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într-o atmosferă de puternică unitate 
în jurul partidului, al secretarului 

său general, de angajare revoluționară 
pentru progresul multilateral al patriei, 

ieri s-a încheiat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA EUENA CEAUȘESCU, 1N JUDEȚUL BIHOR

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
impreunâ cu tovarâșa Elena 
Ceaușescu, a continuat, joi di
mineața, vizita de lucru in ju
dețul Bihor. Au fost vizitate douâ 
unități reprezentative ale eco
nomiei noastre naționale - în
treprinderea de mașini-unelte 
„înfrățirea” și întreprinderea de 
alumină din municipiul Oradea.

Ca si în ziua precedentă, vi
zita a prilejuit o analiză cu
prinzătoare a. modului în care 
colectivele acestor întreprinderi 
acționează pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a sar
cinilor de plan pe anul în curs, 
pe întregul cincinal, stabilin- 
du-se. în spiritul hotărîrilor ce
lui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, al indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu diferite prilejuri, măsuri 
concrete, eficiente, menite să a- 
sigure prosperitatea continuă a 
acestui județ, creșterea contri
buției sale la înflorirea Româ
niei socialiste.

La vizita de lucru au 
participat tovarășii Emil Bobu, 
Vasile Bărbulescu. Silviu 
Curticeanu.

în drum spre obiectivele vizi
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
străbătut, într-o mașină des
chisă, străzile municipiului, care, 
încă din primele ore ale dimi
neții, au fost martore ale unor 
emoționante manifestări ale en
tuziasmului și bucuriei orădeni- 
lor. în noile cartiere de locuin
țe, pe bulevardele și străzile 
de-a lungul cărora se aflau zeci 
și zeci de mii de oameni ai 
muncii, populația municipiului 
Oradea a ținut să-1 salute 
cu toată căldura inimilor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sâ-si exprime. încă o dată, de
votamentul nemărginit fată de 
partid și secretarul său gene
ral.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestă
rilor de dragoste exprimate de 
toti cei aflati pe întregul 
traseu străbătut de coloana de 
mașini.
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populara din municipiul Oradea

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adre

sa dumneavoastră, tuturor locuito
rilor municipiului Oradea și ju
dețului Bihor, în numele Comi
tetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și al meu personal, un 
călduros salut revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu în Bihor — 
bucuria tuturor !“).

Ne aflăm în Bihor într-o vizită 
de lucru. Am dorit acum, în al 
doilea an al cincinalului — deci, 
practic, la începutul noului cinci
nal — să cunoaștem cum au trecut 
oamenii muncii, organizația de 
partid a județului, toți cetățenii 
Bihorului Ia înfăptuirea hotărîri
lor Congresului al XIII-lea, a 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare fermă a 
României spre societatea comu
nistă. (Urale si aplauze îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !").

Am vizitat cinci unități indus
triale și două unități agricole ; am 
discutat cu oamenii muncii, cu 
consiliile de conducere despre felul 
în care se desfășoară activitatea, 
iar aseară am avut o discuție cu 
biroul Comitetului județean de 
partid Bihor.

Pe ansamblu, avem impresii 
bune despre felul în care organi
zația de partid a județului, oame
nii muncii — atît din industrie, cît 
și din agricultură, din domeniul 
învățămîntului și din celelalte sec
toare de activitate — au trecut la 
realizarea sarcinilor importante 
ale noului cincinal. într-adevăr, 
rezultatele din primul an al cinci
nalului sînt, în general, bune. Pe 
primele luni ale acestui an s-a 

realizat, de asemenea, o producție 
industrială cu peste 6 la sută mai 
mare decît anul precedent. Același 
lucru se poate spune și despre re
zultatele de anul trecut în dome
niul agriculturii, precum și des
pre măsurile luate și activitatea 
desfășurată pentru producția agri
colă din acest an.

Pentru rezultatele din primul an 
al cincinalului și din primele luni 
ale acestui an, aș dori să adresez 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii cele mai calde felicitări și 
urarea de noi și noi succese ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Avem impresii deosebit de plă
cute despre activitatea puternicu
lui detașament de oameni ai mun
cii de la „înfrățirea”. într-adevăr, 
în ultimii ani, „înfrățirea” s-a 
dezvoltat puternic, și-a înnoit cea 
mai mare parte a producției, a 
devenit o întreprindere modernă. 
Produsele ce se realizează aici 
sînt, într-o măsură însemnată, 
comparative cu c’ele mai bune 
produse pe plan mondial. Am dis
cutat cu oamenii muncii, cu con
siliul de conducere despre proble
mele dezvoltării în continuare și 
ridicării nivelului tehnic al acestei 
uzine. Oamenii muncii și-au luat 
angajamentul că vor face în așa 
fel ca, încă în acest an, să reali
zeze produse noi, de înaltă tehni
citate, astfel încît anul viitor uzină 
să se prezinte, cu cîteva din pro
dusele sale, la un nivel superior, 
peste ceea ce se realizează astăzi 
pe plan mondial. Am convingerea 
că oamenii de la „înfrățirea” — 
muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
consiliul de conducere — își vor 
respecta angajamentul și că, anul 
viitor, întreprinderea va face un 
salt calitativ de mare importan
ță pentru înfăptuirea obiectivului 

de a fi în primele rînduri în ce 
privește nivelul tehnic al pro
ducției. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!”, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Am menționat această între
prindere și constatările deosebit de 
bune pe care le-am făcut, pre
cum și angajamentele luate de co
lectivele de oameni ai muncii, 
pornind de la faptul că, în ac
tualul cincinal, trebuie să punem 
pe primul plan dezvoltarea inten
sivă, ridicarea calității și a nive
lului tehnic ale producției — ceea 
ce înseamnă aplicarea fermă a cu
ceririlor științei și tehnicii în toa
te domeniile de activitate. Se poa
te spune că cel de-al VIII-lea cin
cinal este, și trebuie să fie, 
cincinalul noii revoluții tehnico- 
științifice — care constituie fac
torul hotărîțor pentru ridicarea 
României pe o nouă treapță de 
dezvoltarg, pentru realizarea 
obiectivului strategic de trecere a 
României ;la un nou stadiu de dez
voltare — de țară socialistă me
diu dezvoltată. (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).

Avem impresii bune și despre 
activitatea din celelalte întreprin
deri pe care le-am vizitat — dar 
nu doresc să mă refer acum la toa
te acestea. Aș. menționa însă, și în 
cadrul adunării, faptul că, cu toa
te rezultatele bune, în unele între
prinderi din Bihor, din Oradea, se 
manifestă încă o serie de lipsuri, 
că, pe ansamblu, pe primele cinci 
luni ale acestui an, există o anu
mită rămînere în urmă față de 
prevederile planului în ce priveș
te producția industrială.

Sînt multe lucruri bune începu
te ; sînt multe posibilități de care 
tovarășii mi-au vorbit în aceste 
zile, dar acestea nu s-au apli

cat cu fermitate și se risi
pesc multe produse de mare 
valoare. Numai la fabrica de 
alumină am putea obține 100 000 
tone de fier sută la sută, peste 
12 000 tone de bioxid de ti
tan și alte produse, prin trecerea 
la valorificarea lor, în loc să fie 
aruncate în gropile amenajate în 
acest scop. Aceasta ar reprezenta, 
practic, venituri pentru acest co
lectiv, dar și pentru întreaga țară, 
de peste 20 milioane de dolari 
pe an.

Sînt o serie de rezultate bune în 
realizarea diferitelor sortimente 
de alumină superioară ; dar, deși 
avem tehnologii, unele din ele, pe 
care continuăm să le importăm, 
nu se realizează. Menționez aceas
ta pentru că este necesar ca toa
te colectivele de oameni ai muncii 
din Oradea, din județul Bihor — 
și, fiind o adunare populară trans
misă la televizor — colectivele de 
oameni ai muncii din întreaga 
țară, din toate uzinele trebuie să 
tragă concluziile corespunzătoare 
și să se angajeze cu toată hotărî- 
rea, în calitatea de proprietari, de 
producători și beneficiari, de ade- 
vărați stăpîni ai avuției naționa
le, în buna gospodărire și valori
ficare a mijloacelor încredințate 
de popor fiecărui colectiv, pentru 
a face ca fiecare unitate, mai mare 
sau mai mică, să-și aducă o con
tribuție tot mai importantă la dez
voltarea generală a patriei, la ri
dicarea gradului de civilizație a 
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DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA SI Al TINERETULUI

României, a bunăstării generale a 
poporului. (Aplauze șl urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul 1").

în toate întreprinderile vizitate 
am constatat preocuparea de re
ducere a consumurilor materiale 
și energetice. Dar trebuie să de
clar deschis că, în același timp, 
am constatat că nu se acționează 
cu toată fermitatea pentru realiza
rea și generalizarea măsurilor' sta
bilite în această privință. Din a- 
ceastă cauză, mai există depășiri 
ale consumurilor de materiale, de 
energie, deși, pe baza experienței 
și rezultatelor existente în între
prinderi, sînt posibilități mari de 
reducere a consumurilor materia
le și energetice, de recuperare și 
refolosire a surselor de energie și 
a diferitelor materii prime și ma
teriale, care, pe ansamblu, trebuie 
să ducă la reducerea cheltuielilor 
materiale, de producție, la crește
rea mai puternică a eficienței e- 
conomice și a beneficiilor. Acestea 
sînt probleme cărora trebuie să li 
se acorde toată atenția de către 
fiecare întreprindere, de consiliile 
de conducere, de organizațiile de 
partid, de comitetul județean de 
partid — ele fiind probleme de 
bază ale dezvoltării economico- 
sociale în actualul cincinal.

Avem multe de făcut pentru a 
înfăptui obiectivele stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui. în perioada construcției socia
liste am realizat o puternică in

dustrie. Numai în ultimii 20 de 
ani, fondurile fixe din Bihor au 
crescut de aproape 6 ori — de la 
11 miliarde lei la 64 miliarde lei. 
Producția industrială a crescut, de 
asemenea, de circa 7 ori, iar pe 
locuitor, de la aproape 8 000 lei la 
peste 50 000 lei.

Toate acestea au necesitat în
semnate investiții, de aproape 72 
miliarde lei, în ultimii 20 de ani. 
în același timp, s-au dezvoltat 
toate județele patriei noastre.

Statul nostru, poporul au făcut 
eforturi serioase pentru a asigura 
dezvoltarea armonioasă, echilibra
tă a tuturor județelor patriei, por
nind de la faptul că pentru a făuri 
societatea socialistă trebuie să 
asigurăm dezvoltarea puternică a 
bazei tehnico-materiale, a forțe
lor de producție, a științei, tehni
cii, culturii — ca factori hotăritori 
pentru ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, 
pentru victoria socialismului și co
munismului în România ! (Aplau
ze și urale prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 

1— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu in Bihor — 
bucuria tuturor !“).

Dezvoltarea armonioasă, echili
brată a tuturor județelor patriei 
noastre a asigurat condiții egale 
de muncă și de viață pentru toți 
oamenii muncii, fără deosebire dc 
naționalitate. în aceasta se reali- 

(Continuare in pag. a IlI-a)

DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși și prieteni tineri români și chinezi.
Am deosebita plăcere de a vă adresa dumneavoastră, 

participanților la întilnirea prietenească a reprezentan
ților tineretului din Republica Socialistă România Și ti
neretului din Republica Populară Chineză, un cald salut 
revoluționar. împreună cu cele mai bune urări.

întilnirea dintre reprezentanții tineretului român și ti
neretului chinez care a avut loc șnul trecut în Repu
blica Populară Chineză a constituit un moment de im
portantă deosebită in dezvoltarea prieteniei si colabo
rării dintre țările și popoarele noastre, dintre tinerii din 
cele două țări. Iată de ce sint convins că și actuala în- 
tilnire. care se desfășoară în Republica Socialistă Româ
nia. va contribui la intensificarea relațiilor dintre tine

rii din cele două țări. între organizațiile lor revoluțio
nare. intre partidele și popoarele noastre.

între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Chinez. între țările și popoarele noastre s-au statornicit 
relații puternice de colaborare și solidaritate, care au 
rezistat oricăror încercări, dovedindu-si trăinicia și for
ța lor. îmi exprim convingerea că și în viitor aceste 
bune raporturi, bazate pe principiile socialismului știin
țific. deplinei egalități in drepturi, respectului indepen
dentei si suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc și întrajutorării to
vărășești. vor. cunoaște o dezvoltare continuă, pe mul
tiple planuri, se vor afirma tot mai puternic ca un exem
plu de relații noi intre țări socialiste prietene care con-
(Continuare in pag. a V-a)

Mesajul tovarășului Zhao Ziyang
Dragi prieteni tineri,
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumnea

voastră, prieteni tineri chinezi și români participant! la 
întilnirea prietenească dintre reprezentanții tineretului 
din Republica Populară Chineză și ai tineretului din 
Republica Socialistă România, un cordial salut, împreună 
cu cele mai bune urări !

Partidul Comunist Chinez și Partidul Comunist Român 
s-au sprijinit întotdeauna și nutresc sentimente de sim
patie și incredere reciprocă, statornicindu-se între ele o 
prietenie profundă. între țările noastre există relații 
foarte bune de colaborare în toate domeniile de activi
tate — politic, economic, cultural, tehnico-știihtific și 
altele.

Noi acordăm o deosebită prețuire prieteniei chino-româ-

ne — care a trecut prin îndelungate încercări istorice — 
și vom acționa, ea și pină acum, depunind eforturi sus
ținute pentru dezvoltarea stabilă, multilaterală și de lun
gă durată a relațiilor de prietenie și colaborare cu 
România.

întilnirea prietenească dintre reprezentanții tineretului 
din China și ai tineretului din România care a avut loc 
anul trecut în China s-a înscris ca o pagină importantă 
în analele relațiilor de prietenie chino-română. Sînt con
vins că actuala reintîlnire din România între reprezentan
ții tineretului chinez și prieteni tineri români, ca de alt
fel și aprofundarea schimburilor de experiență și opinii ce 
se vor realiza cu acest prilej vor conferi în mod sigur 
noi străluciri cauzei prieteniei și colaborării dintre China
(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL BIHOR
(Urmare din pag. I)

Cu aceleași sentimente de aleasă 
•timă și prețuire au fost întimpi- 
nați tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu la 
ÎNTREPRINDEREA DE MA
ȘINI-UNELTE „ÎNFRĂȚIREA", 
primul obiectiv înscris în progra
mul vizitei de lucru. Reîntilnirea cu 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a constituit 
pentru constructorii de mașini' oră- 
deni un nou și fericit prilej de a-i 
exprima direct recunoștința profun
dă pentru grija ce o poartă dezvol
tării și modernizării acestei unități, 
înfloririi continue a orașului in care 
muncesc și trăiesc. S-a scandat pu
ternic. cu însuflețire, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu-muncitorii!“. „Ceaușescu, 
fiu iubit — în Bihor bine-ati ve
nit !“, „Ceaușescu — pace !“.

La sosirea în întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebit respect de Alexandru Ne- 
cula, ministrul industriei electro
tehnice, de membri ai conducerii 
centralei industriale de profil și ai 
întreprinderii.

Muncitori și muncitoare au în
conjurat cu multă emoție pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le bu
chete de flori.

Vizita de lucru în această între
prindere a prilejuit mai întii o tre
cere în revistă a principalelor rea
lizări obținute ca urmare a traduce
rii în practică a indicațiilor se
cretarului general al partidului, date 
cu prilejul vizitei precedente, în 
direcția sporirii și diversificării pro
ducției, creării unor mașini-unelte 
moderne, cu un înalt grad de auto
matizare, de mare randament, com
petitive pe piața internațională. 
Prin intermediul unor grafice și 
panouri s-a evidențiat creșterea pon
derii mașinilor-unelte de mare com
plexitate, a mașinilor-unelte cu co
mandă numerică și afișaj de cote, 
a mașinilor-agregat și a celor spe
ciale, care înlocuiesc pe scară tot 
mai largă mașinile universale cla
sice. Pe parcursul vizitei în prin
cipalele secții de fabricație, direc
torul întreprinderii, ing. Emil Măr
ginean, a prezentat secretarului ge
neral al partidului o sinteză a dina
micii principalilor indicatori de plan 
in actualul cincinal, perioadă în care 
producția unității urmează să se du
bleze, precum și a rezultatelor ob
ținute în acțiunea de organizare și 
modernizare a proceselor de fabri

MAREA
Vizita de lucru pe care tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o 
în județul Bihor s-a încheiat cu o 
mare adunare populară, desfășurată 
in Piața Victoriei din municipiul 
Oradea. --

Peste 100 000 de cetățeni din orașul 
de pe Criș și din localitățile înveci
nate — mineri și petroliști, construc
tori de mașini, metalurgiști, chimiști, 
lucrători ai ogoarelor, oameni ai 
muncii din alte sectoare de activi
tate — au ținut să fie prezenți la 
această nouă intilnire cu secretarul 
general al partidului, pentru a expri
ma. direct și cald, simțămintele de 
nețărmurită dragoste și profundă pre
țuire ale bihorenilor față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii, care 
a făcut din slujirea cu totală dăruire 
și abnegație revoluționară a interese
lor patriei și poporului țelul suprem 
al întregii sale vieți și activități.

Participanții la adunare purtau por
tretele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, stegu- 
Iețe roșii și tricolore, pancarte pe 
care erau înscrise urări la adresa 
gloriosului nostru partid comunist și 
a secretarului său general, a harnicu
lui și talentatului popor român, a pa
triei socialiste. în Piața Victoriei, 
împodobită sărbătorește, domnea o 
atmosferă entuziastă.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu la tribuna adunării popu
lare a fost întimpinată cu îndelungi 
șl puternice urale și ovații. Cei pre- 
zenți au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu—România, 
stima noastră și mîndria !“, 
„Ceaușescu, fiu iubit — în Bihor 
bine-ați venit 1", „Ceaușescu—pace!".

Deschizind adunarea, tovarășul 
Andrei Sorcoiu, prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în aceste momente înălțătoare, de 

o profundă trăire patriotică, vă rog 
să-mi permiteți să dau glas senti
mentelor de nețărmurită dragoste, de 
aleasă prețuire și profundă recunoș
tință ale comuniștilor, ale tuturor ce
lor ce trăiesc și muncesc pe acest 
străbun pămint românesc fată de 
strălucitul conducător al națiunii 
noastre, ctitorul României moderne, 
genialul ginditor și luptător revolu
ționar. marele erou al păcii, priete
niei și colaborării între popoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cu deosebit respect, exprimăm în
treaga noastră gratitudine tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent om poli
tic, personalitate științifică de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
contribuția remarcabilă pe care o 
aduce la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți locuitorii județului 
Bihor, fără deosebire de naționalita
te, dau cea mai înaltă apreciere ac
tivității dumneavoastră neobosite, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, pusă cu neasemuită 
dăruire și abnegație în slujba propă
șirii multilaterale a patriei, bunăstă
rii și fericirii tuturor fiilor Româ
niei, înaintării ei necontenite pe cul
mile civilizației socialiste și comu
niste.

Profundul respect si deosebita pre
țuire pe care vi le poartă bihorenil, 
însoțite de hotărîrea lor de a vă 
urma neabătut, intr-o deplină unita
te. își au și la noi, ca în întreaga 
țară, temeiuri adinei in sprijinul 
.statornic acordat de către dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. dezvoltării 
econom lco-sociale a acestor plaiuri, 
creșterii nivelului de trai material 
șl spiritual al tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru.

Cu deosebită emoție, cu intensă 
bucurie ne amintim că aici, pe acest

cație, care s-a concretizat deja în 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale. îndeosebi 
metal, de energie electrică și com
bustibil, precum și în generalizarea 
unor tehnologii moderne de ma
ximă eficacitate.

în cadrul unei expoziții cu cele 
mai noi produse ale întreprinderii a 
fost subliniată preocuparea colec
tivului pentru asimilarea unor noi 
mașini-unelte complexe, între care 
mașini de frezat pentru secțiile de 
sculărie, mașini de găurit în coor
donate și radiale, cu prelucrare au
tomată și alte agregate speciale de 
mare precizie. S-a raportat, de ase
menea, că întreprinderea a trecut la 
asimilarea în fabrioație a unor ce
lule și linii tehnologice flexibile, 
care au un mare randament în ex
ploatare, îndeosebi la beneficiari, 
asigurînd capacități sporite de pro
ducție și o eficiență economică ri
dicată.

S-a subliniat că întreprinderea 
orădeană efectuează o verificare, cu 
mijloace moderne, a parametrilor 
tehnlco-funcțlonali ai tuturor mași
nilor-unelte fabricate, în prezența 
beneficiarilor, chiar pe platforma 
de montaj, fapt care asigură o ga
ranție în plus a funcționării lor în 
producție în cele mai bune condiții.

în cadrul dialogului de lucru al 
secretarului general al partidului cu 
muncitorii și specialiștii întreprin
derii a fost relevată importanța rea
lizării unor accesorii pentru echi
parea mașinilor-unelte menite să 
valorifice la cote superioare poten
țialul tehnico-productlv al fiecărui 
agregat, asigurîndu-se astfel atît 
creșterea productivității muncii, cît 
și ridicarea nivelului de precizie al 
utilajelor în procesul de prelucrare.

Gazdele au informat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că, în vederea 
realizării unor mașini-unelte de înalt 
nivel tehnic, s-a procedat Ia o in
tegrare mai accentuată a comparti
mentelor de proiectare în procesul 
de producție prin realizarea unor 
documentații tehnice în strînsă legă
tură cu cerințele concrete ale sec
toarelor de fabricație.

Preocuparea specialiștilor orădeni 
pentru reducerea continuă a consu
murilor specifice de materii prime a 
fost reliefată în timpul vizitării sec
toarelor de fabricație, prezentin- 
du-se piese și subansamble reali
zate după tehnologii superioare, care 
au permis înlocuirea anumitor ma
teriale deficitare, fără a se diminua 
cu nimic performanțele tehnice ale 
acestor produse. S-a arătat că această 
acțiune a permis economisirea unor 
importante cantități de metal. A 

ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL ORADEA
străbun pămînt românesc, ați între
prins una dintre primele dumnea
voastră vizite de lucru de după 
istoricul Congres al IX-lea. jalonînd 
direcțiile de dezvoltare economică și 
socială a județului nostru. Datorită 
politicii ințelepte, profund științifi
ce. a partidului și statului nostru de 
dezvoltare armonioasă, a tuturor lo
calităților tării, politică inițiată și 
promovată cu deosebită strălucire de 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, județul Bihor 
cunoaște astăzi o impetuoasă dez
voltare, reunind toate ramurile prin
cipale ale economiei naționale. Noua 
înfățișare, tot mai prosperă și mai 
înfloritoare, a Bihorului este indi
solubil legată de glorioasa epocă pe 
care, cu îndreptățită mindrie, între
gul nostru popor o numește. în semn 
de aleasă cinstire față de strălucitul 
ei ctitor, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

în ultimele două decenii au cunos
cut o dezvoltare accentuată — pe 
lîngă sectoarele extractiv-energetic 
— ramurile purtătoare de progres 
tehnic. Au fost create 100 mii noi 
locuri de muncă, iar zestrea edilita
ră a județului s-a îmbogățit cu peste 
87 mii apartamente și case noi, în 
perioada 1965—1986 mutindu-se în 
apartamente construite din fondu
rile statului de aproape opt ori mai 
multe familii decît în cele două de
cenii care au trecut de la eliberare 
pînă la Congresul al IX-lea. Au cu
noscut o înflorire fără precedent 
știința, învățămintul, cultura — 
factori de bază ai progresului și ci
vilizației.

Vă rugăm respectuos să ne per
miteți. mult stimate tovarășe secre
tar general, să rostim, cu adîncă 
simțire, cele mai vii mulțumiri pen
tru tot ce ați făcut și faceți ca a- 
ceastă străveche vatră românească 
să se dezvolte viguros, în pas cu 
dezvoltarea întregii țări.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că, acționînd 
în spiritul indicațiilor dumneavoas
tră, am asigurat mai buna valorifi
care a potențialului de gîndire și 
acțiune al tuturor organelor șl orga
nizațiilor de partid, al consiliilor 
oamenilor muncii din industrie, în
cheind primul an al cincinalului cu 
rezultate bune, depășind prevederile 
de olan la nroductia-marfă. produc
ția netă, investiții, construcția de 
locuințe, export, livrări de mărfuri 
la fondul pieței, desfacerile de măr
furi cu amănuntul. Bilanțul prime
lor cinci luni care au trecut din 
anul in curs înregistrează, compa
rativ cu aceeași perioadă din anul 
precedent, un spor la productla-mar- 
fă concretizat în livrarea, peste pre
vederile de plan, a unor cantități de 
produse necesare economiei naționale.

în agricultură, obiectivul prioritar 
îl constituie Înfăptuirea neabătută a 
programelor speciale adoptate pen
tru a da astfel răspuns concret che
mării dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. lansa
tă în cadrul marii adunări popu
lare organizate la Slatina cu 
prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei", 
ca și Bihorul să se numere printre 
județele care să realizeze producțli- 
record. dindu-i dreptul să candideze 
la cucerirea înaltului titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare".

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că acordăm o 
atenție deosebită întreținerii exem
plare a culturilor, depozitării fura
jelor, precum și pregătirii temeinice 
a secerișului.

în zootehnie, ne preocupăm de re
alizarea efectivelor planificate la 
toate speciile, îmbunătățirea calită
ții acestora, creșterea producției a- 
nimaliere și livrarea la fondul de 
stat a cantităților prevăzute in pro
gramele stabilite.

Raportindu-vă aceste rezultase, 
trebuie să spunem deschis că in 
munca noastră există încă o serie 
de neajunsuri, pe care sîntem hotă- 
rîți să le lichidăm în cel mai scurt 
timp. Dispunem — așa cum ne-ați 
arătat și în cursul acestei vizite de 

fost evidențiată, totodată, extinderea 
acțiunilor de tipizare in fabricația de 
ansamble și subansamble comune 
mai multor familii de mașini-unelte, 
fapt care a condus Ia creșterea mai 
accentuată a productivității muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat realizările acestei cunoscute 
întreprinderi orădene și a indicat să 
se acționeze, în continuare, cu aceeași 
fermitate, pentru fabricarea unor 
mașini-unelte de înalt nivel tehnic, 
cu prelucrări multiple, competitive 
cu cele mai bune produse de acest 
fel cunoscute în lume.

întreținîndu-se în repetate rînduri, 
pe parcursul vizitei în sectoarele de 
fabricație, cu grupuri de muncitori 
și muncitoare, secretarul general al 
partidului le-a cerut acestora să 
muncească cu aceeași abnegație și 
în viitor pentru sporirea producției, 
îndeosebi a producției pentru export, 
în concordanță cu cele mai noi cu
ceriri ale tehnicii mondiale în acest 
domeniu, pentru a putea asigura ma
șinilor-unelte performanțe superioare 
și competitivitate pe piețele externe.

Cu prilejul vizitei în această uni
tate. secretarului general al partidu
lui i-au fost prezentate. în cadrul 
unei expoziții, o serie de produse 
noi ale întreprinderii orădene 
„METALICA", profilată pe fabri
cația de produse de uz gospodăresc, 
de larg consum și a unor dispozitive 
speciale pentru industriile electroni
că și microelectronică.

Directorul acestei întreprinderi, 
ing. Petre Cristea, a raportat secre
tarului general al partidului pre
ocuparea colectivului în direcția di
versificării gamei de produse și fo
losirii în fabricație, pe bază de cer
cetări proprii, a unor materiale indi
gene. A fost apreciată. în acest ca
dru. realizarea pigmenților utilizați 
la fabricarea vaselor emailate, a fo
liilor din cupru și a elementelor 
încălzitoare flexibile, care intră în 
componenta unor bunuri de uz gos
podăresc.

La despărțirea de constructorii de 
mașini orădeni. care l-au înconjurat 
pe secretarul general al partidului 
cu deosebită dragoste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat 
călduros pentru succesele înregistra
te și le-a adresat urarea de a obți
ne rezultate tot mai bune, pe mă
sura posibilităților existente și a ex
perienței dobindite în acest do
meniu.

Arătînd că i-a făcut o deosebită 
plăcere vizita în această unitate, 
secretarul general al partidului a 
apreciat preocuparea acestui harnic 
colectiv pentru crearea unor utilaje 
de cea mai mare complexitate. To

lucru, precum și la întîlnirea cu bi
roul comitetului județean de partid 
— de mari rezerve nevalorificate în 
toate domeniile de activitate.. .. .....

în spiritul prețioaselor, dumnea
voastră indicații, vom înțrepjinde 
măsuri hotărite peiițru ihîăpljiîțea 
programelor . de organizare șl mo
dernizare a producției. aplicarea 
neabătută a mecanismului economi- 
co-financiar, realizarea exportului la 
nivelul planului, precum și punerea 
mai deplină în valoare a fondului 
funciar, dezvoltarea zootehniei, asi
gurarea tuturor condițiilor în vede
rea realizării unor producții agricole 
sporite, pe măsura obiectivelor noii 
revoluții agrare,

Sintem conștienți că ne revin mari 
răspunderi pentru a înfăptui cu mai 
multă fermitate amplul program de 
sistematizare a tuturor orașelor și 
comunelor județului.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu toată hotărirea. cu 
cea mai Înaltă răspundere comunis
tă. revoluționară pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din planul pe 1987 și pe întregul cin
cinal, pentru ridicarea întregii noas
tre activități la un nivel superior de 
calitate și eficiență.

Vă rog să-mi permiteți ca. de la 
tribuna acestei mari adunări popu
lare. să exprim adeziunea deplină a 
tuturor locuitorilor județului Bihor 
la întreaga politică internă și exter
nă a partidului și statului nostru. 
Dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. v-ați 
impus în conștiința omenirii, spre 
mîndria întregii noastre națiuni, ca 
un neînfricat și mare Erou al păcii 
și prieteniei intre toate popoarele, 
ca un luptător înflăcărat pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Ne angajăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, 
sub înțeleaptă și clarvăzătoarea dum
neavoastră conducere, să întîmpinăm 
Conferința Națională a partidului cu 
noi și importante realizări, astfel 
îneît județul Bihor să-și sporească 
tot mai mult contribuția la crește
rea avuției naționale, la înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii — 
liberă, suverană și independentă — 
România sociaiistă.

Din adîncul inimii, noi, toți cei ce 
trăim și muncim pe aceste străvechi 
plaiuri românești, adresăm urarea 
fierbinte de glorie partidului, po
porului, conducătorului nostru iubit 
și drag, marele strateg al revoluției 
noastre socialiste, strălucit ctitor a 
tot ce am înălțat măreț, frumos și 
durabil in cuprinsul patriei — to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare a luat cuvintul to
varășa Leontina Mihuța, secretar al 
comitetului de partid de la între
prinderea „Miorița" Oradea, care a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu.

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Cu profundă emoție și recunoștin
ță vă rog sâ-mi permiteți ca de la 
înalta tribună a acestei vibrante 
adunări populare să dau expresie 
celor mai alese sentimente de nemăr
ginită admirație și prețuire pe care 
oamenii muncii de la întreprinderea 
de tricotaje „Miorița" din Oradea le 
nutresc din toată inima față de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. eroul 
care întruchipează cele mai înalte 
virtuți ale poporului nostru, neobosit 
militant pentru pace și priotenie 
intre toate națiunile lumii.

Folosesc acest minunat prilej pen
tru a adresa un cald și respectuos 
omagiu mult iubitei și stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și de stat, savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
contribuția de seamă adusă la în
făptuirea Programului partidului, la 
dezvoltarea științei, învățămîntului 
și culturii în țara noastră.

în ambianta sărbătorească a aces
tei însuflețitoare adunări, străbătută 

varășul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat încrederea că oamenii muncii 
de la întreprinderea „înfrățirea" 
vor acționa, și în viitor, cu aceeași 
dăruire, pentru realizarea unor ma
șini-unelte de cea mai bună calitate, 
la nivelul tehnicii celei mai înain
tate.

In continuare a fost, vizitată ÎN
TREPRINDEREA DE ALUMI
NĂ ORADEA, unitate reprezen
tativă a industriei noastre chimice. 
Si aici ca de altfel pretutin
deni în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinati cu en
tuziaste manifestări de dragoste și 
profundă prețuire.

La sosire. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
Gheorghe Dinu, ministrul industriei 
chimice, de reprezentanți ai centra
lei industriale de profil, ai conduce
rii întreprinderii.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu factorii de 
răspundere, cu specialiștii s-a axat 
pe probleme legate de modul cum se 
acționează pentru îndeplinirea indi
catorilor de plan, pentru înfăptuirea 
programului de organizare și moder
nizare a proceselor de fabricație, 
pentru ridicarea întregii activități la 
un nivel superior de calitate și efi
ciență. Infățișînd preocupările actua
le ale colectivului de oameni ai mun
cii. directorul întreprinderii, ing. 
Constantin Ștefănoiu, a arătat că. de 
la punerea în funcțiune. în memo
rabilul an al Congresului al IX-lea 
al partidului, unitatea a cunoscut o 
puternică dezvoltare. Prin moder
nizarea continuă a proceselor teh
nologice. mărirea gradului de ocupa
re a spațiilor de producție între
prinderea și-a dublat capacitatea 
proiectată. S-a subliniat că, în pre
zent. aici se pot prelucra toate sor
timentele de bauxită din țară, iar 
indicele de scoatere a aluminei din 
materia primă a sporit simțitor, ceea 
ce conduce la realizarea unei pro
ducții suplimentare anuale de peste 
6 000 tone alumină. Totodată, ca ur
mare a valorificării superioare a 
bauxitei, a punerii în funcțiune a noi 
capacități, producția-marfă a crescut 
in cei 22 de ani de peste opt ori, 
în condițiile reducerii substanțiale a 
consumurilor specifice de energie 
electrică și termică, de sodă caustică. 
Au scăzut, de asemenea, cheltuielile 
la 1 000 lei producție-marfă. fapt ce 
a permis obținerea unor beneficii 
superioare prevederilor de plan. 
Gazdele au informat că în centrul 
atenției colectivului de oameni ai

de profunda recunoștință și devo
tamentul nețărmurit ce vi le pur
tăm, permiteți-ne, mult stimate to- 

.K.vatășiii secretar general, să vă rapor
tăm că. pneocupindu-ne de aplicarea 

. P£pbâț.y.tă , a indicațiilor pe care ,ni 
’ Șș-afi;'dat .'.cu prilejul' -vizitei ante

rioare ffi’ unitatea noastră, am înre
gistrat ritmuri superioare: de creș
tere a producției. Aplicarea inte
grală a măsurilor din programul de 
modernizare. și perfecționare a pro
ceselor - de ' producție a condus la 
creșterea productivității .cu 35 la 
sută față de cincinalul precedent. 
Dorim să vă informăm, ' mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
am reușit ca 91 la sută din produ
sele ce poartă marca întreprinderii 
„Miorița" să fie realizate la nivel 
tehnic mondial. înnoirea accentuată 
a producției a determinat valorifi
carea superioară a materiei prime, 
diversificarea ofertei pentru parte
nerii externi, exportul deținînd in 
prezent peste 80 la sută din produc
ția unității.

Sintem conștienți că — așa cum 
ați subliniat dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, cu 
prilejul acestei noi întilniri cu oa
menii muncii din întreprinderea 
noastră — mai avem suficiente re
surse pe care trebuie sâ le utilizăm 
mai bine atît în oeea ce privește 
valorificarea superioară a materiei 
prime, creșterea productivității mun
cii. a nivelului tehnic și calitativ al 
producției, cit și ridicarea, in con
tinuare, a calificării profesionale, 
sporirea eficienței întregii activi
tăți.

Exprimîndu-vă. cu firească emo
ție. cele mal vii mulțumiri pentru 
memorabila vizită de lucru cu care 
ați onorat din nou întreprinderea 
și județul nostru, pentru condițiile 
de muncă și de viață asigurate 
femeilor, tuturor locuitorilor Biho
rului, vă adresăm, cu sufletele pline 
de bucurie și mîndrie, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult 
iubită tovarășă Elena Ceaușescu, 
urarea strămoșească de ani multi, in 
sănătate și fericire, pentru a ne 
conduce cu aceeași clarviziune și 
dăruire patriotică pe mărețul drum 
al edificării socialismului și comu
nismului în scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

în cuvîntul său, tovarășul Czege 
Alexandru, președintele Cooperati
vei agricole de producție Salonta, a 
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

în aceste momente de înălțătoare 
mindrie patriotică și nețărmurită 
bucurie, prilejuită de noua dum
neavoastră întilnire cu bihorenil, vă 
rog să-mi îngăduiți, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, 
proeminentă personalitate a lumii 
politici contemporane, să exprim — 
in numele cooperatorilor din Sa
lonta. uniți în cuget și fapte pe 
ogorul frăției — sentimentele noas
tre de adincă stimă și înalt respect 
pe care vi le purtăm, de fierbinte 
recunoștință pentru activitatea dum
neavoastră revoluționară, consa
crată binelui și fericirii poporului 
român.

Este pentru noi o deosebită cinste 
să exprimăm și în acest cadru săr
bătoresc aleasa prețuire și gratitu
dine tovarășei Elena Ceaușescu, 
om politic de seamă, savant de 
renume mondial, pentru contribuția 
adusă la progresul științei, învăță- 
mîntului și culturii românești, la 
promovarea celor mai noi cuceriri 
ale cunoașterii umane in toate do
meniile construcției noii societăți.

Răspunzînd prin fapte de muncă 
sprijinului și grijii pe care partidul 
și statul nostru, personal dumnea
voastră, tovarășe secretar general, o 
purtați dezvoltării neîntrerupte a 
patriei — și. în acest context, agri
culturii — noi, oooperatorii din Sa
lonta. profund onorați de noua 
dumneavoastră vizită, am obținut. 

muncii se află în permanență moder
nizarea și perfecționarea proceselor 
tehnologice, buna organizare a acti
vității in toate secțiile de producție, 
în vederea dublării productivității 
muncii in actualul cincinal.

A fost evidențiat aportul impor
tant al cercetării științifice, care 
beneficiază de indrumarea de înaltă 
competență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
subliniindu-se că. prin aDlicarea unor 
soluții și tehnologii moderne, s-au 
obținut rezultate deosebite pe linia 
ridicării nivelului tehnic și calita
tiv al produselor. S-a arătat. de 
asemenea, că. datorită colaborării 
strinse cu Institutul central de cer
cetări chimice, unitatea a reușit să 
producă pentru prima dată in anul 
trecut alumine speciale, iar in acest 
an să asigure necesarul de aseme
nea sorturi. înlocuind astfel total im
portul de alumină specială.

în același timp, s-a precizat că în 

printr-o pregătire temeinică a tu
turor lucrărilor agricole, producții 
pe măsura obiectivelor prevăzute de 
Congresul al XIII-lea al partidului. 

‘Este pentru' noi o deos'bblta ' cifijte 
faptul de a fi fost distinși cw înal- 
jțu,L ti.tlu .de „Erou al Njjii Revoluții 
Agrare" pentru producția de 8 073 kg 
griu și 22 103 kg porumb la hectar, 
obținînd beneficii duble față de cele 
planificate.

Cînd ați fost prima oară la noi, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. in urmă cu 
aproape două decenii, in Salonta 
erau trei cooperative agricole. 
Ne-ați îndrumat să ne unim forțele. 
Am urmat sfatul dumneavoastră. 
Am înțeles incă o dată că unirea 
forțelor, că munca infrățită fac pu
terea. Dezvoltarea prioritară a zoo
tehniei, așa cum ați indicat dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, a avut drept urmare schimbarea 
profilului cooperativei intr-unui zoo- 
agroindustrial, zestrea zootehniei de
finind astăzi 71 la sută din averea 
obștească.

Vă raportăm că, alocind anual 
peste 33 la sută pentru fondul de 
dezvoltare, cooperativa noastră a 
devenit o unitate puternică, a cărei 
proprietate obștească se ridică la 
peste 300 milioane lei. Trecerea la 
transformarea activității într-o va
riantă a muncii industriale a condus 
la creșterea productivității — care a 
ajuns la 203 000 lei pe cooperator, 
cîștigul mediu anual depășind 35 700 
lei, revenind pe o normă fizică 145 
lei.

Asigurindu-vă că indicațiile și o- 
rientările pe care ni le-ați dat vor 
constitui pentru noi toti un ferm și 
cuprinzător program de lucru, îngă
duiți-mi să exprim cele mai fier
binți mulțumiri pentru sprijinul sta
tornic acordat și să vă urez, dum
neavoastră, mult iubite tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu. ani multi și fericiți, în 
deplină sănătate, spre binele și feri
cirea întregului nostru popor, al 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

A luat. apoi, cuvintul tovarășul 
Emil Mărginean, directorul între
prinderii de mașini-unelte „înfrăți
rea" Oradea, care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

în numele puternicului detașament 
muncitoresc de la Întreprinderea de 
mașini-unelte „înfrățirea", imi re
vine înalta cinste de a exprima cele 
mai alese ginduri de stimă și recu
noștință față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ilustrul conducă
tor al poporului român pe drumul 
luminos al socialismului și comunis
mului, de a vă mulțumi din inimă 
pentru noua vizită efectuată in uni
tatea noastră, pentru indicațiile pre
țioase pe care ni le-ați dat, pentru 
întreaga activitate ce o desfășurați 
cu strălucire în fruntea partidului și 
statului.

Cu nemărginit respect, dăm glas 
sentimentelor de aleasă prețuire față 
de tovarășa Elena Ceaușescu. emi
nent om politic, savant de înaltă au
toritate științifică și prestigiu inter
național. sub a cărei îndrumare ști
ința românească cunoaște o puter
nică dezvoltare, adueîndu-și o con
tribuție de o deosebită însemnătate 
la progresul întregii societăți.

Vă raportez, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, 
în spiritul indicațiilor dumneavoas
tră. am elaborat și aplicăm cu con
secvență un cuprinzător program de 
perfecționare a organizării și mo
dernizării producției și tehnologiilor, 
care vizează dublarea productivității 
muncii, valorificarea superioară a 
potențialului existent, promovarea 
mai accentuată a noului, a factorilor 
intensivi și de calitate.

Transpunind în practică sarcinile 
trasate de dumneavoastră, am asi
milat noi tipuri de mașini de înaltă 

prezent, prin autodotare. uzina și-a 
dezvoltat un puternic sector de fa
bricare a pieselor de schimb, a scu
lelor și dispozitivelor necesare în 
procesul de producție.

în timpul vizitării ipstalației de 
cristalizare a hidroxidului de alumi
niu. secretarul general al partidului 
a fost informat că. in prezent, co
lectivul muncitoresc de aici a reușit 
să inscrie noi succese in activitatea 
pe care o desfășoară, onorîndu-și 
astfel primul loc ocupat pe ramură 
în întrecerea socialistă pe anul 1986.

La încheierea vizitei, apreciind 
rezultatele întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut factorilor 
de răspundere prezenți la acest dialog 
de lucru, specialiștilor și proiectan- 
ților. tuturor oamenilor muncii să in
tensifice cercetarea în vederea pune
rii la punct a unor tehnologii care 
să permită obținerea aluminei din 
materiile prime existente în țară. De 
asemenea, s-a subliniat necesitatea 

competitivitate. Ponderea mașinilor- 
unelte cu comandă numerică repre
zintă azi peste 30 la sută in pro- 
ji.ucțig marfă, fiind, totodată, inten- 
.șifieață*.' fabricația de mașini spe
ciale, care vor reprezenta, in 1987, 
ăpfoape 20 la sută din producția -în
treprinderii.

Așa cum pe bună dreptate ați a- 
preciat dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general. în 
timpul vizitei de lucru în întreprin
derea noastră, mai avem multe de 
făcut pentru ca rezultatele să se ri
dice la nivelul exigențelor tot mai 
înalte impuse de noua revoluție ști
ințifică și tehnică, de cerințele me
reu crescinde ale competitivității pe 
plan mondial.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întregul nostru colectiv de muncă 
este puternic angajat in procesul de 
continuă înnoire a producției, de ri
dicare a nivelului tehnic și calitativ 
al acesteia, că vom acționa cu înaltă 
răspundere și exigență comunistă 
pentru a ne onora cu ținste sarcinile 
ce ne revin, întimpinind astfel Con
ferința Națională a partidului cu re
zultate tot mai bune.

Exprimind, din adincul inimii, 
mulțumirile noastre fierbinți și 
bucuria de a fi fost din nou oaspete 
ales la „înfrățirea", intreprindere cu 
nume simbol pentru munca înfrățită 
a oamenilor muncii de pe aceste 
străbune plaiuri românești, vă rog 
sâ-mi permiteți să vă încredințez, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, că prețioasele indi
cații și orientări pe care ni le-ați dat 
și de această dată vor constitui pro
gramul nostru, prioritar de muncă și 
acțiune.

Să ne trăiți intru multi ani, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu. spre binele 
și prosperitatea întregii națiuni.

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

Exprimind sentimentele pe care le 
trăiesc in aceste momente înălță
toare. sărbătorești, toți locuitorii ju
dețului Bihor, dînd glas dorinței 
fierbinți și voinței lop unanime, cu 
profund respect adresez rugămintea 
de a lua cuvîntul, la marea noastră 
adunare populară, celui mai iubit și 
stimat fiu al poporului român, 
marele erou intre eroii neamului, 
personalitate de frunte a mișcării 
comuniste șl muncitorești interna
ționale, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

intimpinat cu însuflețite urale și 
ovații, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea a fost urmărită cu cel 
mai viu interes, cu deplină satisfac
ție și unanimă aprobare, fiind subli
niată, în repetate rînduri. cu pu
ternice urale și aclamații. S-a scan
dat, minute în șir. numele partidului, 
al secretarului său general, partici
panții la adunare reafirmînd uni
tatea indestructibilă a întregului 
nostru popor în jurul Partidului 
Comunist Român, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, hotărirea de 
neclintit de a acționa pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, a obiectivelor stabilite de 
cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R.

La încheierea cuvîntăril. primul 
secretar al comitetului județean de 
partid a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în nu
mele particlpanților la marea adu
nare populară, al tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc in județul Bi
hor. să vă exprim dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 

creșterii indicelui de scoatere a 
aluminei din bauxită, precum și a 
valorificării integrale a produselor 
utile din sterilul rezultat în proce
sul de fabricație. S-a recomandat ca 
apele calde reziduale să fie utilizate, 
mai ales în perioada de vară, la 
producerea de energie electrică. To
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
ca toti cercetătorii, proiectanții, îm
preună cu specialiștii întreprinderii 
să acționeze astfel incit să asigure, 
în cel mai scurt timp. rezolvarea 
acestor probleme de o importanță 
deosebită pentru creșterea eficientei 
activității economice.

Cadrele de conducere, specialiștii 
s-au angajat, in numele colectivu
lui de muncitori al intreprinderii, să 
facă totul pentru a înfăptui exem
plar orientările și indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei, pentru realizarea la un 
înalt nivel calitativ a sarcinilor ce 
le revin.

Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
mulțumiri, nețărmurita noastră recu
noștință pentru aprecierile și indica
țiile pe care le-ați formulat pe în
treg pardUrsuî vizitei',' ca și în cliVîh- 
tarea rostită la această vibrantă 
adunare. ■ -

Orientările și îndemnurile dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. au o pu
ternică rezonantă in inimile și con
știința tuturor bihorenilor. ele con
stituind un amplu și mobilizator pro
gram de acțiune pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce revin județului nostru 
din hotărîrile Cohgresului al XIII- 
lea, un puternic imbold pentru a în- 
timpina cu rezultate remarcabile 
Conferința Națională a partidului — 
eveniment major . în viața comuniș
tilor, a întregului nostru popor.

Făcindu-mă mesagerul celor mai 
sincere simțăminte de nețărmurită 
stimă -și aleasă prețuire ale comu
niștilor, ale tuturor locuitorilor jude4 
țuiui nostru, vă adresăm, după da- 
tina străbună, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu. urarea să 
ne trăiți ani mulți și fericiți, in 
deplină sănătate și putere de mun
că, spre gloria și măreția minu
natului nostru popor, constructor 
conștient și devotat al socialismu
lui și comunismului pe pămintul 
scump al patriei.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Un grup de pionieri și șoimi ai 
patriei au urcat la tribună; ofe
rind cu multă dragoste tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Marea adunare populară din 
municipiul Oradea s-a încheiat în
tr-o atmosferă de puternică vibra
ție patriotică. Zecile de mii de parti- 
cipanti au aclamat din nou pentru 
partid și secretarul său general, dind 
expresie voinței celor ce trăiesc și 
muncesc în județul Bihor de a face 
totul pentru a intimpina Conferin
ța Națională a partidului cu reali
zări de seamă in toate domeniile de 
activitate, pentru a înfăptui sarci
nile importante ce le revin ne acest 
an si pe întregul cincinal, aducin- 
du-si astfel o contribuție sporită Ia 
înflorirea patriei noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie manifestărilor pli
ne de căldură ale celor prezenți.

în aclamațiile entuziaste ale tu
turor particlpanților la adunare, to
varășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu au luat loc 
într-o mașină deschisă, indreptîn- 
du-se spre aeroport. Cu aceleași 
calde sentimente, numeroși oameni 
ai muncii i-au salutat de-a lungul 
traseului. S-a scandat, din nou. cu 
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !-. 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră si mîndria. Ceausescu — 
România I" Pe aeroport, o gardă al
cătuită din ostași, membri ai găr
zilor patriotice si al detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Pionieri și șoimi al patriei, ti
neri si tinere au oferit, c t dragos
te, tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu vil mulțumiri pen
tru vizita efectuată, exprimind an
gajamentul comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii blhorenl de a ac
ționa cu abnegație si dăruire. în 
spiritul revoluționar, pentru transpu
nerea neabătută în viată a orientă
rilor sl indicațiilor primite, pentru 
înfăptuirea în cele mal bune con
diții a planului pe acest an șl pe 
întregul cincinal, pentru a-si aduce 
astfel o tot mai mare contribuție la 
progresul general al patriei noastre 
socialiste.

i
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zează, de fapt, adevărata egali
tate, se aplică principiile so
cialismului științific, care lichi
dează pentru totdeauna inega
litatea și nedreptatea — și eco
nomică, și socială, și națională
— asigurînd deplina egalitate intre 
toți oamenii muncii, stăpîni pe 
destinele lor, proprietari a tot ceea 
ce se realizează, făuritori con- 
știenți ai comunismului, ai bună
stării lor materiale și spirituale. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu, fiu iubit, 
în Bihor bine-ați venit !“).

Avem impresii bune și despre 
ceea ce am văzut în agricultură, 
îndeosebi despre rezultatele deo
sebite ale cooperativei agricole din 
Salonta. Intr-adevăr, cooperativa 
Salonta a realizat anul trecut, și 
va realiza și în acest an — așa 
cum s-au angajat și președintele 
cooperativei, dar și cooperatorii — 
producții superioare celor de acum 
un an, la grîu de circa 8 000 kg la 
hectar, iar la porumb de peste 
23 000 kg la hectar. Sînt producții 
bune care, într-adevăr, se înscriu 
în criteriile pentru acordarea titlu
lui de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". De altfel, cooperativa 
Salonta a și primit anul trecut 
acest înalt titlu, ca rezultat al 
muncii, al meritului conducerii 
și cooperatorilor. (Aplauze pu
ternice. urale ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Mai sînt și alte unități, coope
ratiste și de stat, din agri
cultură care au obținut re
zultate bune. Dar, pe ansamblu, 
județul Bihor nu a obținut anul 
trecut — nu mai vorbesc de cei
lalți ani — rezultate prea bune. 
De aceea, este necesar să se ac
ționeze cu toată hotărîrea pentru 
ca experiența bună din cooperati
vele din județ — nu mă mai refer 
la experiența din alte județe, ci la 
cea din județ, de aici, deosebit de 
bună — să fie generalizată, astfel 
îneît să avem un număr mai mare 
de unități care să primească înal
tul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare" și să se creeze condi
țiile ca producția medie pe județ 
să fie de așa natură îneît județul 
să poată să candideze cu șanse de 
a obține titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare". Să candideze, 
oricine are dreptul, dar cînd 
vrei să candidezi la ceva, tre
buie să iei toate măsurile ca să 
ai șanse să obții ceea ce dorești. 
Și județul are această posibilitate ! 
Are condiții bune pentru o agri
cultură modernă, de înaltă pro
ductivitate, a obținut, în diferite 
unități, rezultate deosebite. Tre
buie să facem în așa fel îneît, 
încă din acest an, agricultura ju
dețului Bihor să se ridice la un 
nivel superior. Eu aș saluta dacă 
județul Bihor ar obține un loc 
fruntaș și în agricultură și, desi
gur, aș fi deosebit de bucuros dacă 
aș putea să înmînez județului Bi
hor înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare". (Urale și aplau
ze puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar ca toate unitățile 
agricole, toți cooperatorii, oamenii 
muncii, țărănimea din Bihor — 
ca de altfel din întreaga țară — 
să acționeze cu hotărîre pen
tru înfăptuirea măsurilor sta
bilite privind executarea în bune 
condiții și la timp a tuturor 
lucrărilor agricole. Nu doresc acum 
să intru în amănunte în această 
privință. S-au discutat de multe 
ori aceste măsuri, sînt bine cu
noscute. Să știți că în cooperativa 
din Salonta nu s-a făcut nimic deo
sebit, ci s-a muncit bine pămîntul ; 
oamenii au lucrat, n-au beneficiat 
de niște lucruri deosebite. De la 
început, în ultimii 20 de ani, can
titatea de îngrășăminte chimice a 
rămas aproape aceeași, și, așa cum 
ne-au prezentat tovarășii, această 
cantitate nu este prea mare — 
220 kg pe hectar. în schimb, 
îngrășămintele organice, gunoiul 
de grajd a fost încorporat în sol 
într-o cantitate tot mai mare, a 
crescut de 10 ori — și aceasta a 
dus la transformarea generală a 
solului. Dar acest lucru îl poate 
face fiecare cooperativă. Semin
țele sînt aceleași, mecanizarea este 
aceeași, oamenii, în general, sînt 
aceiași, inginerii agronomi sînt 
aceiași ; numai că unii lucrează 
cu pasiune, fac totul pentru a ob
ține maximum de la pămînt, iar 
alții se uită în sus și așteaptă ca 
recolta să se realizeze de la sine. 
Fără muncă, nici în agricultură, 
nici în alt sector, nu se poate face 
nimic ! Socialismul nu se poate 
construi decît cu muncă, și numai 
munca unită a tuturor oamenilor 
va asigura înfăptuirea obiectivelor 
de creștere a producției în agricul
tură — ca și în celelalte sectoare
— de sporire a veniturilor fie
cărui cooperator. Desigur, sînt 
venituri mari, de 36 000 lei pe an 
pe cooperator numai din munca în 
cooperativă, plus veniturile proprii
— ceea ce înseamnă că oameni: 
muncii, cooperatorii din Salonta 
au venituri foarte mari, dar aceste 
venituri sînt obținute pe drept, ca 
rezultat al muncii lor, nu sînt 
venituri fără muncă ! Așa cum cu
noașteți, noi facem totul ca veni
turile tuturor oamenilor muncii să 
crească, dar ca rezultat al mun
cii ; sîntem împotriva venituri
lor fără muncă și nu vom 
admite niciodată ca în societatea 
noastră să se mai revină la vechi
le stări de lucruri, ale exploatării 
și asupririi omului de către om ! 
Sîntem o societate a muncii egale, 
în care se asigură fiecăruia 
dreptul la muncă, la învățătură, 
la cultură, la punerea în valoare 
a tuturor calităților omului, în 
toate domeniile ! Sîntem pentru 
creșterea veniturilor ca rezultat al 
muncii și, pe baza muncii, orice 
cetățean, orice cooperator, orice 
muncitor, orice inginer, din toate 
domeniile, poate cîștiga fără a i 
se pune o limită ! Limita este ca

pacitatea sa de muncă. Rezultate
le din Salonta — ca să nu mă re
fer la exemple din alte județe, 
pentru că ea este în județul dum
neavoastră și oricine poate consta
ta această realitate — demonstrea
ză ce se poate înfăptui. De ase
menea. în industrie, am vorbit de 
„înfrățirea", unde, într-adevăr, 
sînt rezultate deosebit de bune.

Insist asupra acestora pentru că 
problemele care se pun în Bihor
— ca în toate județele, în întrea
ga țară — sînt probleme care cer 
o nouă calitate a muncii, o nouă 
atitudine față de muncă, creșterea 
răspunderii, a ordinii și disciplinei. 
Mașinile moderne pe care le avem 
în toate domeniile, nu produc fără 
intervenția omului ; omul e fac
torul hotărîtor care asigură func
ționarea tuturor mașinilor și ob
ține cu ele producții tot mai 
bune, și tot el creează noi ma
șini, superioare, mai bune. De aici, 
și necesitatea ridicării continue a 
nivelului profesional, tehnic, al cu
noștințelor generale, al gradului de 
cultură al tuturor oamenilor mun
cii. Toți trebuie să înțelegem că 
făurim socialismul și comunismul 
cu poporul, pentru popor — dar 
aceasta înseamnă că trebuie să ne 
angajăm să ridicăm nivelul gene
ral de cunoștințe la cerințele noii 
societăți, care presupune un spirit 
revoluționar în muncă, în gîndi- 
re, înlăturarea a tot ce este vechi 
și perimat și aplicarea cu curaj a 
tot ce este nou, în toate domenii
le de activitate ! Nu trebuie să e- 
xiste nici o reținere în promo
varea noului, în a face astfel în
eît în fiecare unitate, în fiecare 
colectiv de muncă, în fiecare sec
ție, în fiecare fermă să se obțină 
rezultate mai bune și tot mai 
bune. Numai așa societatea noas
tră socialistă își va demonstra for
ța și capacitatea sa, superioritatea 
asupra oricărei alte societăți ba
zate pe inegalitate și asuprire, va 
asigura poporului condiții tot mai 
bune de muncă, de viață, înfăp
tuirea obiectivelor partidului, care 
pune în centrul activității omul, 
ridicarea bunăstării sale — țelul 
suprem al politicii partidului, e- 
sența societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edifi
căm în România ! (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am constatat, de asemenea, cu 
multă satisfacție, realizarea obiec
tivelor puse de partid privind con
strucția de locuințe, de alte așe
zăminte — de învățămînt, cultu
ră, de sănătate. însăși Oradea s-a 
dezvoltat și are zeci de mii de 
apartamente noi, unele frumoase, 
altele cu anumite lipsuri. Am dis
cutat cu tovarășii să le facă mai 
frumoase, să asigurăm o arhitec
tură care să țină seama de epo
ca nouă în care trăim și în care 
trebuie să înlăturăm tot ceea ce 
este necorespunzător, ceea ce nu 
se încadrează în estetica și cerin
țele arhitecturii epocii noastre so
cialiste și comuniste. Dar, pe an
samblu, s-a construit mult și în 
Oradea, și în județ. Numai în ulti
mii 20 de ani s-au realizat peste 
60 000 de apartamente.

în întreaga țară construim mult
— și aceasta constituie, de aseme
nea, o expresie a justeței politicii 
partidului nostru de dezvoltare ar
monioasă a tuturor orașelor și zo
nelor patriei. Mai avem de con
struit — deși sînt de acum ju
dețe care declară că nu mai au 
nevoie de locuințe, că au suficien
te. Dar tot ce construim trebuie 
să aibă în vedere modernizarea, 
sistematizarea, aplicarea normelor 
stabilite de restrîngere și or
ganizare modernă a activității o- 
rașelor și satelor, care să creeze 
condiții mai bune de locuit, de via
ță, pentru întreaga activitate' a oa
menilor muncii din fiecare loca
litate. Aceasta este o parte impor
tantă a construcției socialiste, a 
dezvoltării generale a patriei 
noastre ! Și în această privință 
trebuie să se facă astfel îneît și 
Oradea, și celelalte orașe și loca
lități, să încheie, încă în acest cin
cinal, lucrările generale de siste
matizare, de organizare modernă, 
pentru că volumul uriaș de con
strucții pe care le-am realizat și 
îl realizăm și în acest cincinal va 
încheia, în linii generale, organi
zarea cartierelor și centrelor noas
tre orășenești — și ne va fi greu, 
după aceea, să intervenim cu mă
suri pentru o mai bună sistema
tizare. Avem hotărîri bune în a- 
ceastă privință. Vreau să vă spun 
deschis — deși mi-au produs satis
facție multe din locuințele ce s-au 
construit, arterele construite — că 
am constatat și unele minusuri, 
lipsuri care, sper, să fie înlătura
te, pentru ca și Oradea să capete 
o înfățișare cît mai modernă, fru
moasă, demnă de constructorii so
cialismului și comunismului din 
Bihor, din întreaga noastră țară ! 
(Urale și aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu în Bihor, 
bucuria tuturor !“).

Dragi tovarăși,
Una din problemele care trebuie 

să stea in atenția organizațiilor de 
partid, a tuturor colectivelor, a 
oamenilor muncii din toate dome
niile este problema exportului. în 
toate întreprinderile nu s-au rea
lizat în mod corespunzător sarci
nile de export, producția de ex
port. Nu vreau să intru în amă
nunte, dar consider că trebuie să 
fie luate toate măsurile, de către 
comitetul județean de partid, de 
către toate consiliile de conduce
re, de colectivele de oameni ai 
muncii din toate domeniile de ac
tivitate, pentru a se realiza în cele 
mai bune condiții exportul, atît 
din punct de vedere al cantității, 
cit și al calității, al nivelului teh
nic al producției. Noi trebuie să 
înțelegem că exportul constituie o 
parte inseparabilă a activității de 
construcție socialistă, de dezvolta
re generală a țării noastre. Im
portăm multe materii prime și 
produse. Pentru a importa trebuie 

să exportăm, spre a putea să plă
tim aceste produse. Pentru a asi
gura desfășurarea normală a ac
tivității de producție este nevoie 
să realizăm la timp și, repet, de 
înaltă calitate producția de ex
port. Consider că una din preocu
pările centrale ale comitetului ju
dețean, ale tuturor organelor de 
partid, ale consiliilor oamenilor 
muncii trebuie să fie realizarea 
zilnică a exportului în toate do
meniile de activitate. în mod co
respunzător, ele trebuie să se pre
ocupe de toate problemele. Nu do
resc însă să mă opresc acum 
asupra lor.

Aș menționa activitatea politico- 
educativă, de dezvoltare a conști
inței revoluționare, socialiste, de
oarece numai pe baza înțelegerii 
generale a necesităților dezvoltă
rii țării în noile condiții, a apli
cării ferme a principiilor socia
lismului științific, a materialismu
lui dialectic și istoric, a realizării 
unei științe și culturi înaintate, a 
unei educații generale care să 
țină seama de noile cuceriri din 
toate domeniile de activitate 
vom asigura înaintarea fermă a 
patriei noastre spre “înaltele piscuri 
ale societății comuniste. Am con
vingerea că oamenii muncii din 
Oradea, din județul Bihor — la fel 
ca întregul nostru popor — vor 
face totul pentru a obține rezul
tate mult mai bune în toate do
meniile, astfel îneît să se prezinte, 
încă în acest an Ia Conferința 
Națională, și, apoi, la Congresul al 
XIV-lea al partidului, cu reali
zarea cincinalului în bune con
diții, cu ridicarea județului și, 
desigur, a întregii țări, pe o treap
tă superioară de dezvoltare. (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— România, stima noastră și min- 
dria !“).

Dragi tovarăși,
Punînd în centrul activității 

noastre înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, a Progra
mului partidului, desfășurăm, tot
odată, o intensă activitate interna
țională, avînd convingerea că 
numai în condiții de pace și de 
colaborare internațională poporul 
nostru — așa cum de altfel toate 
popoarele — își va putea realiza 
obiectivele sale. Pacea constituie 
astăzi problema fundamentală 
pentru progresul fiecărei națiuni 
și partidul și statul nostru fac și 
vor face totul pentru a contribui 
la triumful rațiunii, la o politică 
de pace și colaborare egală între 
toate națiunile lumii ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !").

Situația internațională continuă 
să fie destul de gravă și complexă. 
Se continuă cursa înarmărilor, in
clusiv a celor nucleare, au loc di
ferite acțiuni de forță, de amestec 
brutal în treburile altor state. 
Este adevărat că, în același timp, 
tot mai puternice sînt forțele care 
se ridică la luptă pentru o politică 
nouă, pentru dezarmare și, în pri
mul rînd, pentru dezarmarea nu
cleară — și aceasta ne dă garan
ția că este posibil ca aceste forțe, 
popoarele de pretutindeni, acțio- 
nînd tot mai ferm și unite, să 
impună trecerea la dezarmarea 
nucleară și la eliminarea comple
tă, în mai multe etape, a tuturor 
armelor nucleare, precum și la re
ducerea radicală a armamentelor 
convenționale.

Noi considerăm că tratativele 
care au loc în diferite foruri in
ternaționale de dezarmare, precum 
și tratativele directe între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rica în problemă armelor nucleare, 
creează condiții pentru a se ajunge 
la unele acorduri corespunzătoare 
în acest domeniu. Se poate spune 
că niciodată nu au existat atîtea 
foruri internaționale care să discu
te problema dezarmării și atîtea 
tratative directe în problema 
dezarmării — ceea ce constituie 
un lucru foarte important și po
zitiv. Acum hotărîtor este să facem 
totul îneît să se ajungă la înche
ierea acordului privind eliminarea, 
încă în acest an, a rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
și apoi și a altor arme, pînă la 
eliminarea tuturor rachetelor cu 
rază mai mare sau mai mică de 
acțiune, a armelor nucleare din 
Europa și din întreaga lume. 
Propunerile Uniunii Sovietice în 
această privință, cît și propunerile 
Statelor Unite ale Americii creează 
o bază bună — și există reale 
perspective pentru realizarea unui 
acord în acest an.

Noi considerăm că trebuie să in
tensificăm eforturile în această 
direcție și că este de datoria tutu
ror țărilor europene — ca, de alt
fel, a statelor din întreaga lume — 
să fie mult mai active pentru a 
determina realizarea acestor 
acorduri și trecerea la dezarmare.

Este absolut necesar să trecem 
la tratative și să ajungem la 
reducerea armamentelor conven
ționale. România a și redus, după 
cum știți, cu 5 la sută, încă de 
acum un an, aceste armamente.

în Consfătuirea țărilor din Tra
tatul de la Varșovia, care a avut 
loc recent la Berlin, am discutat 
pe larg și am ajuns, în mod una
nim, la concluzia că trebuie să 
intensificăm eforturile, atît pentru 
dezarmarea nucleară, cît și pen
tru cea convențională. Am pornit 
de la faptul că țările socialiste 
trebuie să-și asume răspunderea 
și să acționeze cu mai multă răs
pundere, în interesul propriilor 
popoare, al cauzei generale a păcii 
și colaborării în întreaga lume ! 
(Aplauze și urale prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace !“).

Este necesar să se acționeze cu 
toată răspunderea pentru soluțio
narea tuturor conflictelor milita
re, a tuturor problemelor litigioa
se dintre state numai și numai 
prin tratative. Ne pronunțăm ferm 
ca toate conflictele actuale — în- 
cepînd cu Orientul Mijlociu — să 

fie soluționate pe calea tratative
lor pașnice, să înceteze conflic
tele militare din diferite zone ale 
lumii. Aceasta răspunde atît in
tereselor popoarelor respective, cit 
și cauzei generale a păcii in în
treaga lume ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează Îndelung 
„Ceaușescu — pace !").

Țara noastră acordă o atenție 
deosebită problemelor economiei 
mondiale — care sînt, de aseme
nea, deosebit de grave — mai cu 
seamă situației economice a țări
lor în curs de dezvoltare, care s-a 
înrăutățit continuu in ultimii ani.

Ne pronunțăm pentru soluțio
narea globală a problemelor sub
dezvoltării, pentru organizarea, in 
acest scop, a unei conferințe in
ternaționale in cadrul O.N.U., pen
tru o nouă ordine economică mon
dială, care să asigure relații de 
echitate și egalitate între state, să 
pună capăt politicii cercurilor mo
nopoliste și a marelui capital fi
nanciar, care poartă vina princi
pală pentru actuala stare de lu
cruri gravă din economia mondia
lă, din țările în curs de dezvol
tare.

Avem ferma convingere că este 
posibil să se ajungă — în cadrul 
unei conferințe internaționale, cu 
participarea tuturor statelor, și în 
curs de dezvoltare, și dezvoltate 
— la soluții comune, acceptabile, 
care să deschidă o perspectivă 
nouă progresului fiecărei țări, 
dezvoltării economico-sociale și 
ridicării bunăstării tuturor națiu
nilor. Aceasta presupune însă și 
reducerea necondiționată a cheltu
ielilor militare care sînt excesiv 
de mari. Fără reducerea cheltuie
lilor militare, nu se vor putea găsi 
soluții viabile problemelor subdez
voltării și realizării, în mod co
respunzător, a progresului eco
nomic și social.

Aceasta răspunde cerințelor e- 
pocii noi în care se află omenirea, 
ale uriașului progres tehnico-ști- 
ințific, care presupune și o nouă 
politică economică, o nouă politi
că militară — in sensul dezarmă
rii și renunțării la calea militară 
de soluționare a problemelor.

România va face totul pentru a 
contribui la înțelegerea nouă și 
realizarea unei gindiri noi în do
meniile economice, politice și mi
litare, care să corespundă cerin
țelor păcii, ale făuririi unei lumi 
mai drepte și mai bune, fără 
arme și fără războaie. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“, 
„Vom munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra !“).

Dragi tovarăți,
In încheiere, aș dori, încă o dată, 

să declar că avem impresii bune 
despre ceea ce am văzut în Bihor, 
despre felul în care oamenii mun
cii din toate sectoarele acționează 
pentru îndeplinirea răspunderilor 
mari pe care le au. Este adevărat, 
sînt și împliniri, mai sînt și mi
nusuri. Dar am convingerea că se 
va acționa în așa fel îneît aceste 
minusuri să rămînă, într-adevăr, 
de domeniul trecutului, iar Biho
rul să se prezinte la Conferința 
Națională cu rezultate bune, în 
toate domeniile de activitate ! tu
rale și aplauze puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu in Bihor, bucuria tu
turor !“).

Cele mai bune impresii le avem 
însă despre întîlnirea cu cetățenii 
Bihorului, cu muncitorii, cu țăra
nii, cu cooperatorii, cu inginerii, 
cu intelectualii, cu bărbații, cu fe
meile, cu tineretul și copiii. (Urale 
și aplauze puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu, fiu iubit, 
in Bihor bine-ați venit !“).

Manifestările entuziaste cu care 
am fost întîmpinați pretutindeni, 
ca și la această mare adunare 
populară, le considerăm ca o ex
presie a încrederii tuturor bihore- 
nilor în politica partidului nostru 
comunist — ce corespunde pe de
plin intereselor vitale ale întregii 
națiuni — și care face totul pen
tru a-și îndeplini misiunea istori
că de a conduce întregul popor 
spre victoria socialismului și Co
munismului în România ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu—P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă mulțumesc, dragi tovarăși, 
pentru aceste manifestări de în
credere și vă asigur că partidul 
nostru și eu personal vom 
face totul pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea, a Programului partidului, 
pentru victoria comunismului în 
România, pentru întărirea suvera
nității și independenței țării, pen
tru bunăstarea și fericirea întregii 
națiuni ! (Urale șl aplauze pu
ternice ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avînd convingerea fermă că 
bihorenii se vor prezenta cu re
zultate bune la sfîrșitul anului, la 
Conferința Națională, vă doresc 
din toată inima succese tot mai 
mari în întreaga activitate ! Vă 
chem să faceți totul ca să ocupați 
un loc fruntaș — și in industrie, 
și în agricultură, și în alte sec
toare ! Aș saluta și m-aș bucura 
să acord județului Bihor titlul de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" 1 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Vă urez multă sănătate, multă 
fericire 1 (Urale și' aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pace !“. In
tr-o atmosferă de puternică în
suflețire, de strinsă unitate, toți 
cei prezenți la marea adunare 
populară ovaționează și aclamă 
îndelung pentru Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a întregii națiuni — pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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Satul in această vară fierbinte, in bătălia recoltei

BUNA SE AMPLIFICAEXPERIENȚA
Acordul global cheamă

la muncă
Zi toridă. La marginea unei sole 

CU porumb a C.A.P. Bărăști de Vede, 
20 de femei și un bărbat — evident, 
șeful de echipă — se odihnesc. Se 
odihnesc și discută despre vreme. 
„De-ar ploua" — zice careva. „Ba să 
nu plouă, că încă nu e nevoie, Și 
după arșița asta s-ar putea să vină 
piatra",

Pe aici se intlmplă ades să cadă 
grindină și de aceea tot de ea se 
taine si fnginerul-șpf al cooperativei 
agricole de producție Colonești, 
Nieolae Olteanu. Se teme pentru la
nurile deosebit de frumoase de griu 
și orz. Toate culturile sint frumoase 
la Colonești, unitate care a primit 
>nul trecut două titluri de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" pentru pro
ducțiile mari de porumb si floarea» 
aoarelui. Culturi frumoase —, deși in- 
tirziate în vegetație ea peste tot — 
șl curate. Nu au avut plantele de 
mult un an atit de darnic pentru 
ele, Dar și buruienile 1 Aici însă, 
spațiul dintre plante are netezimea sl 
prospețime» obrazului de adolescent 
ras pentru prima oară.

— Ce se întimplă la dumneavoas
tră. tovarășe inginer 1

— Cu ce, cu buruienile 7 Păi le 
răserăm înainte de,., răsărlră. Le 
școase din rădăcini.,, acordul global. 
Făcurăm — continuă el in autentic 
„grai" oltenesc — in așa fel ca fie
care să răspundă nu numai de o su
prafață cultivată. In general, cl de 
fiecare rlnd...

— Exugerați,.,
—> Să vedem. Deci noi am făcut 

așa ; ■ am semănat, să zicem, po
rumb, Consiliul de conducere al coo
perativei agricole de producție a in« 
eheiat contract-angajament cu fle
care cooperator și, evident, cu fie
care șef de fermă, prin intermediul 
cărora se încheie, ■ -
tele de acord 
repartizați pe

Pină aici di 

de fapt, contrac- 
flobai cu cooperatorii 
ermo.

Pină aici deci, totul obișnuit. De 
aici încolo intervine, zicem noi, ele
mentul care dă multă, foarte multă 
efieiență sistemului de lucru in 
acord global, Cum se face.,.

Sună telefonul. Convorbire scurtă, 
precisă, In care lnginerul-șef dă in
dicații unul șef de fermă cum să 
Încarce ingrăsămlntele chimice, unda 
să le ducă, să Înceapă cit mai re
pede activitatea, atrăgindu-i atenția 
ea nu cumva ce rămine să lase sub 
cerul liber, pentru că„.

Revine la discuția noastră.
— La capătul solei, șeful de 

^echipă măsoară cu compasul, in pre-

zențg membrilor echipei, suprafața, 
respectiv rindurlle ce revin fiecăruia. 
Asta, rețineți, înainte de răsărire. 
Respectiv, imediat după semănat. 
Aici, zicem noi, este elementul care 
dă eficiență. De ce 7 Se știe, nu de 
puține ori, buruienile o iau înaintea 
porumbului. Sau se alătură culturii 
semănate. Cooperatorul care, In ca
drul echipei, are in răspundere un 
anumit număr de rinduri le urmă
rește, fără a exagera, permanent și 
cum apare buruiana acționează, La 
fel și in cazul jn care apar goluri in 
cultură. Adică plante nerăsărite, Le 
Identifică și cere, prin șeful de echi
pă, cantitatea de boabe necesare din 
hibridul semănat. La recoltare, pe 
care la porumb o facem manual, se 
cîntărește producția de pe rindurlle 
ce revin fiecărui cooperator. în felul 
acesta, munca in echipă, dar cu răs-

ÎNSEMNĂRI DE PE UN TRASEU DIN JUDEȚUL OLT

punderl individuale, foarte precise, 
pune in evidentă contribuția con
cretă, munca, făcută de fiecare in
divid, calitatea ei. Am ajuns la acest, 
sistem de lucru și organizare a ac
tivității folosind tot ce a fost mai 
bun din valoroasa experiență a ju
dețului nostru in organizarea mun
cii in acord global de mai multi an! 
de zile.

Sună din nou telefonul. Convor
bire scurtă. Scuzați-mă o secundă, 
spune inginerul-șef. lese afară, stri
gă pe careva și spune un singur cu- 
vînt : motorina l Adică, respectivul 
om trebuie să meargă să preia de 
urgență motorina care sosise.

Reia explicațiile.
— Pe acest principiu, al nomina

lizării. pe cit mai mult posibil, 
a răspunderilor, am organizat munca 
si la alte culturi, sl 1« alte lucrări, 
Tn funcție de mal multi factori, in
tre care la loc de frunte este mo
dul in care se face recoltarea. Iată, 
de exemplu, cum procedăm cu pa
iele, Se știe că după seceriș și ba- 
lotarea palelor mal rămin balot! pe 
cimp care se desfac și se împrăștie, 
încurcindu-ne mult la arat, Șl, ori
cum, rămin destule resturi de pale 
neculese. Noi impărtim miriștea pe 
echipe, pe oameni, stabilind drept 
retribuție procentuală o anumi
tă cantitate de pale, Miriștea ră-

___ ___ noi
300 tone de,„ 
cale. Spunem 
pivei aproxi- 
realizat fi in

mine oglindă, Totul este recuperat. 
Lar arăturile se fac in condiții foarte 
bune, Deci riștigul este dublu, La 
mazăre, le fasole, proeedeui dă re
zultate excelente pentru că «sigură 
nu numai o calitate foarte bună a 
culesului, fără risipă, el si recupe
rarea $i valorificarea integrală « 
vrejilor, care sint un excelent furaj 
pentru animale, De exemplu, 
scontăm să asigurăm 
fin curat pe această 
scontăm pentru că un 
mativ «semănător am 
anul trecut.

Iar sună telefonul,
— Lasă gluma ! Cum, chiar vor

bești serios ? Păi, dacă jucau ai noș
tri de la Colonești nu luau bătaie eu 
8—0 !

Este clar, Oridt de prinși »int oa
menii din agricultură cu treburi 
pinâ peste cap, fotbalul se insinu
ează in viata lor el cu bune el eu 
rele.

Revenim la «cordul global, pen
tru că sin tem pe un teren incompa
rabil mai sigur, incomparabil mai 

eficient, mal statornic. Organizatorii 
și ..antrenorii" «cestui sistem fint 
oameni serioși, deosebiți, cu o bo
gată experiență de muncă si eu fru
moasa ambiție a performanței cit 
mal mari. Vorbea inginerul-șef de 
Ia Colonești despre faptul că au 
preluat toț ca a fost mai bun, fn 
decursul anilor, din experiența ju
dețului, In organizarea muncii in 
«cord «lobai. Da. da, «Ici. experiență 
bine «cumulată » fost parcă per
fecționată și amplificată. în acest 
an. sistemul de care am amintit *e 
aplică în cele mai multe unități agri
cole din județ. Se poate vorbi chiar 
de generalizarea lui. Să mai adău
găm la aceasta faptul că. practic, 
toate suprafețele cultivate cu plante 
prăsitoare sint angajate tn acord 
global si că, efectiv, satul, cu toată 
populația lui activă, a devenit o 
uriașă uzină de produse agricole. 
La munca in acord global participă 
toti membrii cooperatori, toate ca
drele de partid si ale consiliilor popu
lare, celelalte Instituții din comune, 
secretarii comitetelor comunale de 
partid, președinții cooperativelor, 
contabilii-sefl. economiștii. cel de la 
cooperație, practic toate cadrele si 
toți lucrătorii si locuitorii de la sate. 
Astfel incit, adăugindu-se celor pes
te 111000 de cooperatori, numărul 
celor ce lucrează in acord global In 

perioadele de vârf ale muncilor agri
cole se ridică fa 150 800—168 000 de oa
meni. O forță uriașă, activă și disci- 
plinață, cflrg asjgură executarea ta 
t(mp a lucrărilor. îndeplinirea pro
gramelor de dezvoltare a tuturor 
sectoarelor producției agricole. O 
dovadă a temeiniciei .acestei afirma
ții este tocmai stadiul principalelor 
lucrări agricole ta zi, La porumb s-a 
încheiat prima prașilâ manuală și 
este tn curs de finalizare nrașila a 
doua — mecanic — 89 ia sută, ma
nual — 98 fa sută. Toată suprafața 
cultivată cu floarea-țsoarelul • fost

Caii la concurs de frumusețe 
și... de rentabilitate

Sinț multe si grefa «apei nj fa e« 
stau în fața oamenilor muncii din 
agricultură, dar este un iwjț al 
organelor șj organizațiilor de partid, 
al organelor agricole județene că, in 
iureșul muncii de fiecare zi. în fata 

wowraUveior agricole 
de mari iubitori <fc cai 
Vedea și din Cimpja Bo- 
coneretizat frumoasa lor 
herghelii de animale de

sarcinitor mereu mas meri si mal 
prcâanw, rm uită de problemei de 
fond, de perspectivă. Alegem spre 
exemplificare, cu totul ia intimpla- 
re. una dintre ele.

Citim in numărul de marii — 9 
iunie — «1 ziarului „Oltul" un ar
ticol cu următorul titlu : „Cel mai 
bun crescător <fe cal". spicuim din 
el. „Cu toate că au avut fa dispo
ziție mașini, tractoare, cooperativele 
agricole de producție din Ștoicănesti, 
Crăriunei «au Seaca, din Șerbănești 
ori Crimnota au preferat să ducă 
sămânța fa cimp, porumbul sl griul 
tn pă'tuie șj magazii, șă care paiete, 
cocenii și finul cu căruțele.

Membrii 
din satele 
de pe ri«l 
ia nu lui sui 
pasiune in 
tracțiune rasate, in măsură să se ia 
la întrecere eu un camion in ceea 
ce privește sarcina de transport,

în acest context, concursul de trac
țiune contracronometru al cailor de 
muncă, organizat fa jumătatea Lunii 
iunie din inițiativa uniunii județene 
a cooperativelor agricole de produc
ție, v» constitui nu numai o auten
tică competiție sportivă, desfășurată 
Intr-un cadru festiv deosebit, ei și una 
din etapele-bilant ale materializării 
programului județean de creștere a 

prășită mecanic si manual de două 
ori, acum fiind in plină desfășurare 
executarea eelej de-a treia prasile, 
realizată la floarea-șoareluj mecanic 
— 18 la sută, manual — 25 la sută, 
iar la sfecla de zahăr, mecanic — 15 
la sută, manual — 17 la sută. Rezul
tata deosebite sint si la strlngerea și 
depozitarea furajelor. Pină acum s-a 
depozitat pentru Iarnă 58 la sută din 
cantitatea totală de firi prevăzută, 
iar furaje suculente In proporție de 
89 la aptă din programul pentru pe
rioada respectivă.

numărului de atelaje eu tracțiune 
animală".

Ce conține acest program 7 Elabo
rat tta mai mult timp, fa Inițiativa 
comitetului județean de partid, res
pectivul program stabilește etape si 
măsuri concrete pentru creșterea 
numărului atelajelor. Sint eteri și te
meinic corelați toti Indicatorii pri
vind creșterea numărului acestora, 
procure si indicatorii de eficiență, 
astfel incit ponderea transporturilor 
— să le nurnim interne — cu atela
jele să crească foarte mult. Progra
mul prevede ca intr-o primă etapă, 
pină la finele acestui an, numărul 
cailor din unitățile agricole să ajun
gă la 3 900. Plină acum, in județ exis
tă 2 700 cai. dar modul de organi
zare si urmărire a acestei acțiuni 
permite concluzia că programul pe 
a<wt an va fi Îndeplinit, Analizele 
făcute pină acum reliefează in mod 
deosebit rentabilitatea creșterii pon
derii transporturilor interne cu ate
lajele. Unitățile agricole care dispun 
de 80 pină la 200 cai realizează un 
volum de transporturi Interne eu 
atelajele ce variază Intre 50 șl 80 la 
sută din volumuil total. Nu intim» 
plător, toate aceste unități care au 
multi cai, au încheiat activitatea din 
anul trecut cu beneficii.

Aflăm in continuare că deși la 
concursul menționat se prevăzuse 
participarea numai a cooperativelor 
agricole de producție ca,re dețin mi
nimum 33 atelaje cu cai, un număr 
însemnat de unități doresc să ia 
parte.

Așadar, caii la concurs de frumu 
sețe și de... rentabilitate...

Anqhel PARASCHIV 
Dlonisle ȘJNCAN 
Aurel PAPADIUC

Examenul talentelor
Cintă pentru minerit Văii Jiului, 

pentru melomanii județului Alba, 
răspund prompt Invitațiilor lansate 
de lucrătorii platformelor Jndustria- 
le bucureștene, sint o prezentă In 
stagiunea educativă lansată de Fi
larmonica „George Enescu". în ca
drul cercurilor de „prieteni ai mu
zicii" și ale mișcării artistice de a- 
matori din Capitală ; colaborează cu 
Asociațiile studenților comuniști din 
institutele din centrul universitar 
București, împlinind programe artis
tice tematice, îndrumă, in același 
timp, formațiile corale studențești, 
programele artistice ale cluburilor de 
tineret, ale caselor de cultură,,. — 
toate fiind înscrise sub cunoscutul 
generic al Festivalului național 
„Cintarea României". Sint aplaudați 
in medalioanele muzicale oferite de 
Universitatea cultural-ștllntlflcî. Bi
blioteca centrală universitară. Casa 
Universitară, Muzeul literaturii ro
mâne, Muzeul de istorie al munici
piului București. »»» cum nu lipsesc 
de la „Galele tinerilor concertlști" 
(acțiune p Colegiului Criticilor Mu
zicali — A.T.M.). de Ia sesiuni ști
ințifico și artistice studențești, fiind, 
in același timp, protagoniștii sta
giunii oferite de Conservatorul „Ci
ortan Porumbescu", Ei, studenții- 
muzicieni care au urimit in 1986 
premii Internaționale de mare pres
tigiu : fa Paris (soprana Simina Ivan 
—• premiul I și Premiul pentru mu
zică franceză), Lllle (violistul Co- 
man Teodor). Belgrad (Orchestra de 
cameră „Concerto"), Moscova (vio
loncelistul Carol Huroș. Diploma de 
onoare a Casei da discuri „Melo
dia").,,, oe rare i-am aplaudat re
cent în Festivalul artei și creației 
studențești, inscriși cu opera „Amo
rul doctor" — excelent împlinită In 
primul rtnd 
servatorului. 
Niculescu sl 
Simina Ivan.

de orchestra con- 
dlrijată de Aurel 
in care, mat ales 

Paul Basacopol. Irina
Săndulescti Bălan (voci frumoase,
prestanță, degajare) au transpus in
teligent, cu farmec, nota regizorală
mai puțin obișnuită In care a fost 
gtndită partitura Iul Pascal Bentoiu. 
Si. tot de curind. publicul Teatru
lui Mic f-a ovaționat pentru mon
tajul Primăvara (este vorba da 
spectacolul pregătit de Georgeta Sto- 
leriu in regla lui A. I. Arbore, avind 
colaborarea virtuoze! pianiste Krim- 
hilda Cristescu) — o delicată ple
doarie. prin muzică st poezie, pen
tru dragoste, tinerețe. Pentru că au 
rostit versuri de Emlnescu. Topir- 
ceanu. Maeedonskl, Blaga, Gen Bog- 
za. Marin Sorescu. au propus pagini 
de Beethoven. Schumann. Schubert, 
Mussorgski, Chopin... Un montaj 
poetic muzical care amintea de alte 

reușite (medalioanele: ..Mozart", 
„Stravtnski" •— Kodaly", „Rameau — 
Couperin", ..Brahms", „Tezaur mio
ritic") si în care protagoniste au 
fost : Cileea Constantin (o voce tî- 
nără. Intr-adevăr cu aptitudini sce
nice deosebite). Adriana Urechescu 
(emantnd firesc, simplitate, grijă 
pentru dozarea filei beethoveniene). 
Adriana Nițescu (timbru cald, eint 
sensibil, generos, prezentă scenică, 
vestind o targa deschidere reperto
rială). Claudia Codreanu (o fru
moasă voce de mezzosoprană. tem
perament. lăsind să se întrevadă în
clinații spre marile roluri ale șco
lii italiene). Irina Sănduiascu-Bătan 
(care, rostind „Timpul trandafirilor" 
da Chausson — un lărim rafinat al 
muzicii franceze — a dezvăluit o 
solidă instrucție vocală, stilistică, o 
severă pregătire muzicală), Ruxan- 
dra Donoșe (un talent aparte, o voce 
cu Inflexiuni adinei, neașteptate, care 
se descoperă cu fiecare nouă pagi
nă abordată, spre exemplu „Go- 
pak“-ul lui Mussorgski. sau impre
sionantul Red „Despre război" de 
Pascal Bentoiu).

Ei — studenții muzicieni, studenții 
Conservatorului „Ciprian Porum
bescu". Cintă în această etapă de 
mare efervescentă a Festivalu
lui național „Cintarea României" 
la Uricani, Petrila, Lupeni. la Blaj, 
la Alba Iulta. Cintă pentru exigenți 
melomani, pentru copii, pentru ti- 
nerj. care acum deschid ferestrele 
lumii sunetelor. Studiază. îșl lărgesc 
repertoriul, abordează liedul, opera, 
literatura camerală, participă la pa
ralele muzlcal-literare. la seri de 
muzică și poezie, dezbateri, colocvii 
— traversînd ample spații, de la 
muzica veche la creația celor mai 
tinere condeie. Fiecare înttlnire cu 
publicul, fiecare dialog cu publicul 
Înseamnă pentru ei — cum spunea 
și prof. univ. Nieolae Călinolu, rec
torul Conservatorului „Ciprian Po
rumbescu" — zeci de ore de studiu, 
emoții, dar. de fapt, șansa per
manentei verificări, a dobtndlrii 
firescului, a infrîngerli emoțiilor, a 
stăplnirll de sine, stimularea cuceri
rii de noi tărimuri muzicale, o se
veră șl riguroasă competiție. Pentru 
că, dintre sutele de talente, dintre 
sutele de candidați la atingerea a- 
devănatelor performante (in sensul 
descifrării, tălmăcirii, recreării opus
urilor de anvergură) sita de mare 
finețe, care este acest dialog cu 
marele public, selecționează valo
rile — exigent, dar corect — timpul 
dovedlndu-i întotdeauna judecata 
fără greș.

Smaranda OȚEANU

Scrisorile și audiențele
- expresie a dialogului cu oamenii

Pornind de la indicațiile șl orien
tările conducerii partidului, Comite
tul județean Timiș al' P.C.R. a im
primat muncii de soluționare a pro
blemelor ridicate de oamenii muncii 
prin acrișori și audiente un spirit de 
responsabilitate crescindă, pe această 
cale raalizindu-se un dialog viu eu 
masele largi de cetățeni,

Se cuvine, de ta bun început, sub
liniat faptul că in cadrul comitetu
lui județean de partid, ca și al bi
roului și secretariatului, se fac ana
lize periodice avind 1a bază referate 
documentate, relevindu-se cauzele 
unor neajunsuri, domeniul in care 
s-au manifestat, cine se face răs
punzător de anumite lipsuri, conclu
ziile și măsurile impuse pentru 
înlăturarea deficiențelor.

Numărul scrisorilor adresate co
mitetului județean de partid șl con
siliului popular județean este relativ 
constant, cu o ușoară scădere in 
anul trecut și in lunile din 1987. 
Ceea oe se desprinde însă este că 
perfecționarea muncii cu scrisorile 
.și a audientelor în anii din urmă 
s-a datorat aplicării mai ferme a 
prevederilor hotărirllor Comitetului 
Central și ale Legii nr. 1 din 1978, 
a indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului. în acest sens 
este bine să precizăm că scrisorile 
adresate comitetului județean de 
partid de cetățeni sau cele sosite 
de la Comitetul Central sint date 
spre soluționare de primul-secretar 
personal, care, de regulă, le reparti
zează cadrelor cu funcții de condu
cere, iar răspunsurile sint conside
rate valabile numai după ce sint 
semnate de secretarul de resort al 
comitetului județean. Cu activul de 
partid și de stat s-au tinut instruc
taje periodice, modul in care se des
fășoară activitatea de soluționare a 
scrisorilor fiind, totodată, analizat cu 
regularitate ta nivelul oomitetului 
județean de partid, al consiliului 
popular județean, cit și la municipii, 
orașe șl comune. 1a întreprinderi și 
instituții l s-au instituit brigăzi com
plexe de control, a fost îmbunătățită 
structura comisiilor de oameni ai 
muncii și perfecționată munca 
acestora. S-a continuat practica. În
cetățenită, ca soluționarea unor pro
bleme de complexitate mai ridicată, 
relatate in scrisori ți la audiențe, să 
fie încredințată unor colective de 
activiști cu funcții de răspundere.

tn ceea ce privește audientele, 
oare se țin cu regularitate de către 
toate cadrele de conducere, inclusiv 
de primul-secretar. se caută ca pro
blema pentru care omul a venit să 
fie rezolvată pe loc, în situația in 
care acest lucru nu ee poate, se 
tace o notă de audientă, cazul fiind 
dat in sarcină factorilor competent! 
și urmărindu-se solutionarea sa.

Și tncă un fapt demn de remar
cat: cu prilejul deplasărilor în Între
prinderi — pentru a participa ta 
ședințe de partid ori alte analize, 
manifestări importante etc. — secre
tarii comitetului județean de partid, 
altl membri ai biroului acordă si 
audiențe ; se anunță chiar în adu
nare că dacă cineva are ceva deose
bit de semnalat sau are vreo pro
blemă personală, pentru care nu 
trebuie reținută atenția întregii a- 
dunări, este primit ta sediul organi
zației de partid, ori in altă parte, 
in orice caz la fata locului.

Din analizele Întreprinse, din rela
tările activiștilor de partid reiese 
clar că activitatea de soluționare a 
scrisorilor s-a îmbunătățit aprecia
bil, Îndeosebi în ultimul timp ; există 

o evidență clară a problemelor sem
nalate, se urmărește problematica 
lor pe domenii — economic, social 
etc. — se face repartizarea scrisorilor 
pe secții și apoi pe oameni. Tendin
ța de a se răspunde oamenilor cu 
intirziere. cind problema semnalată 
nici nu mal era de actualitate, a fost 
discutată intr-o ședință de birou și 
tntr-o plenară a comitetului jude
țean. A fost organizată chiar și o a- 
dunare generală a organizației de 
partid a comitetului județean, care 
a luat in discuție cazul de tărăgă
nare a soluționării scrisorilor, ma
nifestări criticate cu seriozitate.

în legătură cu tematica scrisorilor, 
se poate arăta că aeelea privind 
activitatea din industrie s-au referit, 
in principal, ta probleme de rea
lizare ritmică a sarcinilor de plan, 
inclusiv a producției destinate ex
portului, de creștere a productivității 
muncii, reducere a consumului de 
materii prime, materiale, combusti
bili și energie electrică. întronare a 
ordinii și disciplinei. Asemenea se
sizări s-au primit de la întreprinde
rea mecanică Timișoara. „Electroba- 
nat", „Industria linii", Antrepriza de 
construcții nr. 2 Lugoj și altele, iar

Din experiența Comitetului 
județean Timiș al P.C.R.

verificarea scrisorilor a condus Ia 
măsuri privind folosirea mai judi
cioasă a materiilor prime și mate
rialelor, a capacităților de producție, 
combaterea risipei, recuperarea ră- 
minerilor in urmă și îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan.

Concluziile analizei scrisorilor de
termină măsuri ferme, hotărite. De 
pildă, ta comitetul județean de 
partid au sosit mai multe scrisori 
despre o stare de lucruri necorăs
punzătoare la C.A.P. Sînpetru Mare, 
ceea oe a determinat analizarea, de 
către un colectiv format din activiști 
de partid si factori de răspundere 
ai organelor competente, a între
gii activități economice și politice 
din unitate și din comună. Cu 
acest prilej s-a constatat că de
ficientele erau generate de grave 
abateri ale cadrelor de conducere 
a cooperativei. Producțiile vegetale 
și animate s-au situat cu mult sub 
posibilitățile reale ale unității, din 
lipsă de preocupare pentru organi
zarea in bune condiții a muncii, 
folosirea forței de muncă, întărirea 
ordinii și a disciplinei, au fost În
călcate prevederile legale privind 
fondul funciar. Pentru acest motiv 
au fost destituit! din funcție și sanc
ționați președintele, inginerul-șef, 
contabilul-șef și secretarul comite
tului de partid.

Existenta unei evidente bine puse 
ta punct, pe domenii și ramuri de 
activitate, a sesizărilor dă posibili
tatea cunoașterii în orice moment a 
stărilor de lucruri, a eficientei mă
surilor luate, cu caracter general, 
pentru eradicarea cauzelor deficien
țelor șl nu pentru soluționarea izo
lată a unui caz sau a altuia. Este e- 
dlflcatoare în aoest sens activitatea 
din construcții, 1a care s-a referit 
aproape o cincime din numărul total 
al scrisorilor (peste 1 000). Ponderea 
sesizărilor și reclamatiilor insă, din 
care 85 la sută s-au confirmat, s-a 
referit ta deficiențele existente ta 
construcțiile de locuințe, în principal 
1a nerespectarea tehnologiei de fa- 

bricatle. la deficiente in lucrările de 
termoizotație și executarea necores- 
punzătoare a acoperișurilor, la fini
saje necorespunzătoare,

th legătură eu această categorie 
de sesizări, trebuie ti precizăm că 
atit in 1985, cit și in 1988 numărul 
lor a fost sensibil egal, oeea ce de
monstrează că măsurile luate pe 
baza scrisorilor din 1985 au fost 
insuficiente și ineficiente. Faptul 
a fost sesizat de factorii răspunză
tori și *e prevede o analiză apro
fundată a intregil activități de oon- 
strucțiț. . ■.

De altfel, pe fondul unei activi
tăți îmbunătățite ,ln domeniul solu
ționării ' scrisorilor, intr-o recentă 
plenară a comitetului județean de 
partid s-a apreciat că mai persistă 
unele neajunsuri in acest domeniu. 
Din controalele întreprinse a rezul
tat că lipsuri, abateri și chiar abu
zuri ta unele unități de bază și teri
toriale, deși au devenit cunoscute 
prin scrisori și sesizări unor factori 
competent!, nu au determinat și 
măsuri corespunzătoare. Din această 
cauză, ele au fost semnalate, mai 
departe, organelor superioare prin 
alte scrisori și alte audiente. De 
asemenea, atribuții ale unor organe 
— consilii populare, conduceri de 
întreprinderi etc. — nu sint exerci
tate cu răspundere, ceea ce creează 
nemulțumiri și sporește numărul 
sesizărilor. De fapt, acesta este și 
motivul că numărul scrisorilor este 
incă ridicat.

Controalele efectuate de comitetul 
județean au evidențiat si faptul câ 
unele cadre de oonducere din Între
prinderi, îndeosebi ta unitățile agri
cole și comune, nu respectă progra
mul de audiente și. neavind o evi
dentă clară, nu urmăresc solutio
narea problemelor ridicate.

Pentru îmbunătățirea mai departe 
și înlăturarea minusurilor din acti
vitatea de soluționare a scrisorilor 
oamenilor muncii, comitetul jude
țean de partid a stabilit măsuri 
concrete, cu termene și responsabi
lități precise. între altele, cu prile
jul instruirii anuale a organelor și 
organizațiilor de partid nou alese 
s-au prezentat pe larg măsurile oe 
se impun pentru Îmbunătățirea sti
lului lor de muncă in vederea ridi
cării calitative a acestei activități ; 
comitetele municipale, orășenești 
și comunale de partid au reorgani
zat comisiile de oameni ai muncii 
pentru scrisori și audiente, promo- 
vind in cadrul acestora tovarăși cu 
experiență in munca de partid și 
instruindu-le concret asupra sarci
nilor ce le revin; colegiul județean 
de partid a primit sarcini să sprijine 
organele de partid în inițierea 
unor schimburi de experiență intre 
comisiile pentru scrisori și audiențe 
din întreprinderi și instituții ; cu 
prilejul controalelor complexe orga
nizate de biroul comitetului județean 
de partid se va urmări in mod dis
tinct modul în care organele și or
ganizațiile controlate se ocupă de 
examinarea și soluționarea cu ope
rativitate și competentă a proble
melor ridicate de oamenii muncii în 
scrisori si audiențe și altele.

Este de presupus că măsurile pre
conizate vor ridica pe o nouă 
treaptă calitativă activitatea din ju
deț pentru rezolvarea scrisorilor, 
propunerilor și sugestiilor oameni
lor muncii.

Neculaj ROȘCA 
Cezar IOANA

Arhitectură modernă la Miercurea-Ciuc Foto : S. Cristian

Cum pleacă și cum vin trenurile în gară ?
In urma suitei de anchete publicate în ziarul nostru sub titlul „Cum 

pleacă ți cum vin trenurile în gară", am primit un amplu răspuns din 
partea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, în care sint 
aduse la cunoștință măsurile inițiate pentru înlăturarea serioaselor ne
ajunsuri constatate in legătură cu supravegherea vagoanelor în timpul 
călătoriilor, pentru conservarea acestor importante bunuri și respectarea 
unor condiții normale, civilizate de deplasare.

Astfel, în răspuns se arată :

«Referitor ta aspectele semnalate 
in ziarul „Scinteia" din zilele de 7, 
8 si 18 aprilie a.c. sub titlul „CUM 
PLEACA ȘI CUM VIN TRENURILE 
ÎN GARA" vă comunicăm următoa
rele :

într-adevăr, in ultima perioadă, 
s-au constatat neajunsuri in pregăti
rea și salubrizarea trenurilor de că
lători. toleranță față de comerțul 
ambulant șl alte aspecte care afec
tează condițiile normale de călă
torie. Totodată, ne confruntăm cu 
frecvente cazuri in care vagoanele 
din garniturile trenurilor de călă
tori sosesc djn cursă cu lipsuri in 
inventar, cu unele piese sustrase sau 
cu . stricăciuni, pentru completarea 
sau repararea cărora reviziile de va
goane depun eforturi materiale și 
umane suplimentare. Conducerea mi
nisterului și-a manifestat nemul
țumirea față de starea garniturilor 
trenurilor de călători și a ordonat 
organizarea imediată a unei conti
nue și intense acțiuni de suprave
ghere și control a trenurilor de că
lători.

tn acest sens, s-au dat Indicații 
precise tuturor regionalelor de cale 
ferată. Eie privesc, cum e și firesc, 
in primul rind activitatea de pregă
tire a trenurilor. înainte de gararea 
la peron. Astfel, echipe complexe 
verifică starea garniturilor șl rapor
tează conducerii regionalelor, pen
tru a 3e lua măsurile de rigoare, în 
cazul unor lipsuri sau neglijente.

Paralel cu aceasta s-au stabilit 
măsuri de intensificare a controlului 
trenurilor pe parcursul călătoriei, 
sporindu-se considerabil numărul 
acelora care îndeplinesc această sar
cină. Directorii generali ai regiona
lelor au primit sarcina de a antrena, 
în acțiunile de control, întreg per
sonalul regionalelor respective, al
cătuind echipe ce trebuie să efec
tueze un număr zilnic de minimum 
12 controale pe fiecare regională. S-au

Un amplu program de măsuri stabilit de Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor

creat, astfel, condiții pentru ca ma
rea majoritate a trenurilor să fie 
controlate zilnic.

De asemenea, personalul căilor fe
rate, care călătorește in interes de 
serviciu, are consemnată in ordinul 
de deplasare obligația de a verifica 
condițiile de călătorie ale pasageri
lor, starea tehnico-sanitară a vagoa
nelor, sprijinind personalul din gar
nitura respectivă in rezolvarea pro
blemelor ce se ivesc. Printr-o mai 
bună folosire a forțelor disponibile 
și, mai ales, prin creșterea respon
sabilității fiecărui colectiv, a fiecă
rui om al muncii de la calea ferată, 
fată de bunurile Încredințate, se pot 
obține progrese notabile».

In continuare, ie arată in ce mod 
au inceput să fie aduse la îndepli
nire măsurile indicate de conducerea 
ministerului. Prima parte a răspun
sului se referă la îmbunătățirea ac
tivității de pregătire a trenurilor. 
Astfel, In răspuns se relatează că 
intre 8—20 mai a avut loc o amplă 
acțiune de. verificare amănunțită a 
tuturor vagoanelor de călători exis
tente, un fel de „filtru total", fiind 
cercetată starea lor tehnică ;

„Rezultatul acestui control — se 
spune in răspunsul ministerului — 
a fost analizat eu toti șefii di
viziilor de vagoane din cadrul 
regionalelor C.F.R. Pe lingă ca
rențe de ordin obiectiv. cum 
este lipsa unor piese (tuburile 
fluorescente si acumulatorii, pe care 
producătorii nu le livrează la nive
lul planului, lipsă ce afectează con
fortul călătorilor), s-au constatat însă 
și o serie de neglijente ce aparțin 
personalului nostru.

In aceste cazuri s-au aplicat, pe 
loc, sancțiuni administrative, ca și 
unele măsuri cu caracter de durată: 
s-a reorganizat activitatea de repa
rații a vagoanelor, a fost sporit nu
mărul de meseriași care se ocupă 
cu aceasta prin redistribuirea din 
alte unități, s-au făcut noi instruiri 
ale personalului pentru garantarea 
calității lucrărilor efectuate, au fost 
asigurate piesele de schimb necesare 
completării lipsurilor sau înlocuirii 
celor defecte. Pentru a se avea cer
titudinea pregătirii temeinice a gar
niturilor ce urmează să plece in 
cursă, au fost instituite echipe com
plexe de control, care verifică fie
care vagon : dacă se constată nea
junsuri, se iau măsuri pe loc, ast
fel incit nici un fel de neglijență șâ 
nu mai ajungă sub ochii călătorului. 
Constatările acestor echipe sint adu
se, zilnic, 1a cunoștința regionalelor 
și decadal — ministerului".

„In ce privește eliminarea și pre
venirea stricăciunilor provocate de 
unii călători care degradează va
goanele — continuă răspunsul — a 
fost îmbunătățită activitatea or
ganelor de control existente, au 
fost create sisteme noi, mal cu
prinzătoare. ca arie. Astfel, pen
tru înțelegerea tot mai exac
tă a răspunderii ce le revine in 
păstrarea vagoanelor In stare bună, 
de către toți șefii de tren și conduc
tori. s-au organizat instruiri în care 
s-au subliniat aceste răspunderi și 
s-a arătat că, potrivit Legii 10. au 
obligația de a acționa pentru apă
rarea avutului obștesc.

Rezultatul imediat a! acestor mă
suri este încurajator : s-a îmbună

tățit atitudinea călătorilor, a crescut 
vigilența feroviarilor. Intr-o perioa
dă scurtă, numai pe raza Regionalei 
C.F.R. București s-au stabilit impu
tări in valoare de aproape 300 000 lei 
(echivalentul unor degradări) — șefi
lor a 91 de trenuri ; in lunile apri
lie și mai, peste 2 100 de călători au 
fost amendați, in conformitate cu 
Legea 10 pentru degradarea și dis
trugerea unor bunuri.

O bună parte a răspunsului primit 
de la M.T.Tc. se referă la efectul 
măsurilor de intensificare a contro
lului, de sporire a sferei de cuprin
dere și a eficienței acestuia :

«Este semnificativ faptul că in 
acest trimestru au fost organizate 
cu circa 200 mai multe controale, 
ta tă de primul trimestru al anului. 
Pe lingă cele peste 
cu autorizație de 
adăugat feroviarii 
plasează in interes 
pe această bază 
în echipe, veghind

1 700 de cadre 
control, 
care

de
se

la

s-au 
se de- 

serviciu; 
constituie 
men tine

rea integrității și curățeniei va
goanelor, a unui climat civilizat 
pe toată durata călătoriei. La aces
tea se adaugă acțiunile organizate 
de minister pentru a se vedea în ce 
măsură indicațiile date, măsurile 
stabilite sint aplicate în viață. Re
cent, la sfirșitul lunii mal, a avut 
loc o astfel de acțiune de control 
pe raza regionalelor Iași. Galați. 
București. Cu această ocazie s-au 
controlat — suplimentar — 540 de 
trenuri, depistîndu-se 1 200 de călă
tori fără bilet și s-au întocmit peste 
300 de procese-verbale, din care un 
număr important pentru deteriorări 
și stricăciuni produse vagoanelor.

Apreciem publicarea suitei de ar
ticole in ziarul „Scinteia" ca o ac
țiune mobilizatoare atit pentru co
lectivele de oameni ai muncii de 1a 
calea ferată, cit și din afara aces
teia. Sperăm că, în aceeași măsură, 
va contribui la respectarea de către 
călători a normelor de civilizație» .

★
Măsurile menționate mai sus și 

acțiunile întreprinse reflectă desigur, 
un demaraj bun. Este de așteptat 
ca. printr-o urmărire perseverentă 
a înfăptuirii lor (la care va parti
cipa și „Scinteia"), printr-un control 
permanent și exigent, stările de lu
cruri critice semnalate să dispară, 
în interesul călătorilor, lucrătorilor 
C.F.R., al întregii societăți.

Rodica ȘERBAN
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DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
lucrează pentru propășirea lor economico-socială. pen
tru bunăstarea si fericirea popoarelor lor.

Sint incredintăt. dragi tovarăși și prieteni, că tinerii 
din tarile noastre si organizațiile lor își vor aduce în
treaga contribuție la adîncirea și întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării româno-chineze.

întîlnirea prietenească dintre reprezentanții tineretului 
român si tineretului chinez, ai organizațiilor lor revolu
ționare are Ioc în condițiile cînd viata internațională 
continuă să fie deosebit de gravă si complexă, ca ur
mare a politicii imperialiste de forță și dictat, a con
tinuării cursei înarmărilor, îndeosebi a celei nucleare, 
a înrăutățirii situației economice a țărilor în curs de 
dezvoltare.

Popoarele de pretutindeni, forțele iubitoare de pace 
— în cadrul cărora tineretul ocupă un loc important — 
se ridică cu tot mai multă hotărîre la lupta pentru 
dezarmare, pentru dezarmarea nucleară, pentru elimi
narea completă a armelor nucleare de pe planeta noas

tră și apărarea dreptului oamenilor, al națiunilor, al 
generațiilor de azi și de miine la viață, la existentă 
demnă, liberă si independentă.

Avînd în vedere toate acestea, este necesar ca întîl
nirea tinerilor români și chinezi să pună în centrul preo
cupărilor întărirea colaborării și solidarității dintre ei. 
cu tineretul din toate statele lumii, pentru a contribui 
la înlăturarea pericolului nuclear, la realizarea unei lumi 
mai drepte șl mai bune, fără arme si fără războaie, a 
păcii și colaborării.

Am convingerea că tineretul român și tineretul chinez, 
organizațiile lor revoluționare vor conlucra tot mai strins. 
vor aduce o contribuție tot mai mare la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre partidele și popoarele 
noastre, la cauza socialismului, a nobilelor idealuri ale 
păcii si cooperării internaționale.

Cu aceste gînduri, urez succes deplin întîlnirii dintre 
tinerii români și chinezi !

Vă doresc tuturor realizări si Împliniri tot mai mari 
în muncă si în viață. Multă sănătate și fericire !

Mesajul tovarășului Zhao Ziyang
(Urmare din pag. I)
și România. Sper să constat ca. prin generația dumnea
voastră, prietenia chino-română să fie dezvoltată și să 
fie promovată pe un plan nou.

Lumea de astăzi este confruntată cu o mulțime de pro
bleme. Dintre acestea, problemele cele mai importante și 
stringente care preocupă toate popoarele lumii le con

stituie pacea și dezvoltarea. Tineretul reprezintă o forță 
activă pentru pacea lumii și dezvoltarea tuturor statelor, 
îmi exprim convingerea că tineretul chinez și tineretul 
român își vor aduce. în mod sigur, o contribuție și mai 
importantă la lupta pentru menținerea păcii în lume, pen
tru promovarea progresului omenirii.

Urez succes deplin Întîlnirii prietenești dintre reprezen
tanții tineretului din Republica Populară Chineză și ai 
tineretului din Republica Socialistă România 1

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc în modul cel mai călduros pentru felicitările și bunele 

urări pe care mi le-ati adresat cu prilejul alegerii în funcția de președinte 
al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

Exprimînd satisfacția pentru raporturile de prietenie, bună vecinătate și 
colaborare fructuoasă dintre cele două țări socialiste ale noastre. împăr
tășesc convingerea dumneavoastră în dezvoltarea lor cu succes în con
tinuare.

LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FILIPINE

Doamnei CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

MANILA
Cu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Filipine, vă 

adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bună
stare pentru poporul filipinez prieten.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta și mai mult în viitor, în 
interesul celor două popoare, al cauzei păcii și destinderii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

★

Joi. 11 iunie, a avut loc, în Ca
pitală. deschiderea festivă a Întîlni
rii prietenești dintre reprezentanți 
ai tineretului din Republica Socia
listă România și ai tineretului din 
Republica Populară Chineză, care 
se desfășoară în aceste zile în țara 
noastră.

Participanții au primit cu vie 6- 
moție și profundă satisfacție me
sajele de salut care le-au fost 
adresate de către tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Zhao Ziyang. secretar 
general interimar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze — 
nouă și semnificativă expresie a 
încrederii pe care cele două partide 
o acordă tinerei generații din țările 
noastre.

Cei prezenți au dat glas sentimen
telor lor de adîncă recunoștință și 
prețuire pentru grija permanentă pe 
care Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez o acordă 
formării și educării comuniste a 
tinerei generații, pentru afirmarea

★

sa multilaterală. în toate domeniile 
de activitate. A fost exprimată ade
ziunea deplină a organizațiilor de 
tineret din cele două țări la ge
neroasele idei și îndemnuri ce le-au 
fost adresate ca. în cadrul bunelor 
relații dintre partidele și țările noas
tre, tineretul român și chinez "să co
laboreze tot mai strîns. aducindu-și 
împreună o contribuție tot mai în
semnată la cauza comună a priete
niei și conlucrării româno-chineze. a 
socialismului, a dezarmării și păcii, 
a înțelegerii și cooperării interna
ționale.

La adunarea festivă au participat 
și au luat cuvîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, si tovarășul Feng Yun, 
secretar al Secretariatului Comite
tului Central al Ligii Tineretului Co
munist Chinez, conducătorul delega
ției tineretului chinez la Întîlnirea 
prietenească. Au fost, de aseme
nea, prezenți Yu Hongliang. am
basadorul Republicii Populare Chine
ze Ia București, membri ai amba
sadei.

★

Vorbitorii au evidențiat evoluția 
mereu ascendentă a raporturilor de 
prietenie și colaborare, pe multiple 
planuri, dintre tineretul român și 
tineretul chinez, dintre Uniunea Ti
neretului Comunist și Liga Tinere
tului Comunist. în spiritul relațiilor 
tradiționale dintre cele două partide, 
țări și popoare, pe baza înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel, 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, si conducătorii 
de partid și de stat din R. P. Chi
neză.

S-a exprimat dorința reciprocă a 
celor două organizații de tineret de 
a acționa, și în viitor, împreună cu 
tineretul progresist și democratic de 
pretutindeni, în direcția realizării și 
consolidării unității tinerei genera
ții în lupta pentru pace, dezarmare, 
independență națională, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

în încheierea adunării a avut loc 
un spectacol de gală, susținut de 
formații artistice de tineret, parti
cipante la întîlnirea prietenească.

Manifestările din cadrul întîlnirii 
continuă.

VĂ INFORMĂM DESPRE:

Un oraș
Pină in anii ’50. Lu

dușul era vestit doar 
prin tirgurile sale de 
animale. In rest, un 
sat ca multe altele 
din Cîmpia Transil
vaniei. Privilegiul de 
a fi așezat de secole 
pe malul drept al 
Mureșului (ale cărui 
ape provocau adesea 
inundații) nu a avut, 
in mod paradoxal, 
nici măcar darul de a 
le asigura ludusenilor 
(In lipsa unei uzine 
de apă) acest element 
vital al existentei : 
necesarul d'e apă po
tabilă. Cei vîrstnici iși 
amintesc și azi cum 
clopoțelul „sacalelor" 
pline vestea odinioară 
sosirea apei pentru 
consumul zilnic.

In anul I960. Ludu
șul a fost declarat 
oraș. Zestrea sa in
dustrială de atunci se 
compunea doar din 
trei mori, o presă de 
ulei, o fabrică de 
drojdie și citeva ate
liere meșteșugărești. 
Orașul de azi nu mai 
seamănă nici pe de
parte cu cel din anul 
în care a primit acest 
statut.

— Dacă un ludușan 
născut aici ar reveni 
acum, dună două de
cenii, pe meleagurile 
natale — ne spune 
Gheorghe Sărăcuț, pri
marul localității — ar 
găsi, practic, un oraș 
necunoscut. Am in ve
dere „orașul nou", de 
pe Mureș, a cărui 
înălțare succesivă, in 
perioada de după 1965, 
s-"a înfăptuit o dată 
cu dezvoltarea marii 
platforme industriale, 
pe. locurile unde ape
le învolburate ale Mu
reșului făceau adesea

al tinereții: LUDUȘ
■> ->

terenurile din stingă 
riului. impracticabile.

Pentru cetățenii si 
vizitatorii orașului, un 
pod înalt, temeinic 
construit, face legătu
ra intre vechiul si 
noul ora$, unde s-a 
întemeiat o puternică 
platformă industrială. 
Este vorba, intre alte
le. de întreprinderea 
de industrializare a 
sfeclei de zahăr, în
treprinderea de prelu
crare a tulpinilor de 
cinepă. Filatura de fi
bre și sfori. Fabrica 
de anvelope și Fabri
ca de lapte praf, că
rora li se adaugă o 
puternică rețea de 
unități ale cooperației 
meșteșugărești. Să re
ținem că aceste uni
tăți — unele fruntașe 
pe ramură în între
cerea socialistă — rea
lizează azi o produc
ție industrială in va
loare de 1,4 miliarde 
lei, că numai valoarea 
producției Fabricii de 
anvelope este de peste 
4 ori mai mare decit 
întreaga producție a 
orașului din anul 1960.

Fără îndoială. aces
te mutata produse in 
economia orașului au 
dus la ridicarea gra
dului său de urbaniza
re șl . civilizație. Nu
mai în perioada 1966— 
1986 au fost construite 
aproape 3 000 de apar
tamente. grupate în
deosebi în noile car
tiere apărute pe harta 
orașului — „Dacia". 
„2.1 August". „Inde
pendenta". Ludușenii 
se mindresc nu numai 
cu modernele blocuri 
de locuințe înălțate in 
ultimii ani, ci și cu 
alte dotări social-edt- 
litare. intre care ma

gazine și unităti pres
tatoare de servicii, 
edificii culturale, com
plexul hotelier „Tran
silvania", motelul 
„Salcimul". La înfăp
tuirea acestora și-a 
adus din plin contri
buția populația orașu
lui. Astfel, acolo unde 
Mureșul producea a- 
desea inundații au 
fost efectuate ample 
lucrări de regulariza
re a riului ; s-a dat 
în folosință o moder
nă uzină ele apă : a 
fost construită o sta
fie de epurare a ape
lor reziduale ; se lu
crează intens la fina
lizarea canalizării o- 
rașului și la moderni
zarea, în zona Che- 
țani-Luduș. a șoselei 
naționale E-60.

Ludușul de azi mai 
este cunoscut și ca 
„oraș al școlilor". In 
cele 13 unităti de în
vățământ sint cuprinși 
peste 5 000 elevi (la o 
populație de 17 500 lo
cuitori). El este și o- 
rașul cu cel mai mare 
indice de natalitate 
din județ. Grija pen
tru tineri, ca si pentru 
toți locuitorii săi, se 
manifestă și prin 
buna organizare a ac
tivității de ocrotire a 
sănătății populației, la 
care veghează 50 de 
medici si peste 200 ca
dre medii sanitare.

In toate aceste reali
zări sint încorporate 
faptele de muncă ale 
ludușenilor, care se 
mindresc cu orașul lor 
aflat in plină înflorire.

Gheorqhe 
GIURGIU 
corespondentul 
„Scînteii"

REȘIȚA : Cu sprijinul 
cetățenilor

Lucrările do modernizare a dru
mului principal din cartierul Cli
nic. poartă de acces în municipiul 
Reșița dinspre Timișoara, se află 
in curs de finalizare. Prin efortu
rile reunite ale constructorilor de 
la întreprinderile specializate, pre
cum și ale cetățenilor din acest 
cartier, peste doi kilometri de so
sea au fost refăcuti, lărgindu-se 
drumul și podurile de traversare. 
De asemenea, a fost turnată o 
noua îmbrăcăminte asfaltică și 
s-au amenajat trotuarele.

— Doresc să remarc in piod 
deosebit contribuția cetățenilor 
din circumscripția electorală nr. 50 
— a ținut să ne precizeze tova
rășul Gheorghe Sîrbu, prim-vioe- 
pneședinte al consiliului popular 
municipal. Ei au participat în nu
măr mare 1a. scoaterea pavelelor, 
degajarea pămîntului rezultat în 
urma excavațiilor, împrăștietea 
zgurii șl' curățirea canalelor. Tot 
prin contribuția locuitorilor a fost 
dată în folosință noua piață Re- 
sița-Nord, din cartierul Lunca 
Birzavei, cu o suprafață de desfa
cere de peste 3 500 metri pătrati. 
Aceste lucrări se adaugă celorlal
te construcții edilitare realizate 
în ultimul timp, care dau un chip 
nou ..cetății de foc“ a Reșiței. (Ion 
D. Cucu).

SATU MARE : Creativitate 
științifică și tehnică

La Casa de cultură a sindicate
lor din Satu Mare s-a deschis ex
poziția județeană de creativitate 
științifică și tehnică. Expoziția 
reunește cele mai valoroase inven
ții și inovații, perfecționări și mo
dernizări de tehnologii, soluții de 
reducere a cheltuielilor materiale, 
de îmbunătățire a calității și fia
bilității produselor. Statistici și 
grafice evidențiază faptul că. in pe
rioada octombrie 1985 — mai 1987. 
eficienta economică a obiectivelor 
realizate prin aportul creator a 
peste *38 000 de muncitori, ingineri, 
maiștri, economiști și altor catego
rii de oameni ai muncii se ridi
că la peste 7 miliarde lei. fiind 
de circa 3 ori și jumătate maj mare 
in comparație cu ediția preceden
tă a Festivalului national a! mun
cii și creației ..Cîntarea României”. 
(Octav Grumeza).

CĂLĂRAȘI : Colocviu 
de arhitectură

Timp de două zile s-au desfă
șurat în municipiul Călărași lu
crările ediției a doua a colocviu
lui cu tema ..Interferențe între ar
hitectura urbană și cea tradiționa
lă in Cîmpia Română", organizat 
sub egida consiliului popular ju
dețean, în colaborare cu muzeul
județean și Filiala Uniunii arhi-
tectilor. Au participat oameni de
știință, cercetători, arhitecți. pro
iectant! și muzeografi din Bucu
rești. Galati. Brăila. Tîrgu Mureș 
și Călărași. S-a subliniat necesi
tatea unei mai strinse colabo
rări între arhitectii locali și 
cei din zone apropiate, în ve
derea realizării în municipiul de 
pe Borcea a unor locuințe in care 
să se regăsească și să se îmbine 
armonios stilul arhitectonic, mo
dern cu cel traditional. (Mihai Du
mitrescu).

BORSEC : îmbunătățirea 
condițiilor de tratament 

și odihnă
în cunoscuta stațiune balneară 

Borsec, din județul Harghita, s-au 
tăcut în acest an intense pregătiri 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de odihnă și tratament, prin ex
tinderea gamei de servicii și tra
tamente de recuperare puse la 
dispoziția solicitanților. Astfel, 
baza de tratament a fost supusă 
unor ample lucrări de renovare, 
care o fac de nerecunoscut chiar 
și pentru cei. care n-au fost aici 
doar de anul trecut. Mai impor
tantă este insă noua sa dotarg. cu 
aparate de fizioterapie și electro- 
terapie — băi galvanice, curenți 
diadinamici, aerosoli, ultrasunete 
și altele. Totodată, pentru trata
mentul afecțiunilor reumatismale 
s-a înființat o secție de împache
tări cu nămol de turbă și masaj, 
prin acestea sporind numărul pro
cedurilor ce se efectuează aici. 
Ridicarea calității serviciilor, creș
terea confortului in vilele de ca
zare, reamenajarea izvoarelor de 
apă minerală sint alte actjuni în
treprinse in folosul oaspeților sta
țiunii. (Nicolae Șandru).

Cronica ziiei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Filipine, ambasadorul aces
tei țări la București, Ernesto A. 
Querubin, a oferit, joi, o recepție.

Au participat miniștri, membri ai 
conducerilor unor ministere, repre
zentanți ai altor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara 
noastră.

(Agerpres)

Republicii Socialiste România

tv
20.00 Telejurnal
20.20 Viata economică
20,40 Memoria documentelor. în pri

mele rindurl în lupta antifascis
tă, pentru apărarea independenței 
și suveranității patriei

21,00 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane

21,15 Serial științific (color). Aventura 
cunoașterii. Episodul 1

21,35 Bucuriile muzicii (color). Valsuri 
în interpretarea Orchestrei Filar
monicii din. Vlena, Dirijor : Her
bert von Karajan

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Poporul filipinez 
sărbătorește astăzi 
ziua națională, mar- 
cind proclamarea, la 
12 iunie 1898. a inde
pendentei tării sale. 
Această aniversare 
prilejuiește poporului 
filipinez — ce trăieș
te răspîndit pe a- 
proape 900 insule din 
cele peste 7 000. cît cu
prinde acest vast ar
hipelag. scăldat de a- 
pele Pacificului, care 
laolaltă constituie Re
publica Filipine — să 
facă o trecere în re
vistă a rezultatelor 
obținute pe calea li
chidării grelei moște
niri din perioada do
minației coloniale, 
centru stabilizarea și 
consolidarea vieții po
litice. economice si 
sociale.

Republica Filipine 
este un stat cu o e- 
conomie in curs de 
dezvoltare, bazată De 
agricultură, care folo
sește mai mult de 
două cincimi din popu
lația activă și contri
buie (împreună cu 
silvicultura si pescui

tul) cu peste o trei
me din produsul na
țional brut. Din tota
lul suprafețelor culti- 
vate. circa o treime 
este destinată orezu
lui și o cincime po
rumbului, care, ală
turi de manioc, bata
le si legume, consti
tuie baza alimentației. 
Această importantă 
ramură a economiei 
contribuie și la ex
port cu produse cum 
sint : copra, nuci de
cocos, ananas, banane, 
cauciuc.

în paralel cu aten
ția acordată extinderii 
si modernizării agri
culturii. Filipinele au 
pus și bazele unei in
dustrii naționale, in 
vederea valorificării 
în interesul nropriu a 
bogățiilor subsolului 
— crom, cupru, nichel 
etc. Noile programe 
elaborate de condu
cerea tării 
rată mai 
creștere 
ridicarea

vizează o 
sporită de 
economică, 
standardu

lui de viață material 
si cultural al popu
lației. dezvoltarea în-

vățămîntului si extin
derea asistentei sani
tare.

între România si 
Filipine. țări situate 
la mari distante geo
grafice. s-au statorni
cit si se dezvoltă re
lații de colaborare si 
cooperare bazate pe 
stimă si respect re
ciproc. Cele două țări 
colaborează fructuos 
si pe plan internatio
nal — la Organizația 
Națiunilor Unite. în 
cadrul „Grupului ce
lor 77“ si al altor fo
ruri.

De ambele Dărti s-a 
exprimat convingerea 
că există toate condi
țiile pentru ca relații
le bune, de prietenie 
si colaborare româno- 
filipineze să cunoască 
o dezvoltare continuă
— De olan economic, 
științific, cultural, pre
cum și în alte dome
nii de interes comun
— spre binele ambe
lor popoare, al cauzei 
generale a păcii, inde
pendentei și colaboră
rii în întreaga lume.

Luna cadourilor pentru copii: O BUCURIE DE NEUITAT
Prin jucării și jocuri, copilul 

descoperă lumea. Dați-i un zmeu 
și-l va asemui ou o pasăre ; o 
bărcuță îl va duce cu gindul la va
por ; un cerc — la discul soarelui. 
Lumea înconjurătoare e plină de 
comparații și-i sint la îndemînă 
de la primii pași. Iar jucăria nu 
face altoeva decit să-i Înaripeze 
fantezia.

Deunăzi, într-una din vitrinele 
magazinului „Romarta copiilor" 
din Capitală au fost etalate, ca 
într*o mică expoziție, desenele 
citorva prichindei participant! la 
concursul inițiat de conducerea 
unității. Intr-una din picturi dis
cul soarelui e un cerb roșu ; po
rumbeii albi păreau păsări și avi
oane în același timp ; copiii din 
desene seamănă teribil cu păpu
șile...

Copiii imită și compară ceea ce 
văd. ceea ce-i ajută să-și imagi
neze și să discearnă. Și părinții 
sint primii dascăli. în acest sens, 
pftntrjj «ă Juflteagpe care deschid 
ochii,.’, dincolo _de.‘ părinți, de . toți 

i ai casei, e lumea- jucăriilor și a 
poveștilor. La' ' Unitațea nr. 1 
(Manta și copilul) ■ din .. Capitală, 
de pildă, un etaj întreg e destinat 
jucăriilor. Mîini ' dibace, au'.aranjat 
în vitrine și rafturi, pe vîrste, .pe 
preocupări, o sumedenie./de jucă
rii care mai de care mai. atractive, 
mai fascinante.

De după o vitrină, de exemplu, 
to îmbie o veritabilă grădină zoo
logică, „dotată" cu păsări și ani
male domestice și sălbatice, de la 
nevinovata rătuscă la fiorosul ti
gru, de la grațioasa căprioară la

greoiul pahiderm : realizate din 
mase plastice sau material textil, 
această lume e primul contact al 
copilului cu fauna planetei. De 
după alte vitrine sau din rafturi 
privesc, cu ochi mari, păpuși de 
toate mărimile, frumoasele păpuși 
care abia au invătat să spună 
„mama", altele mai ștrengare 
care-ți fac cu ochiul de cînd intri, 
ca o invitație, mai degrabă, că, 

' dacă te-ai decis, cumva, s-o cum
peri, să nu uiți să iei și „Cine știe 
mai multe povești", un „Perspico"

în figurine sau „Să tesem frumos" 
si „Să lucrăm cu mărgele". Jocuri 
stimulative ale deprinderilor, dexte
rității. perspicacității.

Pretutindeni, în toate raioanele 
specializate ale magazinelor co
merțului de stat s-a pus în vîn- 
zare o diversitate de jucării. Iată 
pliante cu animale domestice și 
sălbatice, jocuri cu ștampile, bas
mele „Albă ca Zăpada", „Capra cu 
trei iezi" în combinații de desene, 
jocuri electronice, miniorgă de lu
mini și altele, care deschid porti 
spre universul tehnicii moderne. 
Nu lipsesc din magazinele comer
țului de stat specializate în desfa
cerea articolelor pentru copii jocu
rile didactice cu teme din istorie, 
geografie, botanică, trusele pentru 
activități practice (truse de trafo
raj.- seturi de montaj), jucăriile 
metalice litografiate (autoutilare. 
sobițe, aragaze, frigidere, garni
turi de bucătărie), jucării mecani
zate și mulje ,al

Mai mult ca oricînd, în această 
lună a cadourilor penti/y copii, 
magazinele comerțului de stat din 
întreaga țară cunosc o mare 
Afluență de cumpărători. O jucă
rie mecanică, un joc de îndemî- 
nare, o păpușă bucură ochii copii
lor, le trezesc fantezia, curiozita
tea, setea de informare. Pentru câ. 
de ce să nu recunoaștem, copilul 
crește, se dezvoltă și se formează 
și in funcție de jucăriile pe care 
știm să i le facem pe cît de plă
cute, pe atit de necesare.

Marta CUIBUȘ

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Ploșnița — 18; (sala Amfitea
tru) : Un anotimp fără nume — 18; 
(sala Studio) : Versailles — prezintă 
Victor Slmlon — 17
• Filarmonica ,.George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic — dirijor Andrzej Straszyn- 
ski (R.P. Polonă), solist Dan Atana- 
siu. Orchestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu* — 19; (sala 
Studio) ; Recital de pian — Liliana 
Golescu — Bach, Beethoven, Chopin, 
Ravel, Enescu — 17.30
• Opera Română (13 18 57) : Lucia di 
Lammermoor — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Baba Hîrca (I.A.T.C.) — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Corlolan — 
18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pen
tru ce-am murit — 19
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03, 
sala Magheru) : Ultimul bal — 18 
(sala Studio) : EX — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,

14 72 34) : Visul unei nopți de iarnă
— 19
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9; David 
Copperfield — 18
• Teatrul „Țăndărică* (sala Victoria,
15 23 77) ; Vitejii cetății Bade-Bade
- 15

cinema
• Cuibul de viespi: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,30; 19,45, MELODIA (11 13 49) — 9; 
1,1,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Pistruiatul II : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20
• Pistruiatul I—II : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 15; 18
• Cucoana chirlța : GRI VITA
(17 08 58) — 9: 11 ; 13: 15; 17,15; 19,30, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Haiducii lui Șaptecai : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19,13

vremea
V

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 iunie, ora 20 — 15 iunie, 
ora 20. în țară : vremea va fi căl
duroasă, iar cerul variabil, cu înno
ra rl mai accentuate în centrul, vestul 
și nordul țârii, unde, local, vor cftdea 
ploi sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. în celelalte re
giuni, averse izolate dupfi-amiaza. Vin- 
tul va sufla slab pină la moderat, cu 
intensificări izolate, de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 22 grade, iar cele maxime, 
în general, între 24 și 34 grade. In 
București : Vremea va fi călduroasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii sub 
formă de averse și descărcărilor elec
trice, la începutul intervalului. Vîntul 
va sufl8 slab pînfi la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 16 
și 19 grade, Iar cele maxime Intre 32 
și 34 grade.

0 Colierul de turcoaze : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19,15
• Păsările: SCALA (11 03 72) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19,15
• Program special pentru copii șt 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 13; 17; 19
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 12; 15; 18
• Medalion Ryan O’Neal : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19,30
0 Fata fără zestre : COTROCENÎ 
(49 48 48) — 15: 18
• Jandarmul și jandarmerițele :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9: 11 ; 13,15; 
15,30; 17,45; 20. GLORIA (47 46 75) — 
9; 11; 13; 15; 17: 19. FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
0 Dragul meu. draga mea t VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19,15
0 Superpolitistul: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19.15
0 O farsă pentru cuscru : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11: 13: 15.15: 17.30; ’9.30 
0 Greșeala fatalft: FLAG AR A (30 33 40)
— 15: 17: 19,15
0 Focurile: PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17: 19,15
0 Rocky I : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11.15; 13.30: 15.45; 18
0 Omagiu romanței — Ioana Radu :
EXCELSIOR (65 49 45) — 20

AC1TUĂILIITATEĂ spqrtiivă
FOTBAL:

0 incalificabilă evoluție, care impune 
măsuri ferme, de mult așteptate

Să spunem de la început că a 
pierde cu 8—0 un meci dintr-o com
petiție oficială internațională, care 
angajează prestigiul nostru sportiv, 
nu înseamnă numai o simplă atitu
dine superficială și iresponsabilita
te, ci in primul rînd, o totală abdi
care de la ceea ce este primordial 
in comportamentul fiecărui sportiv 
— reprezentarea cu onoare și demni
tate la marile întreceri !

Modul cum a fost gindită și 
concepută această selecționată o- 
limpică nu prevestea nimic bun. Din 
ianuarie si oină in luna iunie, fluc
tuația masivă de jucători, aleși 
parcă la intimplare. nu după idei 
tactice precise, oglindea confuzia ce 
exista intr-o conducere tehnică pes
triță a lotului. Această stare de im
provizație continuă, slab profesiona
lă si ușuratică se evidenția cel mai 
limpede pe terenul de joc. Forma
țiile hibride neproductive care e- 
voluau sub titulatura de „selecțio
nata olimpică" au fost foarte sever 
criticate de aproape Întreaga opinie 
publică sportivă, chiar atunci cind 
obțineau victoria (România — R.F. 
Germania 1—0) sau de-abia reușeau 
un rezultat de egalitate pe teren pro
priu (România — Polonia 0—0). Era 
criticată, ne de-o parte, pregătirea 
precară din punct de vedere tactic 
a meciurilor, lipsa ideilor clare de 
joc și forma necorespunzătoare a 
multor fotbaliști, iar. pe de altă 
parte, starea de apatie a majorității 
jucătorilor, absenta vădită de ambi
ție a unor echipieri.

După meciul submediocr t desfășu
rat în fata formației polonez, olim
pice. ziarul nostru solicita ..măsuri 
urgente din partea conducerii F.R.F. 
si a tehnicienilor responsabili pen
tru o calitate superioară a pregă
tirii echipei si o îmbunătățire a 
compoziției acesteia", propunea, de 
asemenea, „acțiuni decise în privin
ța educației jucătorilor in spiritul 
ambiției maxime, atit la antrena
ment. cit și pe timpul meciurilor". 
Adăugăm că biroul F.R.F., conduce
rea federației fuseseră avertizate a- 
sunra forței de ioc daneze, observa
tă in partida Grecia — Danemarca 
0—5. Dar conducerea F.R.F.. biroul 
federației n-au luat în seamă ob
servațiile. Or. este de neînțeles și 
de neadmis ca federația de speciali
tate să nu ia în considerare semna
lele critice ale opiniei publice, să nu 
răspundă acestor semnale, desigur, 
cel mal bine, prin fapte și măsuri 
concrete pline de competență și de 
eficiență competițională.

Asemenea neajunsuri, inclusiv de 
stil de muncă Ia F.R.F., au contri
buit la apariția scorului rușinos de 
8—0. scor căruia nu i-am găsit un 
rezultat cifric apropiat, in palmare
sul echipei olimpice, decit prin... 
1924 !

Reputația fotbalistică se constru
iește cu destulă dificultate, pe du
rata multor ani. A trecut foarte mult 
timp, de exemplu, pină să se recu
noască fotbalului nostru dreptul de 
a fi reprezentat in „Cupa U.E.F.A." 
de trei echipe de club, și aceasta, 
în principal, prin meritele Stelei, care 
a desfășurat o campanie îndelunga
tă. campanie ce a avut ca rezultat 
strălucit cucerirea „Cupei campioni
lor". apoi și a „Supercupei Euro
pei". chiar în această primăvară, cînd 
si echipa reprezentativă a învins net 
puternica echipă a Spaniei. Această 
reputație a fotbalului nostru, cîsti- 
gată prin foarte multe eforturi, da
torate și altor echipe ca Universita
tea Craiova sau Dinamo, participante 
la prestigioase întreceri, nu trebuie 
știrbită de iresponsabilitate, com
petență îndoielnică șl superficia
litate. manifestate în privința echi
pei olimpice, atit de jucători, cit șl 
de antrenori si de conducerile clu
burilor. Ș| pentru că scorul penibil 
a stirnlt atîta amărăciune iubitorilor 
fotbalului, iată și formația care a 
apărut în postură de spectatoare pe 
terenul de la Aalborg : Liliac. Zare, 
Belodedici. D. Stefan. Weissenbacher, 
Bălan (Varga), Mujnal. Movilă. 
Cristea. Vaișcovlcl (Cojocarul. Kra
mer. însoțiți de antrenorii Emerlch 
Jenei șl Gheorghe Staicu.

Este îndreptățit a solicita analize 
de fond și măsuri eficiente nu numai 
biroului F.R.F., dar și conducerii 
mișcării sportive, pentru rapida li
chidare a unor neajunsuri din fotba
lul national, evidențiate în mod 
pregnant și îngrijorător de evoluția 
incalificabilă a echipei olimpice. De
sigur, in asemenea probleme de fond 
trebuie să aibă un cuvînt greu de 
spus însăși plenara F.R.F., care va 
avea loc în aurind. plenară in care 
vor trebui analizate profund. în mod 
critic, intransigent cauzele eșecului de 
proporții al „reprezentativei olimpi
ce" (!?) și elaborate căile și progra
mele necesare reprezentării la cel 
mai bun nivel a fotbalului nostru în 
competițiile numeroase pe care le 
are in față în arena internațională.

Valeriu MIRONESCU

ÎNOT: Finalele Campionatului național 
și ale „Daciadei“

Joi au început la bazinul „23 Au
gust" din Capitală finalele Campio
natului național și ale „Daciadei" la 
înot, in prima zi înregistrindu-se o 
serie de rezultate de valoare.

Astfel. în concursul feminin, pro
ba de ștafetă 4x100 m liber a fost 
câștigată de C.S.M.S. Baia Mare — 
3’56”79/100 (nou record național). La 
200 m liber, Noemi Lung â terminat 
învingătoare in 2'00”50/.100. fiind ur
mată de Luminița Dobrescu — 
2’00”65/100 și Stela Pura — 2’00”81/

TENIS: La Brașov
România

La arena ,.Dinamo" din Brașov va 
începe astăzi meciul dintre echipele 
României și Poloniei contind pen
tru turul al II-lea al „Cupei Davis" 
(zona europeană B).

Conform tragerii la sorți, efectua
tă joi la prinz. in prima zi a meciu
lui, cu începere de la ora 13.00. se 
vor disputa partidele Adrian Marcu

100. Tot Noemi Lung a cîștigat și pro
ba de 100 m bras, cu l’14”56/100. La 
200 m fluture, prima a sosit Stela 
Pura — 2’H”25/100.

Cu un nou record republican s-a 
încheiat și proba masculină de 200 
m fluture, in care primul loc a re
venit lui Robert Pinter — 2’02"59/
100. La 100 m bras a cîștigat Dan 
Drăgulet — l’10”02/100.

Întrecerile continuă astăzi, fina
lele fiind programate după-amiază, 
de la ora 17,30.

(Agerpres)

, în „Cupa Davis“,
- Polonia

— Wojciech Kowalski și Florin Se- 
gărccanu — Lech Bienkowski. Sim- 
bătă, la ora 15.00 este programată 
întîlnirea de dublu, iar duminică, <le 
la ora 13,00, se vor desfășura ulti
mele două partide de simplu ; Flo
rin Segărceanu — Wojciech Ko
walski și Adrian Marcu — Lech 
Bienkowski.

ATLETISM: La sfîrșitul săptămînii, 
Campionatele internaționale ale României

Sîmbătfi .și duminică se va desfă
șura pe stadionul „23 August" din 
Capitală cea de-a 32-a ediție a Cam
pionatelor internaționale ale Româ
niei, la care și-au anunțat partici
parea sportivi șl sportive din Bul
garia. R.P. Chineză. Cuba și U.R.S.S.

Din tara noastră vor lua startul la 
întreceri atleți și atlete cunoscute, 
printre care Doina Melinte, Vali 
lonescu, Sorin Matei, Mitica Jun- 
ghiatu, Petre Drăgoescu, Victor Ia- 
coban. Mihaela Loghin, Florența 
Crăciunescu, Maria Lengyel-Ionescu, 
Nicoleta Cărufașu.

Iată programul finalelor (reuniu
nile vor incepe la ora 17,00) : sim-

*

FOTBAL, e Intr-un meci amical 
disputat la Ztirlch, selecționata Ita
liei a învins cu scorul de 3—1 
(2—0) formația Argentinei. Golurile 
au fost înscrise de De Napoli (min. 
28), Garre (mln. 32. in propria poar
tă). Viall (min. 87). respectiv. Diaz 
(min. 62). • „Cupa Franței" la fot
bal a fost cucerită de echipa Giron- 
dins Bordeaux. învingătoare cu sco
rul de 2—0 (1—0) în finala disputată 
cu formația Olympique Marseille. 
• La Helsinki. în meci contînd pen-

bătă, masculin : săritura cu prăjina, 
aruncarea suliței, săritura in înălți
me, 400 m. aruncarea greutății, 110 
m garduri, săritura în lungime, 1500 
m. 100 m. 10 000 m : feminin : 400 m, 
aruncarea discului, 100 m, 1 500 m, 
400 m garduri ; duminică, masculin : 
20 km marș (dimineața de la ora 
9,00), triplusalt, aruncarea discului, 
200 m, 800 m. 5 000 m. 400 m gar
duri, 3 000 m obstacole, aruncarea 
ciocanului. 4x100 m : feminin : 200 
m, săritura în înălțime, 800 m, 100 m 
garduri, aruncarea greutății. 5 km 
marș, 3 000 m, săritura în lungime, 
aruncarea suliței, 10 000 m. 4x400 m.

*

tru preliminariile turneului olimpic 
de fotbal (grupa europeană E), se
lecționata Cehoslovaciei a întrecut 
cu scorul de 2—0 (1—0) echipa Fin
landei.

CICLISM. Etapa a 19-a a Turului 
ciclist al Italiei, Trescore — Made- 
slmo (160 km), a revenit rutierului 
francez Jean Franțois Bernard în 
4h 58’20”. In clasamentul general In
dividual conduce irlandezul Stephen 
Roche.



Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

Perspective favorabile pentru realizarea 
unui acord in direcția dezarmării nucleare 
• Declarațiile secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

• Conferința de presă a președintelui S.U.A.

Pentru lichidarea armelor atomice
NAȚIUNILE UNITE. — Intr-o 

1 declarație făcută la New York, se- 
i cretarul general al O.N.U., Javier 

Perez de Cuellar, s-a
i larg la perspectivele 

dezarmării, în primul 
dezarmării nucleare,

i agenția A.D.N.
Abordînd. în context, negocieri

le sovieto-americane asupra eli- 
i minării rachetelor nucleare cu rază 

medie de acțiune din Europa. Ja
vier Perez de Cuellar a afirmat că 
„nu numai O.N.U.. ci si toate ță- 

1 rile iubitoare de pace așteaptă re- 
i zultate concrete de la aceste tra

tative".
J GENEVA. — Luînd cuvîntul la 
<| Conferința de la Geneva pentru 
t ’ ..................................
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referit pe 
păcii 
rînd 

informează
si 

ale

dezarmare, președintele Argentinei, 
Raul Alfonsin. a adresat comuni
tății internaționale chemarea de a 
schimba radical modul de aborda
re a problemelor războiului și pă
cii si de a depune eforturi inten
se pentru a se asigura viitorul o- 
menirii. El a condamnat doctrina 
descurajării nucleare, calificînd-o 
o sursă periculoasă de încordare și 
neîncredere, o piedică în asigura
rea unei păci trainice. Râul Alfon
sin a evidențiat necesitatea de a 
se rupe cercul. vicios din cadrul

negocierilor de dezarmare si de a 
se întreprinde măsuri hotărîte în 
acest domeniu. i

Documentele Comitetului Politic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia difuzate la 0. N. II.

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN 11 (Agerpres). — Comi

sia O.N.U. însărcinată cu investi
garea violării drepturilor omului in 
teritoriile arabe ocupate de Israel 
și-a încheiat vizita efectuată timp 
de cinci zile la Amman. Membrii 
comisiei au avut convorbiri cu ofi
cialitățile iordaniene. Discuțiile s-au 
axat pe probleme privind violarea 
de către forțele israeliene de ocu
pație a drepturilor la muncă, edu
cație. viața culturală ale palestinie
nilor din regiune. Totodată, au in
spectat mai multe tabere de refu- 
giați palestinieni de pe malul vestic 
al Iordanului, pentru a strînge in
formații privind condițiile economice 
și sociale ale populației locale.

Rapoartele comisiei vor fi înaintate 
secretarului general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, informează agenția 
F.A.N.A.

HARARE 11 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la reuniunea ministerială a 
mișcării de nealiniere în problemele 
informațiilor, reprezentantul ■ Egip
tului a reafirmat poziția tării sale 
privind: necesitatea convocării unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite s-au difuzat 
ca documente oficiale ale Adunării 
Generale și Consiliului de Securitate 
ale O.N.U. documentele consfătuirii

Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, care a avut loc la Ber
lin în perioada 28—29 mai 1987, re
levă agenția T.A.S.S.că secretarul de stat George Shultz, 

care se află în Islanda, va prezenta 
miniștrilor de externe ai statelor 
membre ale N.A.T.O. elementele po
sibile ale unui acord cu Uniunea So
vietică în direcția reducerii rachete
lor nucleare din Europa.

REYKJAVIK 11 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă ținu
te în capitală Islandei. lordul 
Carrington, secretarul general al 
N.A.T.O., a declarat că încheierea 
unui aoord sovieto-american cu pri
vire la rachetele cu rază medie de 
acțiune și rachetele operativ-tactice 
sovietice și americane din Europa 
este de domeniul posibilului — re
latează agenția T.A.S.S. El a pre
cizat, totodată, că în problema ra
chetelor operativ-tactice se mențin 
divergențe legate de intenția R.F.G. 
și S.U.A. de a exclude din prevede
rile acordului preconizat rachetele 
„Pershing 1 A" aflate in dotarea ar
matei vest-germane.

Lordul Carrington a declarat că 
negocierile Est-Vest în legătură cu 
armamentele convenționale vor fi 
deosebit de dificile, întrucît contro
lul asupra îndeplinirii acordurilor 
este mai greu de realizat decît în 
cazul armamentelor nucleare.

La Reykjavik s-au deschis lucră
rile sesiunii de două zile a Consiliu
lui ministerial al N.A.T.O.. la nivel 
de miniștri de externe. în cursul 
reuniunii vor fi dezbătute relațiile 
Est-Vest, în principal problema ra
chetelor cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice din Europa. Agen
da reuniunii cuprinde, de asemenea, 
și problema armamentelor conven
ționale.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Răs- 
punzînd la apelul comun al celor 
șase șefi de state sau guverne, sem
natari ai Declarației de pace de Ia 
Delhi. Mihail Gorbaciov. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. a arătat 
că recentele propuneri sovietice în 
direcția dezarmării nucleare au eli
minat piedicile si au condus spre 
finalizarea negocierilor de la Gene
va asupra rachetelor cu rază medie 
de acțiune. M. Gorbaciov a subli
niat că U.R.S.S. va depune eforturi 
pentru semnarea. în cel mai scurt 
timp, a unui acord sovieto-american 
în acest domeniu.

Pentru a contribui la ratificarea 
grabnică a tratatelor referitoare la 
lichidarea deplină a experiențelor 
nucleare, sub un sever control inter
național. U.R.S.S. este gata să aplice 
măsuri practice în legătură cu aceas
ta : să realizeze, de exemplu. . un 
acord cu S.U.A. cu privire la limi
tarea puterii exploziilor nucleare la 
o kilotonă si a numărului experien
țelor cu armele nucleare la 2—3 
anual. Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a arătat că U.RlS.S. respin
ge programul american de militari
zare a spațiului cosmic., contrapu- 
nîndu-i un întreg complex de initia
tive în direcția cooperării în cerce
tarea și valorificarea acestuia în fo
losul umanității.

ROMA 11 (Agerpres). — In cursul 
unei conferințe de presă care a avut 
loc la Veneția, președintele Ronald 
Reagan a subliniat că. după părerea 
sa. in prezent există „mari posibili
tăți de reducere a armelor nucleare" 
și că un acord în acest don'ieniu ar 
putea fi încheiat încă în cursul aces
tui an. El a anunțat, de asemenea.

VARȘOVIA: Ședința Biroului Politic
ROMA. — Este absolut vital 

să fie folosite toate posibilitățile 
pentru a se realiza progrese în 
problema dezarmării, subliniază în- 
tr-un articol publicat de ziarul 1 
„Avânți" secretarul Consiliului con- ’ 
sultativ1 al Internaționalei Socialis- l 
te pentru dezarmare. Paolo Vit- i 
toreli. Internaționala Socialistă, a ) 
relevat el. salută dorința Uniunii i 
Sovietice si a Statelor Unite de a ’ 
încheia un acord privind rachete- ț 
le sovietice si1 americane cu rază i 
medie de acțiune din Europa pe *
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baza ..opțiunii zero". La încheie
rea unui asemenea acord, a subli
niat Vittoreli. este necesar să se 
tină seama si de mijloacele nu
cleare operativ-tactice amplasate 
în Europa.

MOSCOVA. — La Soci s-au în
cheiat lucrările unei reuniuni în 
cadrul campaniei mondiale pentru 
dezarmare, desfășurată sub egida 
O.N.U. Participantii _ . 
peste 20 de țări ale lumii — 
dezbătut probleme referitoare 
înarmările nucleare, 
convenționale. relevă 
T.A.S.S.

Mîine, o amplă manifestație la Bonn 
împotriva cursei înarmărilor

BONN. — Comitetul de coordo
nare al mișcării pentru pace vest- 
germane a anunțat. în cursul unei 
conferințe de presă, desfășurarea 
la 13 iunie a unei ample manifes
tații de protest la Bonn împotri
va cursei înarmărilor, pentru mă
suri concrete în direcția dezarmă
rii. Reprezentanții comitetului aua- 
rătat că partizanii păcii vest-ger
mani se pronunță pentru elimina
rea politicii de „descurajare nu
cleară". pentru întărirea încrederii 
și cooperării între state. Intr-o de
clarație dată publicității 
prilej se cere guvernului 
man să dea un răspuns 
rilor privind lichidarea 
nucleare.

cu acest 
vest-ger- 
propune- 

armelor

experți din 
au 
la 

cosmice și 
agenția

Numeroși sportivi vest-germani 
au pornit din orașul Hanovra in
tr-un marș, pe o distanță de cir
ca 1000 km. care se Va termina în 
Munții Alpi. Prin această acțiune 
participantii doresc să' sprijine e- 
liminarea din Europa a tuturor ra
chetelor nucleare cu rază de ac
țiune cuprinsă între 500 și 1 000 km 
(dubla opțiune zero). Marșul va 
traversa întreg teritoriul R.F.G. și 
se va termina la 28 iunie, cu o 
demonstrație pe Zugspitze. cel mai 
înalt vîrf din Alpii germani. Ac
țiunea este organizată la chemarea 
grupului intitulat ..Sportivii pentru 
pace si împotriva rachetelor nu
cleare".

O nouă organizație antirăzboinică in Franța
PARIS. — La Paris s-a consti

tuit o nouă mișcare antinucleară — 
„Mouvement zero". Scopul aces
teia — s-a relevat în cursul reu
niunii de constituire — este des
ființarea armei nucleare pină in 
anul 2000, încetarea experiențelor 
nucleare franceze și stimularea 
investițiilor „Pentru triumful vie
ții, și nu

Pe toți ne unește lupta împotriva 
holocaustului nuclear, șe arată în 
manifestul de constituire a orga
nizației. Relevînd că în cazul unui 
război nuclear nu vor exista învin
gători și învinși, documentul arată 
că in Franța se irosesc sume în
semnate pentru înarmări, deși ele 
sînt necesare pentru 
locuri de muncăpentru armele morții".

crearea de

ț O demonstrație a femeilor italiene pentru pace, împotriva cursei înar- l 
marilor

DE SUD:

Evoluții și tendințe în economia mondială
Raport oficial al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Intr-un raport oficial al 
O.N.U. se apreciază că econo
mia mondială nu se va redresa în 
anul 1987, și chiar dacă, anul 
viitor, ea va cunoaște o ușoară 
creștere. problema datoriei ex
terne a țărilor în curs de dez
voltare ar putea atinge un nivel 
și mai împovărător. Datele estima
tive ale documentului prevăd o rată 
a creșterii economice, la nivel 
mondial, de 3,2 la sută pentru anul 
în curs, practic aceeași ca în 1987, 
și de sub 4 la sută în 1988, In ță
rile occidentale industrializate, șo

majul se va menține ridicat, defi. 
citele bugetare și dezechilibrele co
merciale vor persista, ceea oe ar 
putea exacerba tensiunile existente 
în cadrul acestui grup de țări.

Referindu-se la situația țărilor mai 
puțin dezvoltate, raportul este pesi
mist în privința găsirii unor solu
ții. înainte de 1990, dacă actuala 
tendință in politica prețurilor Ia ma
teriile prime, și ratele înalte ale 
dobînzilor vor continua. Documentul 
O.N.U. recomandă un transfer mai 
echitabil de resurse spre țările înda
torate. evitînd înrăutățirea situației 
economice și financiare a acestora.

PHENIAN

Conferința ministerială a tarilor nealiniate
■ ■

AMMAN 11 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă, mi
nistrul de externe iordanian. Taher 
El-Masri, a relevat că. în scurt timp, 
Comitetul „celor șapte" al Ligii A- 
rabe — însărcinat cu acțiuni în di
recția încetării conflictului dintre 
Iran și Irak — își . va relua activi
tățile. La 12 iunie, reprezentanții 
comitetului se vor întîlni cu secreta
rul general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, și cu membrii Consiliu
lui de Securitate. Agenția KUNA 
precizează că în prezent au loc con
sultări intense în cadrul consiliului 
pentru elaborarea unui proiect de 
rezoluție privind războiul iraniano- 
irakian.

Demersuri pentru 
soluționarea 

problemei cipriote
NICOSIA 11 (Agerpres). — în scri

sori transmise secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
președintele Ciprului, Spyros Ky- 
prianou. și premierul elen. Andreas 
Papandreu, au atras atenția că a de
venit imperios necesară convocarea 
unei conferințe internaționale în 
problema, cipriotă. O asemenea con
ferință ar urma să aibă loc sub 
auspiciile. O.N.U. și cu participarea 
tuturor părților implicate. In urma 
convorbirilor dintre cei doi oameni 
politici, desfășurate recent la Ate
na, s-a convenit, totodată, lansarea 
unei campanii pe scară largă de in
formare a opiniei publioe mondiale 
asupra situației și progreselor în
registrate în găsirea unei soluții la 
problema cipriotă.

Ample demonstrații

al C.C. al
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc ședința Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P. După 
cum transmite agenția P.A.P., în 
cadrul ședinței s-a subliniat că, po
trivit hotărîrilor Congresului al 
X-lea al partidului, reorientarea spre 
export a economiei a fost apreciată 
drept una din cele mai importante 
condiții pentru accelerarea schimbă
rilor calitative. Lărgirea participării 
Poloniei la diviziunea internațională

P. M. U. P.
a muncii constituie un element 
esențial al concepției economice a 
partidului în actuala etapă — s-a 
arătat la ședință. Dezvoltarea acce
lerată a exporturilor este necesară 
nu numai pentru finanțarea impor
turilor și achitarea serviciului dato
riei externe, ci și pentru moderni
zarea economiei și ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produ
selor.

în sprijinul reglementării pe cale politică 
a situației din America Centrală

MANAGUA 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a cerut șefi
lor , de stat centrpamericani care se 
vor reuni în Guatemala, în zilele de 
25 și 26 iunie, să contribuie efectiv 
la întărirea procesului diplomatic al 
Grupului de Ia Contadoi'â și' Gru
pului de . sprijin, adăugind că țara 
sa dorește ca această întîlnire să 
dea roade concrete pentru pacea in 
regiune. . într-o scrisoare . adresată 
președinților statelor ce compun 
cele două grupuri (Columbia, Me
xic, Panama și Venezuela, respectiv 
Argentina, Brazilia, Peru și Uru
guay), el a reafirmat, totodată, do
rința sa de a întreprinde un dialog 
direct și fără condiții cu S.U.A. 
asupra problemelor de securitate, cu 
intenția de a se ajunge la acorduri

concrete. Aceste acorduri — a arătat 
Ortega — vor trebui să fie însoțite 
de mecanisme de verificare și con
trol adecvate, care să dea răspuns 
preocupărilor legitime de securitate 
ale ambelor state — relevă agenția 
EFE.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Președinții Republicii Costa Rica, 
Guatemalei, Hondurasului, Nicara- 
guei și Salvadorului se vor întîlni 
între 29 iulie și 1 august la New 
Orleans în oadrul unei conferințe 
purtind titlul „America Centrală ’87".

•întîlnirea celor cinci șefi de stat 
a fost programată să aibă loc după 
conferința centroamericană la nivel 
înalt, ce va fi găzduită de Guate
mala și va dezbate căile de realizare 
a. păcii în această zonă a lumii.

PHENIAN 11 (Agerpres). — La 
Phenian au continuat joi lucrările 
Conferinței ministeriale extraordina
re a țărilor nea.liniațș. consacrată 
cooperării Sud-Sud. Relevînd nece
sitatea intensificării colaborării pe 
multiple planuri dintre țările în curs 
de dezvoltare, apreciată drept o ce
rință de însemnătate majoră a eta
pei actuale, delegații care au luat 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor gene
rale au exprimat interesul țărilor lor 
pentru definirea unor căi si moda
lități concrete de dezvoltare a coope
rării dintre aceste state în strîn- 
să legătură cu condițiile și po
sibilitățile fiecăruia dintre ele. Evi- 
dentiindu-se largile posibilități de 
colaborare reciprocă în domenii ca

agricultura, comerțul, industria, fi
nanțele și altele, care să ofere ță
rilor in curs de dezvoltare condiții 
favorabile pentru o creștere econo
mică accelerată, pentru depășirea 
actualelor dificultăți și ridicarea ni
velului de trai al populației, s-a 
arătat că o asemenea colaborare, 
întemeiată pe egalitate și avantaj 
reciproc, va contribui la instituirea 
unei noi ordini economice interna
ționale. Vorbitorii au subliniat că 
întărirea poziției și potențialului ță
rilor în curs de dezvoltare sînt strîns 
legate de , lupta împotriva cursei 
înarmărilor, de asigurarea unor con
diții de pace. în care eforturile po
poarelor să fie consacrate exclusiv 
muncii constructive.

ĂCȚUĂUȚÂTEÂ POLITICĂ,•

de urgență stare de permanență

de iprotest în Coreea de Sud
SEUL 11 (Agerpres). — La che

marea conducerii Partidului De
mocratic ai Reunificării (de opozi
ție), zeci de mii de persoane parti
cipă, începind de la 10 iunie; la 
ample manifestații de protest împo
triva regimului dictatorial de la 
Seul, cerînd democratizarea țării și 
modificarea constituției. Agențiile 
de presă menționează că astfel de 
acțiuni s-ău semnalat în 22 locali
tăți sud-coreene. S-au înregistrat 
peste 400 de răniți, iar în urma cioc
nirilor dintre demonstranți și poliție. 
3 800 persoane au fost reținute de 
autorități. Noul val de proteste a 
fost amplifioat și de hotărirea a- 
doptată de partidul aflat la putere, 
care a numit drept candidat la 
funcția de „președinte" pe fostul 
general Roh Tae Woo, colaborator 
apropiat al actualului dictator . Chun 
Du IJwan. al cărui „mandat" âr 
urma s# expire în februarie, anul 
viitor.

• Tragicul bilanț al unui an de crincene represiuni • Apel la 
organizarea unei săptămini de protest împotriva legislației ex
cepționale • Largâ solidaritate cu victimele politicii agresive 

a Pretoriei
La 12 iunie se împlinește un an de 

cînd autoritățile rasiste de la Pretoria 
au instaurat starea de urgența în 
R.S.A., incercind să înăbușe în sînge : 
lupta crescîndă a populației majori
tare pentru abolirea politicii de 
apartheid. Aniversarea acestui eve- ■ 
niment de tristă amintire, care a 
provocat la timpul său un puternic 
val de proteste în întreaga lume, face 
ca atenția opiniei publice să fie în
dreptată, din nou, spre una dintre 
cele mai fierbinți zone ale globului. 
Intr-adevăr, în ciuda represiunilor 
sălbatice declanșate în vara anului 
1986, soldate cu moartea a circa 400 
de persoane, arestarea altor 30 000 
și transformarea ghetourilor locuite 
de negri în adevărate zone sub ocu
pație militară, țara de la extremi
tatea sudică a Africii continuă să 
rămină un im.ens vulcan în fierbere. 
Populația majoritară nu se împacă 
cu situația creată. Ea cere tot mai 
insistent ridicarea stării de urgență 
șl înfăptuirea unei veritabile refor
me constituționale în R.S.A.. care să 
asigure egalitatea în drepturi între 
toți cetățenii țării, indiferent de cu
loarea pielii.

O dovadă a acestei largi mișcări 
antiapartheid o constituie evenimen
tele din ultima vreme. Deși dispozi
țiile stării de urgență interzic orice 
acțiune de masă, în cursul lunilor 
mai și iunie. în R.S.A. au avut loc 
numeroase demonstrații de stradă și 
greve, la care au participat zeci de 
mii de oameni. Activitatea unor în
tregi sectoare economice a fost pa
ralizată. S-au înregistrat violente 
incidente. Cele mai importante din
tre acestea s-au produs în orașul 
Brandfort, localitate care, timp de 
trei zile, a cunoscut o tensiune fără 
precedent, străzile sale căpătînd as
pectul unui adevărat cîmp de luptă. 
Rafale de mitraliere, nori de gaze la
crimogene, mașini blindate înțesate 
de soldați — aceasta a fost imagi
nea Brandfort-ului, ca urmare a in
tervenției brutale a forțelor de or
dine. Intre populația de culoare și 
militari s-au produs ciocniri crin
cene. Agenți ai poliției au incendiat 
locuința lui Winnie Mandela, mili
tantă activă împotriva discriminării 
rasiale, soția liderului Congresului 
Național African, Nelson Mandela, 
aflat de peste 20 de ani în închi
soare. Represiuni sîngeroase. în
cheiate cu numeroase arestări, au

avut loc și în alte localități ale 
R.S.A. In ziua de 8 iunie, poliția 
sud-africană l-a arestat pe Sidney 
Mafumadi, secretar general adjunct 
al Congresului sindicatelor din Afri
ca de Sud — organizație cu peste 
600 000 de membri, la chemarea că
reia au avut loc în ultima vreme am
ple manifestații de protest și greve.

Așa cum era de așteptat, aceste 
răfuieli sălbatice cu populația de cu
loare, care-și revendică dreptul la o 
viață omenească, au stirnit o vie in
dignare în întreaga tară. O serie de 
organizații politice și de masă le-au 
condamnat cu toată hotărîrea, ținind 
să sublinieze că asemenea represiuni 
în preajma împlinirii unui an de la 
introducerea stării de urgență scot 
și mai mult în evidență caracte
rul ultrareacțlonar al regimului 
sud-african, necesitatea intensificării 
luptei pentru lichidarea definitivă a 
rînduielilor rasiste. Frontul Unit De
mocratic — cea mai mare organiza
ție antiapartheid — alte grupări au 
chemat populația să participe, cu în
cepere de la 12 iunie, la o săptămî- 
nă de protest împotriva stării de ur
gență, prin organizarea de manifes
tații. greve și alte acțiuni de masă. 
Cei 26 milioane de negri sînt îndem
nați, de asemenea, să-și exprime 
dezaprobarea față de ultimele de
clarații de politică internă ale con
ducătorului regimului sud-african, 
Pieter Botha. Așa cum se știe, vor
bind la deschiderea „parlamentului" 
desemnat în urma „alegerilor" orga
nizate la 6 mai numai pentru popu
lația albă, Botha a ținut să sublinie
ze că „Actul privind rezidența gru
purilor etnice" rămîne în continuare 
valabil, ceea ce va perpetua ghetou
rile pentru negri și zonele rezervate 
numai albilor. El a precizat, totoda
tă. că legislația excepțională va fi 
menținută, intenție care n-a întîr- 
ziat să fie tradusă în viață. In cursul 
zilei de ieri, liderul rasiștilor sud- 
africani a anunțat extinderea stării 
de urgență. Noua măsură, a fost de
nunțată cu toată vigoarea de orga
nizațiile antiapartheid din R.S.A., 
de forțele democratice din numeroa
se țări ale lumii, care apreciază pe 
bună dreptate că ea va înrăutăți și 
mai mult situația internă. Se con
firmă incă o dată că regimul de la 
Pretoria mizează, mai departe, pe 
politica de forță, perpetuînd în inte
rior măsurile excepționale și conti-

Aspect din timpul unei acțiuni de protest a muncitorilor sud-africani îm
potriva represiunilor rasiste
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După reuniunea de la
Declarația premierului

ROMA 11 (Agerpres). — Referin
du-se la rezultatele reuniunii la ni
vel înalt a principalelor șapte state 
industrializate de la . Veneția, pre
mierul italian, Amintore Fanfani. a 
declarat că .aceasta a permis efectua
rea unui schimb de vederi asupra 
principalelor probleme de politică 
internațională actuală. într-o decla
rație dată publicității, premierul 
italian s-a referit la documentele 
convenite în timpul. reuniunii, acor- 
dînd o atenție specială relațiilor 
Est-Vest și chestiunilor regionale 
abordate. Astfel. în legătură cu- si
tuația din Africa de Sud a fost

Veneția a „celor șapte"
italian, Amintore Fanfani

subliniată situația de criză creată de 
menținerea apartheidului, iar în ce 
privește problematica din Orientul 
Mijlociu s-a manifestat îngrijorarea 
față de menținerea stărilor de încor
dare și conflict din regiune. în con
text. „cei șapte" s-au pronunțat pen
tru o soluție justă, globală și defini
tivă a situației din Orientul Mijlo
ciu. In declarația premierului italian 
sînt trecute de asemenea în revistă 
problemele economice și alte ches
tiuni discutate în cadrul reuniunii. 

Viitoarea reuniune a „celor șapte" 
va avea loc în primăvara anului vii
tor. la Toronto.

Rezultatele alegerilor din Spania
MADRID tl (Agerpres). — La -Ma

drid au fost date publicității rezul
tatele definitive ale scruținului elec
toral desfășurat miercuri în Spania 
pentru realegerea primarilor și a 
8 000 de consilii municipale, a 13 
consilii regionale, precum și a celor 
60 de reprezentanți spanioli în Par
lamentul C.E.E.

Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol (P.S.M.S.), de guvernămint, a 
obținut cel mai mare număr de vo
turi — 37,16 la. sută din sufragiile 
exprimate, în timp ce principalului 
partid de opoziție — Alianța Popu
lară — i-au revenit numai 20,34 la 
sută.

Un important avans — relevă a- 
genția EFE — a înregistrat Stînga 
Unită, din care fac parte și comuniș
tii și care deține 6,97 la sută din vo
turi. Centrul Democratic și Social a

obținht 9,rtv‘la SulA^'din sufragiile 
exprimate.

La vot au participat numai 67 la 
sută dintre cei peste 29 milioane de 
alegători chemați la urne.

P.S.M.S., deși a înregistrat cel 
mai mare număr de voturi pe an
samblul scrutinului, a pierdut majo
ritatea absolută în 21 dintre cele 27 
de consilii provinciale pe care le 
controla pînă în prezent, precum și 
8 dintre cele 13 consilii regionale.

în cercurile observatorilor din 
Madrid, reculul P.S.M.S. este pus 
pe seama nesoluționării de către 
partidul de guvernămint a șomaju
lui, flagel care afectează, potrivit 
cifrelor oficiale, peste 3 milioane de 
persoane, reprezentînd 21,5 la sută 
din totalul populației active a Spa-
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s-a subliniat necesitatea extinderii 
cooperării trilaterale între Iran, . 
Pakistan și Turcia.

PLENARA. La Kabul a avut loc 
plenara C.C. al Partidului Demo
cratic al Poporului din Afganistan, 
în . cadrul lucrărilor, secretarul ge
neral al P.D.P.A.. Najibuliah, a 
prezentat un raport despre reali
zarea programului de reconciliere 
națională și pregătirea Conferinței 
naționale a partidului — infor
mează agenția T.A.S.S.

lor latino-americane. Totodată, ei 
s-au pronunțat pentru , încetarea 
cursei înarmărilor și intensificarea 
acțiunilor în favoarea păcii.

CONVORBIRI CHINO-BHUTA- 
NEZE. Comunicatul comun sem
nat la Thimphu la încheierea con
vorbirilor chino-bhutaneze în pro
bleme de frontieră exprimă do
rința celor două țări de a menține 
între ele o frontieră a păcii șl 
prieteniei — transmite agenția Chi
na Nouă. O nouă rundă de con
vorbiri urmează să aibă loc în pri
măvara anului 1988, la Beijing.

ALEGERI PREZIDENȚIALE. în 
India vor avea loc la 13 iulie a- 
legeri prezidențiale, pentru a noua 
oară de la dobîndirea independen
tei tării. în 1947. Agenția P.T.I. re
levă că noul, șef al statului va fi 
ales de cei 4 695 membri ai Cole
giului electoral 
membrii aleși al 
mere ale parlamentului și cei ai 
adunărilor legislative ale statelor 
indiene. Numărarea buletinelor de 
vot va începe la 16 iulie.

REUNIUNE. în capitala Republi
cii Zimbabwe continuă lucrările 
reuniunii ministeriale în domeniul 
informațiilor a statelor nealiniate, 
avind în centrul dezbaterilor pro
blema extinderii cooperării pentru 
promovarea mijloacelor de infor
mare în masă și comunicațiilor ale 
țărilor participante. Sînt discutate, 
de asemenea, modalitățile de creare 
a condițiilor pentru un nou și mai 
just sistem de informații in lume.

' ' ’ 1 — cuprinzînd
aleși ai celor două ca-

nuînd în exterior actele de agresiune 
împotriva statelor din „prima linie".

De altfel, situația din Africa aus
trală se impune tot mai mult aten
ției prin acest ultim aspect. De la 
sfirșitul lunii aprilie și pină în pre
zent, R.S.A. a organizat citeva 
incursiuni armate pe teritoriul An- 
golei. Zambiei, Mozambicului, care 
continuă să provoace vii proteste în 
țările Africii și în întreaga lume. 
„Atacul forțelor sud-africane a- 
supra orașului Maputo — scrie 
ziarul mozambican „NOTICIAS" — 
ne-a întărit convingerea că in 
regiunea noastră vom avea pace 
numai atunci cînd apartheidul va lua 
sfirșit". Publicația amintește că acest 
act de agresiune constituie o încălcare 
gravă a acordului de la Nkomati 
dintre Mozambic și R.S.A., care sta
bilea încetarea imixtiunilor străine 
în treburile interne ale tinerei țări 
africane ; de •altfel, regimul de la 
Pretoria n-a încetat să sprijine ele
mentele contrarevoluționare din Mo
zambic. ca și din Angola, fapt deo
sebit de evident în ultimele zile. La 
începutul acestei săptămini. sase ba
talioane sud-africane au pătruns pe 
o adincime de 250 km pe teritoriul 
Angolei. invadatorii fiind concentrați 
îndeosebi în provincia Cunene. unde 
acționează împreună cu bandele an
tiguvernamentale. Noul act de agre
siune a fost aspru condamnat de

autoritățile Republicii Populare An
gola..

O atitudine hotărîtă împotriva po
liticii de apartheid, cu tot cortegiul 
ei de inechități, au adoptat și parti
cipantii la simpozionul literar inter
național de la Brazzaville. „Alături 
de toți africanii — a spus președin
tele R.P. Congo, Denis Sassoii- 
Nguesso — ne exprimăm convin
gerea că apartheidul va deveni, mai 
devreme sau mai tirziu, o pagină 
dintr-un muzeu al ororilor și că o so
cietate multirasială mult mai dreap
tă, unită, va vedea lumina zilei in 
Africa de Sud".

Asemenea opinii sînt împărtășite 
pe toate meridianele globului. în 
ultima vreme a luat amploare miș
carea in vederea aplicării de sanc
țiuni economice împotriva regimu
lui de la Pretoria, pentru a-1 
determina să abolească politica de 
apartheid, să lichideze starea de 
urgentă și să elibereze pe deținuții 
politici, în frunte cu Nelson Man
dela. Acest larg curent de opinie 
constituie prin el însuși o vie ex
presie a solidarității popoarelor lu
mii cu cauza dreaptă a populației 
majoritare sud-africane. cu lupta ei 
neînfricată pentru instaurarea unei 
societăți democratice în R.S.A.

Nicolae N. LUPI

DECLARAȚIA POLITICA A 
NOULUI GUVERN SUDANEZ. 
Sudanul îsi va continua politica ex
ternă bazată pe principiile de ne
aliniere și de bună vecinătate, a 
declarat în Adunarea Constituantă 
primul ministru, Sadiq El Mahdi, 
prezentînd declarația politică a 
noului guvern. în legătură cu pro
blemele economice ale tării, pre
mierul a subliniat că tara sa se 
bazează într-o măsură tot mai în
semnată pe resursele interne.

UN PURTĂTOR DE CUVtNT AL 
N.A.S.A. a anunțat că din cauza 
unor fulgere trei rachete meteoro
logice aflate pe rampe de lansare 
instalate in statul Virginia s-au 
autoamorsat și au zburat in at
mosferă. Datorită deteriorării siste
mului de control, specialiștii nu au 
putut urmări traiectoria urmată de 
rachete.

FIRMA „TOYOTA" ÎN R.F.G. 
Compania de auțomobile japoneză 
„Toyota Motor" a confirmat la 
Tokio semnarea unui acord cu în
treprinderea similară vest-germa- 
nă „Volkswagen" in baza căruia va 
iniția producerea de vehicule co
merciale in R.F.G. începind din 
1988 — informează agenția EFE. 
în 1986, Toyota a exportat in Pia
ța comună 267 795 de vehicule, jn 
vreme ce Nissan, al doilea fabri
cant nipon, a exportat 300 987.

REFERENDUM. în Noua Caledo- 
nie va avea loc. la 13 septembrie, 
un referendum privind statutul a- 
cestui teritoriu — a anunțat la 
Paris ministrul francez al depar
tamentelor și teritoriilor de peste 
mări, Bernard Pons. Frontul de 
Eliberare Națională KANAK So
cialist din acest arhipelag al Ocea
nului Pacific a chemat la boicota
rea referendumului.

LA TEHERAN s-a desfășurat cea 
de-a patra sesiune a Organizației 
de Cooperare Economică (O.C.E.), 
care grupează Iranul. Pakistanul și 
Turcia. După cum informează agen
ția I.R.N.A., obiectivul sesiunii a 
fost găsirea căilor și mijloacelor 
pentru ca fiecare țară membră să 
poată beneficia 
plan tehnologic 
parteneri într-o 
avantajoasă. La

de cunoștințele pe 
ale celorlalți doi 
manieră reciproc- 

încheierea sesiunii.

ADUNAREA NAȚIONALA A
FRANȚEI a aprobat definitiv, prin 
voturile majorității de dreapta, 
proiectul de lege prezentat de gu
vern privind așa-numita „reglemen
tare a timpului de muncă". Acest 
document, care prevede revizuirea 
legislației actuale a muncii, a pro
vocat proteste ale partidelor de 
opoziție și principalelor centrale 
sindicale. Pentru a obține apro
barea legii, cabinetul a avut nevoie 
de aproape un an de zile. Confede
rația Generală a Muncii a subli
niat că va continua lupta pentru 

■ abrogarea acestei legi și apărarea 
drepturilor fundamentale și cuce
ririlor sociale ale oamenilor muncii 
din Franța.

SEMINAR. — în orașul mexican 
Puebla Srau încheiat lucrările unui 
seminar internațional pe probleme 
economice cu tema „Criza în Ame
rica Latină". Participantii au evi
dențiat interdependenta dintre ac
celerarea înarmărilor si creșterea 
continuă a datoriei externe a țări-

„Jocuri periculoase"
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(Agerpres). — La Lu
xemburg s-au deschis 
lucrările unei reu
niuni ministeriale de 
resort a Pieței comu
ne consacrate unor 
probleme de ordin co
mercial. Prima temă 
aflată pe agenda dez
baterilor a fost cea a

comerțului cu jucării; 
cu acest prilej s-a re
cunoscut necesitatea 
adoptării unor măsuri 
pentru a stăvili valul 
de accidente în care 
sînt implicați copiii ca 
urmare a manevrării 
unor jucării defectuos 
concepute. Intr-un ra
port al Comisiei exe-

cutive a C.E.E. pe a- 
ceastă temă se relevă 
că in Piața comună se 
înregistrează anual 
circa 20 de milioane 
de accidente in care 
sînt implicați copii șl 
adulți și care necesită 
recurgerea la ajutor 
medical.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Sctnteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din Întreprinderi și Instituții. Cititori! din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligratio CASA SClNTEII 40 360


