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Naționale a partidului, ieri a avut loc

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, în județul galați

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat, miercuri 23 septem
brie, o vizită de lucru în ju
dețul Galați.

Inscriindu-se în practica stator- 
‘ nicită de conducătorul partidului 
' și statului nostru de a purta un 
■ permanent dialog cu făuritorii de 
! bunuri materiale din întreaga țară, 
i vizita s-a constituit într-o amplă 
Ș și aprofundată analiză a modului 

în care colectivele de muncă, or
ganele și organizațiile de partid 
din județul Galați acționează pen
tru realizarea în cele mai bune 
condiții a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru ridi
carea continuă a nivelului tehnic 
și calitativ al producției, pentru 
creșterea eficienței întregii activi- 

i tăți.
Vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu a oferit oame
nilor muncii gălățeni prilejul de a 
exprima cele mai alese simțăminte 
de dragoste și prețuire, de adîncă 
recunoștință, de a da glas hotărîrii 
lor ferme de a-și îndeplini exem
plar sarcinile ce le revin, de a în- 
timpina cu noi și tot mai impor
tante succese Conferința Națională 
a partidului și cea de-a 40-a ani
versare a proclamării Republicii.

La vizită au luat parte tovarășii 
j Emil Bobu șl Silviu Curticeanu.

(Continuare in pag. a II-a)

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Galafi

Dragi tovarăși,
De la această mare adunare 

populară adresez, tuturor pârtiei r 
lianților, oamenilor muncii și lo
cuitorilor din municipiul și ju
dețul Galați un salut călduros, re
voluționar, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului, pre
cum și al meu personal, împreună 
cu cele mai bune urări. (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Ne aflăm la Galați intr-o vizită 
de lucru. Am. vizitat' combinatul 
siderurgic și șantierul naval. 
La sfîrșitul lunii august am 
vizitat multe unități agricole 
din județ. De aceea, astăzi 
ne-am concentrat asupra proble
melor industriei din Galați.

Despre ceea ce am constatat 
astăzi, precum și cu prilejul vi
zitelor din agricultură, despre in- 
tîlnirile cu oamenii muncii avem, 
în general, impresii bune. Am 
constatat cu multă -satisfacție că 
și oamenii muncii din Galați — 
la fel ca întregul nostru popor — 
acționează cu hotărîre pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea, a Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral ,dezvoltate.

în prima parte a acestui an au 
fost obținute, o serie de rezulta
te importante. Dar trebuie să spun 
deschis, la această mare adunare 
populară, că, pe ansamblu, pro
ducția industrială nu este realizată 
în bune condiții, că, la mulți in
dicatori, sînt serioase rămîneri în 

urmă. Am discutat aceste proble
me în ședințele pe care le-am 
avut cu organele de conducere — 
consiliul oamenilor muncii de la 
combinatul siderurgic și consiliul 
oamenilor muncii de la șantierul 
naval. Cu puțin înainte, în cadrul 
ședinței Biroului Comitetului ju
dețean de partid Galați, am dis
cutat pe larg problemele acti
vității din întregul județ. Sînt, 
fără nici o îndoială, o serie 
de rezultate bune. Dacă compa
răm cu dezvoltarea generală a ju
dețelor tării, într-adevăr, se poate 
spune că județul Galați se numă
ră printre județele care au obținut 
investiții mari din fondurile gene
rale ale statului, ale întregului 
popor, ceea ce a asigurat dezvol
tarea puternică a industriei, a 
agriculturii și a tuturor celorlalte 
sectoare de activitate. A crescut — 
este adevărat — și producția in
dustrială în această perioadă de a- 
proape 18 ori față de 1965, ceea 
ce este o creștere foarte mare. Au 
crescut și s-au realizat cu succes 
și ceilalți indicatori economici. 
S-a obținut și o creștere a pro
ducției agricole, dar, față de uria
șele investiții, realizările — deși 
foarte mari — nu sînt încă la ni
velul eforturilor care s-au făcut, 
iar în primele luni ale acestui an 
există serioase rămîneri în urmă. 
Am discutat aceste probleme, nu 
doresc să le mai repet în această 
mare adunare populară. Am sta
bilit o serie de măsuri, astfel in
cit, în perioada următoare, să fie 
recuperate în cea mai mare parte 
rămînerile în urmă, iar la Confe- 

- rința Națională a partidului și la 
sfîrșitul anului și județul Galați 
să se prezinte cu rezultate bune în 
toate-' domeniile de activitate. Am 
convingerea că oamenii munch 
din municipiul și județul Galați 
vor acționa cu toată răspunderea 
și hotărîrea și vor demonstra for
ța și capacitatea lor de a asigura 
realizarea în cele mai bune con
diții a planului. (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Pentru rezultatele obținute, do
resc să adresez tuturor oamenilor 
muncii din Galați — din industrie 
și din agricultură — felicitări și 
urarea de a face totul pentru a 
asigura realizarea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an și pe . întregul cincinal ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Problemele care se pun la Ga
lați nu sînt deosebite. Am realizat 
investiții, avem instalații, avem 
puternice colective de oameni ai 
muncii, avem specialiști, avem ca
dre în cercetare, avem tot ce este 
necesar pentru a realiza în bune 
condiții planul. Se impun o mai 
bună organizare a muncii, întări
rea ordinii, disciplinei in toate sec
toarele de activitate, folosirea ra
țională a mijloacelor de care dis
punem, astfel incit să se poată re
aliza în bune condiții planul. Tre
buie să declar că, avînd în vedere 
fondurile fixe existente, sînt încă 
rezerve mari de a se obține, cu a

celeași fonduri fixe, o creștere de 
cel puțin 50 la sută a producției 
față de ceea ce se realizează acum. 
De altfel, arn discutat astăzi la 
combinatul siderurgic ca, încă la 
sfîrșitul anului viitor, să se ajungă 
la producția de peste 10 milioane 
tone de oțel față de circa 7 mili
oane. — 7 milioane și ceva cit s-a 
realizat pînă acum. Dar, în mod 
corespunzător, laminatele, produ
sele siderurgice și metalurgice pot 
să asigure cu actualele fonduri 
fixe de la siderurgie o creștere 
cu 50 la sută a producției în anii 
1989—1990. Și trebuie ca siderur- 
giștii să acționeze cu toată hotă- 
rîrea pentru a realiza acest obiec
tiv și a demonstra că, în calitatea 
lor de proprietari, de producători, 
de beneficiari, siderurgiștii gălă
țeni știu să-și facă datoria față de 
popor, față de patrie, față de vii
torul comunist al României. (Urale 
și aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).

Același lucru se poate spune și 
despre șantierul naval și despre 
celelalte întreprinderi din Galați. 
Nu doresc să mai mă opresc asu
pra lor.

în al doilea rînd, se impune res
pectarea strictă a tehnologiilor, a 
normelor de consum și — ținînd 
seama de noile realizări din țara 
noastră și de pe plan mondial — 
să obținem o reducere mai sub
stanțială a consumurilor materia
le și la producerea oțelului, și 
în celelalte sectoare de activitate, 

să obținem o reducere a consumu
rilor energetice.

Trebuie să acordăm o atenție 
deosebită realizării unor produse 
de înaltă calitate 1 Trebuie ca si
derurgiștii să producă oțeluri de 
calitate tot mai bună, cu un con
sum minim de materiale speciale, 
acționînd pentru elaborarea în 
mod corespunzător a oțelului, pen
tru mărci de oțel fără consumuri 
mari de diferite aliaje.

Trebuie să acționăm în toate 
domeniile pentru calitate, galitate 
și iar calitate ! Problema calității, 
a realizării unui înalt nivel tehnic, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei, este una din problemele 
fundamentale ale actualului cinci
nal, deci și pentru oamenii mun
cii din Galați. Fără a pune la baza 
întregii activități cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii nu 
vom putea să asigurăm înfăp
tuirea obiectivelor Congresului al 
XlII-lea privind realizarea unei 
noi calități în toate sectoarele, tre
cerea patriei noastre la un nou 
stadiu de dezvoltare ! Este impe
rios necesar ca fiecare om al mun
cii, consiliile de conducere să în
țeleagă bine că nivelul tehnic, 
calitatea, calitatea și iar calitatea 
reprezintă problema fundamenta
lă a construcției socialiste și comu
niste în țara noastră, a înaintării 
României spre noi culmi de pro
gres și civilizație ! (Urale și aplau
ze puternice, îndelungate; se 
scandează cu putere „Ceaușescu— 
P.C.R.1*).

Este necesar să se acorde 
atenția corespunzătoare reducerii 

cheltuielilor de producție și mate
riale, creșterii jnai puternice a 
producției nete, a beneficiilor, a 
eficienței economice în general, 
sporirii contribuției fiecărui sector, 
a fiecărei întreprinderi la creș
terea avuției generale, a venitului 
național — singura cale pentru 
a asigura mijloacele necesare dez
voltării generale a patriei și ridi
cării continue a bunăstării mate 
riale și spirituale a întregului 
nostru popor. (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !", 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

De asemenea, trebuie să se a- 
corde o atenție deosebită bunei or
ganizări a activității și producției 
în toate sectoarele, și, pe această 
bază, creșterii mai puternice a 
productivității muncii. Trebuie să 
înțelegem bine că realizarea unei 
înalte productivități a muncii în 
toate sectoarele de activitate con
stituie o cerință vitală pentru dez
voltarea țării, pentru- înfăptuirea 
cu succes a programelor de dez
voltare economico-socială, de fău
rire a socialismului și comunismu
lui în România 1 Fără o înaltă pro
ductivitate a muncii nu putem să 
asigurăm afirmarea forței și vi
gorii societății noastre socialiste, 
nu putem asigura mersul nostru 
ferm înainte ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul!11, 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Vorbim cu satisfacție, cu mîn- 
drie de ceea ce am realizat în anii
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘĂ ELENA CEAUȘESCU, IN JUDEȚUL GALAȚI

Analiză rodnică, plină de învățăminte 
practice la combinatul siderurgic

Primul obiectiv al vizitei de lucru 
a fost Combinatul siderurgic Galați, 
cel mai puternic centru al industriei 
metalurgice românești. Ponderea sa 
importantă in ansamblul ramurii 
este evidențiată de faptul că aici se 
obțin mai bine de jumătate din pro
ducția de otel a tării. 60 la sută din 
cea de fontă și peste 95 la sută din 
cea de tablă.

Din momentul inaugurării. în pre
zenta tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
la 14 septembrie 1966. a laminorului 
de tablă groasă nr. 1. primul mare 
obiectiv de pe platforma, siderurgică 
gălățeană. combinatul s-a dezvoltat 
intr-un ritm intens, el a£lindu-se la 
ora în care sint în plină construcție 
ultimele sectoare productive.

Sosirea, la bordul elicopterului 
prezidențial, a tovarășului 
Nioolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost salutată cu 
deosebit entuziasm de mii de otelari, 
furnaliști, laminoriști. Cei prezenti 
au. aplaudat și ovaționat îndelung, 
au aclamat cu însuflețire' pentru 
partid și secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați cu mult respect de pri- 
mul-secretar al comitetului județean 
de partid. Carol Dina, care le-a 
adresat. în numele tuturor oameni
lor muncii gălăteni. un călduros bun 
venit.

O formație alcătuită din militari 
ai forțelor armate, membri ai gărzi
lor patriotice si ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei a prezentat onorul. S-a 
intonat Imnul de Stat al Republi
cii Socialiste România. Tovarășul 
Nioolae Cea u șefe cu a trecut în revistă 
garda de onoare.

în semn de profundă stimă, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați cu pîine și sare. Pionieri 
și șoimi ai patriei le-au oferit fru
moase buchete de flori.

în cadrul analizei, la care au 
participat ministrul industriei me
talurgice. Marin Enache, reprezen
tanți ai conducerii centralei indus
triale de profil și ai combinatului, ai 
unor institute de cercetare și proiec
tare. au fost înfățișate eforturile 
siderurgiștilor gălăteni in direcția 
îndeplinirii indicatorilor de plan, a 
sarcinilor prioritare indicate de 
secretarul general al partidului pri
vind utilizarea cu maximă eficiență 
a capacităților de producție, a ma
teriilor prime, materialelor si ener
giei. ridicarea parametrilor tehnici 
ai instalațiilor, perfecționarea proce
selor tehnologice.

Directorul general al Centralei in
dustriale siderurgice Galati. Dan 
Dulamă. a prezentat măsurile teh- 
nico-economice adoptate în scopul 
îndeplinirii programului - de. moder*

intilnire de lucru cu membrii consiliului 
de conducere al centralei și ai consiliului 

oamenilor muncii al combinatului
în continuarea vizitei, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Eiena Ceaușescu. a avut o 
intilnire de lucru cu membrii consi
liului de conducere al Centralei si
derurgice si ai consiliului oamenilor 
muncii al combinatului.

în cadrul întîlnirii au luat cuvîntul 
cadre din conducerea centralei de 
profil și a combinatului, ministrul 
industriei metalurgice, ministrul in- 

■dustriei electrotehnice, care au pre
zentat modul in care s-a acționat 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru mai buna utilizare a 
instalațiilor și agregatelor, pentru 
creșterea calității produselor. Au fost 
relevate, totodată, în spirit critic și 
autocritic, neajunsurile manifestate 
în organizarea și desfășurarea acti
vității de producție, în folosirea po
tențialului uman și tehnic al combi
natului. S-a insistat asupra măsuri
lor luate în vederea recuperării 
restanțelor, îndeplinirii integrale a 
sarcinilor de plan, obținerii unor 
cantități tot mai mari de metal de 
bună calitate, corespunzător cerințe
lor economiei naționale.

Pornind de la rezultatele înregis
trate de colectivul combinatului, de 
Ia aspectele constatate pe parcursul 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că realizările de pină 
acum nu se situează la nivelul con
dițiilor create, al puternicei baze 
materiale de care dispune această 
importantă unitate siderurgică a 
tării. S-a apreciat că neîndeplinirea 
integrală a indicatorilor de plan se 
datorează In principal funcționării 
sub capacitatea maximă a instalați
ilor și agregatelor, neefectuării la 
timp a reparațiilor. Secretarul gene
ral al partidului a cerut să se în
tocmească un program de măsuri 
privind îmbunătățirea activității 
furnalelor, oțelăriilor șl laminoare- 
lor, astfel incit combinatul să-și 
poată îndeplini exemplar sarcina de 
a atinge în 1989 o producție de cel 
puțin 10 milioane tone oțel pe an. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in-, 
dlcat să se acționeze cu toată răs
punderea pentru mărirea coeficien
tului de scoatere — atit Ia fontă, cit 
și la oțel — pentru asigurarea unui 
nivel tehnic-calitativ comparabil cu 
cel înregistrat pe plan mondial, pe 
întregul flux productiv.

Subliniind că lucrările de repara
ții ale agregatelor de topire trebuie 
să se desfășoare intr-un timp mult 
mai scurt, secretarul general al 
partidului a Indicat să fie elaborate 
programe speciale de creștere a pro
ducției de fontă la furnalele aflate 
în funcțiune, care să compenseze 
scoaterea din fluxul productiv a 
celor supuse reparațiilor. S-a insistat 
asupra necesității îmbunătățirii pre
gătirii șarjelor de oțel, reducerii 
duratei de elaborare, măririi canti
tății de fier vechi folosite în con- 
vertizoare, extinderii metodelor efi
ciente in acest domeniu. S-a cerut 
să se acorde toată atenția realizării 
producției fizice in structura sorti
mentală prevăzută, să se aplice teh- 
"nologii perfecționate care să conducă 
la diminuarea consumurilor de ma
terii prime și energie în flecare 
sector. Un loc prioritar trebuie să-l 
ocupe, de asemenea, acțiunile pri
vind creșterea mai accentuată și mai 
rapidă a productivității muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că se impune. în același timp, 
o mai bună gospodărire a capacită
ților de producție, a materiilor 

nizare a producției si îmbunătățire a 
organizării activității. în acest sens, 
a fost relevat faptul că formațiile de 
lucru ale întreprinderii antrepriză 
de constructii-montai de Pe platfor
mă. colectivul combinatului se află 
angrenate in efectuarea unui volum 
important de lucrări de reparații ca; 
pitale si revizii la diferite capacități 
de producție, care sint supuse si ți
nui proces de modernizare continuă.

O atenție deosebită s-a acordat ac
tivității de dezvoltare a cercetării 
științifice proprii in toate sectoarele 
productive, evidentiindu-se aportul 
deosebit al colectivului institutului 
de profil. situat pe platforma side
rurgică gălățeană. in soluționarea e*  
ficientă a problemelor legate de spo
rirea volumului de producție, asimi
larea de noi mărci de oteluri si pro
duse finite, elaborarea de noi tehno
logii de fabricație, diminuarea con
sumurilor. Au fost prezentate infor
mații în legătură cu rezultatele ac
țiunilor întreprinse ne linia recupe
rării si folosirii cit mai iudicioase a 
resurselor, energetice. S-a precizat 
că. in prezent, mai bine de 40 la 
sută din energia utilizată oe plat
forma siderurgică provine din recu
perarea celei introduse initial in 
fluxurile de fabricație.

La furnalul numărul 5. de 2 700 
metri cubi; al doilea ca mărime in 
siderurgia românească, secretarului 
general al partidului i s-a raportat 
că lucrările de reparații si moderni
zări au fost executate intr-un ter
men mult mai scurt decît perioada 
planificată, creîndu-se astfel posibi
lități pentru sporirea producției de 
metal. Totodată s-«u adus o serie de 
modificări care permit obținerea u- 
nor sarie de înaltă puritate.

S-a vizitat apoi laminorul de Penzt 
la rece, aflat la ora actuală în probe 
tehnologice. Prezentind principalele 
caracteristici ale acestui complex de 
agregate, care o dată cu intrarea in 
funcțiune va furniza economiei na
ționale un sortiment divers de table 
subțiri, directorul combinatului a 
arătat că echipamentele din dotare 
au fost realizate în tară.

în timpul vizitei, secretarul gene
ral al partidului a cerut ca in cadrul 
combinatului să se organizeze o fa
brică de neconditionare a cilindrilor 
de laminor, care să permită refolo- 
sirea lor ne o durată cit mai mare.

Ultimul obiectiv l-a constituit in
stalația de fabricat țevi sudate, o 
altă premieră pe platforma siderur
gică gălățeană. dată partial în func
țiune. Ca si laminorul această insta
lație a fost construită numai cu ma
șini și agregate românești ; aici se 
realizează, din oteluri speciale, țevi 
■sudate longitudinal întrebuințate 
pentru transportul gazelor naturale, 
care rezistă la presiuni de zeci de 
atmosfere si temperaturi scăzute.

prime^ practic a întregului combi
nat. avuție a întregului popor, re- 
liefînd răspunderea directă ce revine 
consiliului de conducere, tuturor 
oamenilor muncii în calitatea lor de 
proprietari, producători și benefi
ciari. De felul cum sînt întreținute 
mijloacele de producție, de nivelul 
civilizației tehnice, a subliniat secre
tarul general al partidului, depind și 
producția, și realizarea ei cantita
tivă și calitativă. Combinatul dispu
ne de un colectiv puternic, cu o va
loroasă experiență, din care mai 
bine de jumătate sînt membri ai 
partidului, de o mare dotare tehnică 
pentru care s-au făcut importante 
investiții. Sînt deci create toate 
posibilitățile pentru folosirea în în
tregime a capacităților, pentru reali
zarea unei producții de 10 milioane 
tone de oțel.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se treacă cu toată hotărîrea 
la soluționarea operativă, corespun
zătoare a tuturor problemelor prin 
mobilizarea și participarea directă a 
fiecărui om al muncii, a întregului 
colectiv, astfel incit combinatul să 
devină un model de întreprindere, 
la nivelul celor mai bune din lume.

Secretarul general al partidului a 
Indicat să-se efectueze analize amă
nunțite în cadrul fiecărui sector de 
producție și să fie elaborat un pro
gram îmbunătățit de organizare și 
modernizare a fabricației, prin apli
carea căruia să se asigure utilizarea 
instalațiilor și agregatelor la para
metrii maximi, sporirea volumului 
producției de fontă, otel și laminate, 
ridicarea continuă a nivelului teh
nic și calitativ al acesteia.

S-a insistat asupra răspunderii ce 
revine consiliului oamenilor muncii, 
rolului său de organ de conducere 
colectivă, adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, in a căror dezba
tere trebuie puse probleme de fond 
ale activității combinatului in între
gul său și pe fiecare sector in 
parte.

Aceasta este democrația muncito
rească, a subliniat secretarul gene
ral al partidului, care înseamnă 
înalta responsabilitate a marelui co
lectiv de oameni ai muncii fată de 
avuția încredințată de popor, tn 
acest sens s-a cerut ca problemele 
care au constituit obiectul analizei 
in cadrul acestei întîlniri și conclu
ziile trase să fie aduse la cunoștința 
tuturor oamenilor muncii, în adună
rile generale, în organizațiile de 
partid. Totodată, s-a subliniat nece
sitatea îmbunătățirii întregii activi
tăți de partid, a cărei eficientă 
poate fi apreciată numai tn strînsă 
legătură cu rezultatele economice 
obținute.

în încheiere, adresindu-t urări de 
noi și mari înfăptuiri, secretarul ge
neral al partidului și-a exprimat 
convingerea că stă In puterea aces- 

/ tui colectiv muncitoresc, a comuniș
tilor. a tuturor oamenilor muncii să 
ridice întreaga activitate la un nivel 
corespunzător cerințelor și exigențe
lor actuale, al obiectivelor ce decurg 
din hotăririle Congresului al XIII- 
lea. astfel incit combinatul de la 
Galați să constituie prin rezultatele 
sale o mindrie a întregii țări.

După întîlnlrea de lucru, luîndu-șl 
rămas bun de la colectivul combi
natului siderurgic, de la miile de 
muncitori și specialiști, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat un 
salut călduros și cele mai calde feli

citări pentru activitatea depusă pină 
acum. Arătind că vizita și analiza 
efectuată au pus in evidență faptul 
că există rămineri in urmă in reali
zarea planului, țar combinatul nu 
lucrează Ia întregul său potențial, 
secretarul general al partidului a 
cerut colectivului de siderurgiști să 
facă totul pentru ca această mare 
unitate a industriei noastre să ajun
gă să producă încă la sfirșitul anu
lui viitor la capacitatea nominală' 
de 10 milioane tone oțel și a cerut 
organizației de partid, consiliului 
oamenilor muncii să informeze in 
cadrul adunărilor generale pe secții 
pe toți oamenii muncii — in calita

la-șantierul naval, după n atentă examinare 
a problemelor, măsuri și indicații 

de o deosebită importanță
Tn continuare s-a vizitat Șantie

rul naval Galati. unitate mo
dernă ale cărei realizări de pres
tigiu s-au concretizat în cargouri, 
petroliere, portconteinere si alte 
nave maritime multifuncționale, pre
cum si în platforme de forai marin.

Analiza desfășurată aici, la care 
au participat ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Șerban Teo- 
dorescu. membri ai conducerilor cen
tralei industriale de profil si șantie
rului. s-a axat oe principalele pro
bleme ale îndeplinirii integrale a 
programului naval pentru perioada 
1986—1990. modernizării proceselor 
de fabricație, ridicării continue a ca
lității producției, realizării unor ti
puri de nave competitive la export, 
participarea tot mai intensă a flotei 
românești la traficul maritim inter
național.

Directorul șantierului naval. Aurel 
Bălan, a evidențiat mai întii faptul 
că această unitate, unde s-a semnat 
actul de naștere al construcției de 
nave românești, a cunoscut, in anii 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, o puternică 
dezvoltare, oroductia-marfâ sporind 
aproape de 11 ori. S-a informat, tot-

htîlnirea de lucru cu consiliul 
oamenilor muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au întilnit, 
în cadrul unei ședințe de lucru, cu 
membrii consiliului oamenilor mun
cii de la șantierul nava! gălățean.

In cadrul întîlnirii au luat cuvîn
tul directorul Șantierului naval din 
Galați.' alti membri ai consiliului 
oamenilor muncii, precum șl direc
torul general al Centralei construc
țiilor navale și ministrul industriei 
construcțiilor. de mașini. In rapoar
tele prezentate s-a arătat că, mo
bilizați de indicațiile secretarului 
general al partidului, de sarcinile 
puse în fața lor, navaliștii gălățeni 
și-au concentrat activitatea în direc
ția ridicării permanente a nivelului 
calitativ și tehnic al construcțiilor 
navale românești, aplicării in pro-

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL GALAȚI
Cu prilejul vizitei de lucru a 

tovarășului Nicolae. Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
municipiul Galați a avut loc o mare 
adunare populară care s-a constituit 
într-o vibrantă manifestație pentru 
partid și secretarul său general, in- 
tr-o puternică expresie a hotăririi 
oamenilor muncii din județul Galați 
de a înfăptui neabătut hotăririle 
Congresului al XIII-lea. de a-și 
aduce o contribuție sporită la pro
gresul și înflorirea patriei noastre — 
România socialistă.

Oamenii muncii prezenți pur
tau portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu. pancarte cu urări 
la adresa partidului și a secretarului 
său general, a României socialiste, 
a harnicului nostru popor, construc
tor al societății socialiste și comu
niste.

La sosirea în tribună. tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost Întimpinați cu pu
ternice aplauze și urale. S-a scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu. 
România !“. „Ceaușescu—pace cei 
prezenti exprimînd și cu acest prilej 
recunoștința lor fierbinte pentru gri
ja permanentă pe care secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, o poartă dezvoltării multi
laterale a județului Galați, a între
gii țări, înfloririi patriei socialiste, 
creșterii bunăstării întregului nostru 
popor. Atmosfera sărbătorească a a- 
cestei zile a fost întregită de cunos
cute cîntece patriotice și revoluțio
nare, interpretate de mari ansam
bluri corale.

Luînd cuvîntul. primul-secretar a! 
Comitetului județean de partid 
Galați, Carol Dina, a spus :

Mult stimate sl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Tngăduiți-ml să dau glas. în aceste 
momente de aleasă sărbătoare, sen
timentelor noastre de legitimă min
drie și firească emoție cu care toți 
locuitorii județului de la Dunăre vă 
întîmpină pe dumneavoastră, oaspeți 
dragi ai meleagurilor gălățene, și să 
vă urăm, din adîncul inimilor, un 
fierbinte și respectuos „Bine ați 
venit !“.

Dind expresie sentimentelor una
nime de profundă admirație și vie 
recunoștință pe care intregul popor 
român vi le poartă, gălățenii vă 
roagă să primiți omagiul lor fierbin
te. mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ctitorul strălucit 
și clarvăzător al epocii de glorie 
care vă poartă numele, al uriașului 
șantier al creației socialiste care este 
România — țară ce a cunoscut, in 
perioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., o evoluție 
fără precedent in istorie, devenind 
un simbol al luptei pentru existență 
demnă, liberă și fericită, pentru o 
lume a păcii și înțelegerii între 
popoare.

Cu deosebit respect, vă aducem 
omagiul nostru dumneavoastră, 
tovarășă Elena Ceaușescu, pentru 

tea lor de proprietari, producători 
și beneficiari — despre toate pro
blemele existente în combinat, des
pre măsurile luate, astfel incit. încă 
in următoarele luni, să fie îmbună
tățit programul de modernizare și 
organizare, de bună gospodărire a 
acestui centru siderurgic, care să 
devină realmente un combinat mo
dern, competitiv, comparabil cu cele 
mai bune pe plan mondial. Apre
ciind că. în marele combinat gâlă- 
tean lucrează un colectiv puternic, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a urai 
tuturor oamenilor muncii de aici 
succese în activitate, multă sănătate 
și fericire.

odată, că au fost înfăptuite sarcinile 
privind gradul de integrare a nave
lor cu materiale si componente rea
lizate in tară.

O atenție deosebită a fost acor
dată. în cadrul analizei, acțiunilor 
întreprinse de constructorii navali 
gălăteni pentru recuperarea unor 
rămineri în urmă inregistrate anul 
acesta la anumite produse si asigu
rarea condițiilor pentru realizarea 
integrală a planului, a sarcinilor ce 
revin șantierului din programul na- 
val pentru acest cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să viziteze unele sectoare de 
fabricație. S-au evidențiat realizările 
înregistrate în direcția introducerii 
progresului tehnic, organizării știin
țifice și modernizării producției. In 
acest sens a fost prezentată o linie 
automată de sudat, executată cu 
forțe proprii, care mărește conside
rabil productivitatea muncii la o lu
crare cu volum mare de manoperă. 
Gazdele au relevat, pe parcursul 
vizitei, măsurile luate pentru scurta
rea ciclurilor de fabricație, pentru 
realizarea unor nave cu performanțe 
superioare.

cesul de fabricație a tehnologiilor 
avansate, mecanizării lucrărilor cu 
mare volum de muncă, asimilării de 
produse cu consumuri reduse de 
materii prime, materiale și combus
tibil. Subliniindu-se că in activitatea 
șantierului, a altor unități din cadrul 
centralei industriale mai există incă 
neajunsuri, care au determinat in 
acest an unele rămineri în urmă 
în realizarea producției fizice și a 
producției-marfă, a fost evidențiată, 
in acest cadru, hotărîrea colectivu
lui gălățean, a tuturor constructori
lor de nave din tara noastră de a 
acționa cu exigență și înaltă respon
sabilitate pentru ridicarea întregii 
activități la un nivel calitativ supe
rior.

contribuția remarcabilă adusă la în
florirea invățămintului. culturii și 
științei naționale. Ia afirmarea inteli
genței românești în lume, la progre
sul neîntrerupt al patriei noastre, 
pentru exemplul dumneavoastră 
strălucit de energie, creativitate si 
forță revoluționară, oe care-1 ofe
riți. cu generozitate. întregului popor 
român. .

In cronica de aur a dezvoltă
rii Galațiului in anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu1* sint consemnate 
evenimentele care au transformat 
din temelii economia județului nos
tru. cele mai însemnate fiind legate 
direct de prezența dumneavoastră 
în mijlocul siderurgiștilor și al na- 
valiștilor, al constructorilor, care 
v-au ascultat îndemnurile, v-au 
urmat neabătut indicațiile și orien
tările prețioase, sarcinile trasate, 
reușind intr-un timp relativ scurt să 
așeze pe structuri moderne întreaga 
industrie gălățeană. In astfel de Îm
prejurări istorice s-a construit marea 
cetate siderurgică de la Dunăre ; s-a 
dat, totodată, o perspectivă nouă 
șantierului naval, care reușește 
astăzi să făurească platforme de 
foraj marin. vase de 55 000 tdw. 
nave multifuncționale ; și tot astfel 
s-a născut proiectul prin care Terasa 
Covurlui va deveni unu! din Impor
tantele bazine agricole ale țării cu 
producții sigure și stabile.

Datorită investițiilor excepționale 
de care s-a bucurat județul nostru, 
industria și agricultura dețin la ora 
actuală o bază tehnico-materială 
deosebit de puternică, ceea ce 
permite obținerea unei producții de 
înaltă performanță. Sintem conștienți 
că mai avem incă multe de făcut 
pentru valorificarea integrală a po
tențialului impresionant de care dis
punem. asa cum ne bună dreptate 
ne-ati atras atenția pe parcursul vi
zitei de lucru de astăzi în unități 
economice reprezentative din iudet.

Sintem hotărîți să imprimăm un 
spirit nou. dinamic, revoluționar in 
întărirea ordinii și disciplinei, in 
soluționarea problemelor complexe 
.cu care se confruntă colectivele de 
oameni al muncii.

Recunoaștem, in mod autocritic, 
că In activitatea organelor și organi
zațiilor de partid, a cadrelor din 
conducerea unităților industriale și 
agricole s-au manifestat lipsuri care 
au influențat negativ bunul mers al 
producției, eficiența și calitatea 
muncii, fri lupta pentru introducerea 
progresului tehnic și științific, noi 
am obtinut unele succese. Dar tre
buie să recunoaștem deschis Că nu 
am asigurat in toate locurile de 
muncă afirmarea hotărită a noului, 
n-am folosit corespunzător capacită
țile de producție, de intretinere si 
reoarare a tuturor utilajelor, nu am 
asigurat gospodărirea cu mal multă 
grijă a marilor unități de care dis
pune județul Galati si că mai avem 
multe de făcăt în ceea ce privește 
nivelul tehnic si calitativ al produ
selor. ceea ce explică de ce nu pu
tem raporta astăzi îndeplinirea și 
depășirea tuturor’ Indicatorilor de 
plan.

Tn agricultura județului.’ rezulta
tele obținute nu sint corespunzătoa
re ; pe lîngă condițiile vitrege crea
te de secetă, s-au adăugat lipsuri în 
organizarea producției și a muncii. 

în încheierea întîlnirii. secretarul 
general al partidului a arătat că la 
Șantierul nava! din Galați, ca și pe 
ansamblul sectorului construcțiilor 
navale, rezultatele obținute în pe
rioada care a trecut din acest an nu 
se ridică la nivelul potențialului, al 
dotării tehnice existente. A fost sub
liniată răspunderea deosebită pe care 
o au consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi și la nivelul centralei 
in mobilizarea tuturor forțelor pen
tru recuperarea cit mai grabnică a 
restanțelor și indeplinirea in cele 
mai bune condiții, a planului.

în acest sen's, s-a cerut conduce
rii ministerului de resort, centralei 
industriale si Șantierului naval din 
Galați să revadă programele de or
ganizare și modernizare științifică a 
proceselor de producție și să ia mă
suri ferme care să asigure îmbună
tățirea radicală, incă din trimestrul 
IV «1 anului, a întregii activități si, 
pe această cale, indeplinirea ritmică, 
integrală a prevederilor pe anul 1987 
și pe intregul cincinal, creșterea ve
niturilor oamenilor muncii. Secreta
rul general al partidului a indicat să 
se acorde cea mai mare atenție pro
ducției pentru export, acțlonindu-se 
cu perseverentă pentru fabricarea

Intilnire cu membrii Biroului Comitetului 
județean Galați al P

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar genera! al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. s-a întilnit, 
miercuri după-amiază. cu membrii 
Biroului Comitetului județean Ga
lați al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost exami
nat modul in care organele și orga
nizațiile de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județ au acțio
nat pentru înfăptuirea prevederilor 
de plan, stabilindu-se, pe baza con
cluziilor desprinse din această exi
gentă analiză, măsurile ce se impun 
pentru ca județul Galați să-și reali
zeze. în cele mai bune condiții, sar
cinile deosebite ce-i revin pe anul 
1987 și pe întregul cincinal.

Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid a mulțumit căldu
ros tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
noua vizită ce o întreprind în jude
țul Galați, pentru sprijinul constant 
acordat organizației județene de 
partid și le-a exprimat. în numele 
tuturor celor ce muncesc și trăiesc 
in acest înfloritor ținut al patriei, 
cuvinte de profundă recunoștință 
pentru grija statornică ce o poartă 
dezvoltării județului lor. a întregii 
țâri.

Prezentind activitatea desfășurată 
de la începutul anului, primul-se
cretar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R. precum si membrii bi
roului județean de partid care au 
luat cuvintul au informat desore sta
diul îndeplinirii indicatorilor de 
plan. Au fost relevate, cu acest pri- 
lei. o serie de neajunsuri manifes
tate. care au făcut ca județul să 
nu-și realizeze integral prevederile 
de plan pe această perioadă. Au fost 
evidențiate acțiunile întreprinse pen
tru înlăturarea lipsurilor, pentru în- 

abateri privind nerespectarea ri
guroasă a tehnologiilor, a ritmurilor 
prevăzute pentru campaniile agricole 
ale acestui an. Acționind in sensul 
indicațiilor pe care ni le-ați dat. 
analizînd cauzele care au condus la 
diminuarea recoltelor, vă raportăm, 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că am luat măsurile necesare, 
asigurind un spirit de ordine si de 
disciplină. îmbunătățind radical con
ducerea si organizarea activității In 
toate unitățile agricole, concentrîn- 
du-ne în prezent toate forțele pen
tru strîngerea fără pierderi a pro
ducției. transportarea si livrarea a- 
cesteia la fondul de stat, pentru pre
gătirea unei baze temeinice, sigure, 
a producțiilor .anului viitor.

Vă asigurăm că orientările. Indica
țiile si sarcinile trasate cu prilejul 
noii vizite de lucru si la intîlnirile 
cu consiliile oamenilor muncii si cu 
biroul comitetului județean de partid 
vor fi pentru noi imboldul hotărîtor 
si programul concret de acțiune care 
vor determina. în toate sectoarele de 

■activitate, afirmarea plenară a unei 
noi calități.

Permiteți-mi să exprim, de la tri
buna acestei mari adunări populare, 
adeziunea totală a comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor din județul 
Galați la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, la 
inițiativele dumneavoastră de larg 
ecou internațional datorită cărora 
întreaga omenire vă prețuiește ca 
strălucit strateg al păcii, luptător 
neobosit pentru triumful idealurilor 
celor mai scumpe ale popoarelor, 
animate de dorința de a trăi intr-o 
lume fără arme și războaie, o lume 
întemeiată pe rațiune, pe raporturi 
de prietenie și colaborare, de echi
tate și justiție în viața internațională.

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Ne angajăm solemn să facem to
tul pentru a urma neabătut politica 
principială, dinamică a partidului șl 
statului nostru, să ne mobilizăm toa
te forțele și energiile creatoare în 
vederea realizării exemplare a sar*  
cinilor ce ne revin, exprimînd astfel 
hotărîrea tuturor comuniștilor, a lo
cuitorilor județului Galați de a ac
ționa strîns uniți In jurul partidu
lui. al dumneavoastră. Iubite tova
rășe secretar general, spre împli
nirea aspirațiilor de veacuri ale po
porului român, spre binele și ferici
rea patriei.

Tn cuvintul său. Dan Dulamă. di
rector general al Centralei industria
le siderurgice, a spus :

Mult stimate sl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu,

Mult stimată /tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Este un prilej fericit pentru slde- 

rurgiștii gălăteni de a avea din nou 
in mijlocul lor oe oel mai iubit si 
stimat fiu al poporului român, a că
rui aindire orotund științifică. Pă
trunsă de un înalt spirit patriotic și 
revoluționar, stă la temelia marilor 
înfăptuiri ale celor 22 de ani care 
au trecut- de la Congresul al IX-lea 

unor nave cu performanțe superioa
re. competitive pe plan mondial, și 
asigurarea din timp cu contracte a 
producției pe intregul cincinal.

S-a indicat, de asemenea, luarea 
de măsuri pentru asigurarea reduce
rii consumurilor specifice de materii 
prime, materiale și combustibil, me
canizării și automatizării procese
lor de fabricație, realizării la timp 
și la un nivel calitativ superior a 
reparațiilor navelor aflate in exploa
tarea flotei noastre, creșterii produc
tivității muncii, intăririi ordinii si 
disciplinei in fiecare sector do acti
vitate și mobilizării tuturor oameni
lor muncii pentru lichidarea lipsu
rilor din diferite compartimente st 
sporirea, pe această cale, a eficientei 
economice in acest sector.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut organelor și organizațiilor de 
partid de Ia șantierul nava! gălă- 
tean. de la celelalte unități construc
toare de nave să-și intensifice acti
vitatea in direcția creșterii spiritu
lui de răspundere al tuturor cadre
lor în vederea recuperării cit mai 
urgente a răminerilor in urmă înre
gistrate în prima parte a acestui an 
și asigurării tuturor condițiilor ne- 

deplinirea exemplară a planului în 
toate domeniile.

în cadrul analizei, referindu-se la 
rezultatele obținute de județul Ga
lați. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că acestea sint cu mult sub 
nivelul posibilităților, ai dotării teh
nice de care dispune, tinindu-se 
seama că s-a investit mult în eco
nomia județului, care are astăzi 
unități puternice, cu o pondere în
semnată in producția industrială a 
țării.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că sint crea*e  toate condi
țiile pentru ca județul să-și îndepli
nească in totalitate sarcinile încre
dințate și a cerut să se depună efor
turi susținute pentru ca realizările 
să fie pe măsura marilor investiții 
făcute în ultimii ani >entru dezvol
tarea și modernizarea continuă a în
treprinderilor gălățene. în acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să fie luate, măsuri ferme 
pentru lichidarea grabnică a stărilor 
de lucruri negative existente și îm
bunătățirea radicală a întregii acti
vități, pentru recuperarea restante
lor și buna desfășurare a muncii, 
pentru înfăptuirea integrală a ola
nului in industrie și agricultură. în. 
domeniul investițiilor. în celelalte 
sectoare. în mod deosebit a fost re
levată necesitatea realizării ritmice 
a producției fizice, a tuturor produ
selor și sortimentelor prevăzute in 
plan.

A fost reliefat faptul că îndepli
nirea tuturor indicatorilor, cantita
tivi și calitativi ai planului, impune 
să se acționeze cu întreaga răspun
dere pentru înfăptuirea programe
lor privind organizarea si moderni
zarea proceselor de producție, înca
drarea in normele de consum apro
bate, reducerea cheltuielilor mate
riale, ridicarea nivelului tehnic al 

al partidului. Derioadă înscrisă cu 
litere de aur in istoria modernă a 
patriei. De care, cu îndreptățită min
drie si demnitate, o definim drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Exprimăm, cu profund respect, 
sentimentele de vie si nețărmurită 
recunoștință, izvorite din adincul ini
milor noastre, pentru vizita de lucru 
făcută astăzi la combinatul siderur
gic. oentru grija ce ne-o Durtati. zi 
de zi. și sprijinul generos de care ne 
bucurăm în solutionarea problemelor 
complexe De care le ridică mersul 
producției siderurgice.

Vă rog să-mi Dermitetl să prezint 
omagiul fierbinte si profunda recu
noștință a siderurgiștilor gălățeni 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. care, cu inaltă 
competentă științifică ne-a sprijinit 
în repetate rinduri in găsirea solu
țiilor oDtime pentru creșterea nive
lului calitativ al produselor si a u- 
nor noi posibilități de valorificare 
superioară a resurselor materiale și 
energetioe.

înfăptuind indicațiile date la vizita 
din anul 1985, raportăm câ valoarea 
fondurilor alocate de Dartidul si sta
tul nostru Dentru construirea combi
natului a fost recuperată, din benefi
cii amortizări si alte acumulări, in 
proporție de 98.6 ia sută.

Ne concentrăm eforturile, asa cum 
v-am raportat la analiza efectuată in 
combinat, precum și la întilnirea 
dumneavoastră cu consiliul de con
ducere al combinatului, De asigu
rarea condițiilor de exnloatare in 
deplină siguranță a utilajelor, in
stalațiilor si agregatelor, execuți nd 
un mare volum de reparații, pe 
extinderea tehnologiilor neconven- 
tionale, în scopul creșterii gradului 
de puritate a otelurilor, al ridicării 
nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor.

Prin măsurile luate Dentru asigu
rarea funcționării in bune condiții 
a agregatelor si instalațiilor siderur
gice. au fost realizate in acest an re
parații capitale de anvergură la o se
rie de obiective importante. Toa
te aceste reparații au fost insotite 
de importante modernizări, cu efect 
direct asunra îmbunătățirii oarame- 
trilor tehnico-functionali ai instala
țiilor.

Sintem ferm angajați in găsirea 
soluțiilor de snorire a productivității 
muncii și vom acționa cu fermitate 
pentru îmbunătățirea programului de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, pentru trans
punerea acestuia in viată.

Sintem conștient! mult stimate 
tovarășe secretar general, că avem 
încă multe de făcut pentru revitali- 
zarea funcționării unor instalații și 
creșterea gradului de siguranță în 
exploatare a acestora, pentru fina
lizarea lucrărilor de investiții la 
noile obiective si capacități.

De asemenea, știm că în activita
tea noastră se manifestă lipsuri se
rioase. înregistrăm restante la fontă, 
oțel si laminate. De asemenea, pre
ocuparea pentru buna gospodărire a 
sectoarelor combinatului nu este incă 
corespunzătoare. Asa cum v-am ra
portat pe parcursul vizitei de lucru, 
am pregătit In bune condiții repara
țiile la furnale, ceea ce ne va per
mite să producem in anul care ur
mează minimum 8 milioane tone de 

cesare îndeplinirii cantitative și ca
litative a prevederilor de plan pe 
1987 și pe intregul cincinal.

La plecare, adresindti-se construc
torilor navali gălăteni. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că îm
preună cu membrii consiliului de 
conducere au fost discutate proble
me privind stadiul îndeplinirii pla
nului, măsurile pentru recuperarea 
răminerilor in urmă, pentru realiza
rea in cele mai bune condiții a 
sarcinilor stabilite. Secretarul gene
ral al partidului a subliniat că atit 
în cadrul organizației de partid, cit 
și in adunările generale, toți oame
nii muncii să fie informați și de stă
rile negative de lucruri și de pro
gramele stabilite, pentru ca ei să ac
ționeze in așa fel incit in următoa
rele luni întreaga activitate să se 
îmbunătățească radical. Exprimînd 
convingerea că oamenii muncii de Ia 
Șantierul naval Galati, organizația de 
partid, consiliul de conducere vor 
face totul pentru a intimpina cu re
zultate cit mai bune Conferința Na
țională a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresai urări 
de noi succese în intreaga activita
te, multă sănătate și fericire.

.G R.
produselor, pentru utilizarea cu ma
ximum de randament a capacități
lor. a torței de muncă, pentru creș
terea mai accentuată a productivită
ții și a eficienței economice.’

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit, de asemenea, la unele as
pecte ale activității din agricultură, 
arătind că producțiile realizate nu 
reflectă, nici oe departe, posibilită
țile de care disoune iudețul.

S-a apreciat că. orintr-o mal bună 
organizare a Producției si a muncii, 
prin Întărirea ordinii, disciplinei, a 
răspunderii în fiecare unitate, sar
cinile ce revin județului Galați wt 
fi îndeplinite integral, la un nivel 
superior de calitate si eficientă.

Tn cadrul ședinței. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. referindu-se la 
activitatea biroului, a comitetelor ju
dețean si municipal de partid, a con
siliului popular județean, a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii stilului-si a 
metodelor lor de muncă, astfel incit 
acestea să cuprindă mai bine toate 
domeniile, să-si îndeplinească rolul 
important pe care îl au în condu
cerea întregii activități economico- 
sociale. in mobilizarea capacității și 
inițiativei creatoare a oamenilor 
muncii. în solutionarea tuturor pro
blemelor privind realizarea sarcini
lor de plan, a obiectivelor actualului 
cincinal.

Tn încheiere. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a exprimat con
vingerea că organizația județeană 
de partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Galați vor acțio
na în spirit revoluționar cu întreaga 
răspundere, pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a prevederi
lor blanului pe acest an si pe în
tregul cincinal, pentru a intimpina 

. Conferința Națională a partidului cu 
rezultate cit mai bune în toate do
meniile.

otel si să asigurăm condițiile de a- 
tingere a capacității proiectate de 
10 milioane tone incă din trimestrul 
IV al anului viitor. Pentru înfăptui
rea acestui obiectiv vom întocmi și 
vom nune în aplicare un program 
riguros de transpunere in viață a 
sarcinilor pe care astăzi ni le-ați 
trasat, vom acorda o atenție sporită 
aplicării tehnologiilor de fabricație, 
urmărind reducerea mai accentuată 
a consumurilor materiale și energe
tice. cit și ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, satisfăcind 
tot mai bine exigentele pieței 
interne și externe. Sintem hotăriți 
să acționăm pentru Întărirea ordinii, 
disciplinei și răspunderii la fiecare 
loc de muncă, pentru a tace din 
combinatul nostru, asa cum astăzi 
ne-ați cerut-o, o unitate-etalon a 
siderurgiei românești.

Vă încredințăm că. mobilizați de 
înflăcăratele dumneavoastră în
demnuri. vom acționa cu fermitate 
revoluționară, cu întreaga noastră 
capacitate de muncă si creație pen
tru a da patriei cantități sporite de 
metal. întîmpinind Conferința Na
țională a partidului cu noi și în
semnate fapte de muncă.

A luat, in continuare, cuvîntul 
Ștefan Victor, secretar al comite
tului de partid de la Șantierul naval 
Galați, care a spus :

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
In această zi, noi, oamenii muncii 

gălățeni, trăim momente de intensă 
emoție, de înălțătoare mindrie pa
triotică, generate de vizita de lucru 
a secretarului general al partidului 
in județul nostru.

Sentimentele de stimă. Înaltă con
siderație și nețărmurit devotament 
pe carfe navaliștii gălățeni le nutresc 
față de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
față de dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, sint ex
presia recunoștinței fierbinți pentru 
uriașa și inestimabila dumneavoas
tră contribuție la progresul și gloria 
necontenită a patriei.

Cu legitimă mindrie muncitoreas
că raportăm că. tn perioada cart 
poartă numele eroului drag nouă tu
turor, „Epoca Nicolae Ceaușescu", la 
Galați s-au construit peste 200 de 
nave maritime cu un tonaj total de 
peste 2 milioane tone. Producția- 
marfă a șantierului nostru a crescut 
de peste 11 ori. productivitatea 
muncii a sporit de 5 ori. gradul de 
integrare a ajuns la 97 la sută, iar 
cheltuielile materiale s-au redus 
simțitor.

In această perioadă de mărețe 
realizări, aici, la Galați, au prin» 
contur șapte platforme de forai ma
rin. șase dintre ele fiind acum in 
lucru in largul mării.

Sintem fericiți să putem raporta 
că. acționind pentru înfăptuirea 
prețioaselor orientări și indicații 
date cu prilejul analizelor efectuate, 
am reușit, printr-o largă consultare 
și mobilizare a oamenilor muncii, să 
ne intensificăm eforturile pentru in- 
(Continuare in pag. a III-a)
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construcției socialiste, de ceea ce 
am realizat în ultimii 20 de ani 
în dezvoltarea patriei, în transfor
marea orașelor și satelor noastre 
în localități moderne. însuși Ga- 
lațiul demonstrează cu putere a- 
ceste înfăptuiri care se văd în în
treaga noastră țară. Toate acestea 
au cerut eforturi. Dar avem încă 
multe de făcut pentru a asigura 
înfăptuirea obiectivelor stabilite, 
de a crea condițiile trecerii spre 
comunism ! Trebuie să dezvoltăm 
mai puternic forțele de producție, 
știința, cultura, învățămîntul, toa
te sectoarele de activitate !

Am obținut mari realizări în ri
dicarea nivelului de trai, material 
și spiritual, al poporului, demons- 
trînd, prin întreaga activitate, că 
tot ceea ce realizăm aparține po
porului, că înfăptuim socialismul 
cu poporul, pentru popor, că sco
pul suprem al politicii partidului 
nostru este bunăstarea întregii na
țiuni, asigurarea independenței și 
suveranității țării ! (Urale și aplau
ze puternice ; se scandează înde
lung „Ceaușescu—România, stima 
noastră și mîndria !“).

Dispunem de tot ce este necesar 
pentru a realiza hotărîrile Congre
sului, planul pe întregul cincinal, 
și deci și pe acest an. Dispunem 
de tot ce este necesar pentru a a- 
sigura trecerea patriei noastre la 
un nou stadiu de dezvoltare.

Realizările de pînă acum de
monstrează forța și capacitatea 
poporului nostru, a clasei munci
toare, a țărănimii, a intelectuali
tății, a întregii națiuni, care, ștrîns 
unită sub conducerea partidului 
comunist, acționează cu toată ho- 
tărîrea pentru a asigura victoria 
comunismului în România, reali
zarea unui nivel de trai material 
și spiritual tot mai înalt pentru 
întregul popor. (Urale și aplauze 
prelungite ; se scandează cu pu
tere „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu— P.C.R.!").

Dragi tovarăși,
Este necesar să acționăm cu mai 

multă hotărire pentru perfecțio
narea și buna funcționare a orga
nismelor democrației noastre, în 
toate domeniile de activitate. Tre
buie să facem astfel ca toate con
siliile oamenilor muncii, adunările 
generale să acționeze cu mai mul
tă fermitate pentru îndeplinirea 
răspunderii pe care o au în gos
podărirea și administrarea unei 
părți a avuției naționale încredin

țate fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii. Trebuie să ridicăm nive
lul activității consiliilor populare, 
a tuturor organelor de stat din 
toate domeniile, a organelor eco
nomice, să perfecționăm continuu 
formele de muncă și de activitate, 
să întărim permanent legătura or
ganelor și organizațiilor democra
ției socialiste cu oamenii muncii ! 
Să perfecționăm activitatea orga
nizațiilor de partid, ca organisme 
politice care trebuie să unească 
toți oamenii muncii într-o direcție 
unică, să întărim continuu unita
tea în jurul partidului a tuturor 
oamenilor muncii, a întregii na
țiuni ! Aceasta constituie garanția 
înfăptuirii neabătute a programe
lor de dezvoltare.a patriei noastre! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul.'", „Ceaușescu — P.C.R.!").

Dragi tovarăși,
în conformitate cu linia gene

rală în problemele internaționale, 
partidul și statul nostru acționea
ză cu toată hotărîrea în direcția 
dezvoltării relațiilor cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Acordăm o atenție 
deosebită luptei pentru dezarma-/ 
re, pentru pace, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, care să 
asigure dezvoltarea liberă și inde
pendentă a fiecărei națiuni. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

în viața internațională se men
țin probleme deosebit de grave și 
complexe. Au loc acțiuni de mare 
amploare în direcția dezarmării și 
păcii ; dar, din păcate, în același 
timp au loc și acțiuni de forță, de 
amestec brutal în treburile altbr 
state.

Ținînd seama de existența ar
melor nucleare, care pot distruge 
însăși viața pe planeta noastră, 
problema fundamentală a epocu 

.noastre este aceea a opririi cursei 
înarmărilor, a trecerii la dezar
mare, și, în primul rînd, la dezar
marea nucleară, eliminarea totală 
a armelor nucleare de pe planeta 
noastră, asigurarea dreptului vital 
al fiecărei națiuni, al întregii ome
niri la existență, la libertate, la 
independență, la viață și la pace ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

România s-a pronunțat și se 
pronunță cu toată fermitatea pen
tru eliminarea totală a armelor 
nucleare, susține propunerile Uni
unii Sovietice privind eliminarea, 
pînă în anul 2000, a tuturor arme

lor nucleare. Considerăm că este 
necesar ca toate popoarele lumii 
să acționeze în această direcție — 
și doresc să reafirm, și de la a- 
ceastă mare adunare populară din 
Galați, hotărîrea poporului român 
de a face totul pentru a contribui 
la realizarea acestui obiectiv 
de care depinde însuși viitorul fie
cărui popor, însuși viitorul omeni
rii. în acest sens, salutăm situația 
nouă care s-a creat în urma înțe
legerii recente dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Ame
rică cu privire la semnarea, în 
perioada următoare, în acest an, a 
unui acord privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
și a celor operativ-tactice din Eu
ropa și din Asia.

Considerăm această înțelegere și 
perspectiva semnării unui aseme
nea acord ca un eveniment de în
semnătate istorică și ne exprimăm 
speranța și dorința ca acest acord 
să fie semnat în cel mai scurt 
timp. Aceasta răspunde interese
lor tuturor popoarelor, inclusiv ale 
poporului sovietic și poporului 
american ! (Urale și aplauze pu
ternice : se scandează îndelung 
„Dezarmare — pace !“).

După cum este cunoscut, cea 
mai mare parte a acestor arme 
nucleare se găsesc în Europa, pe 
teritoriul diferitelor state europe
ne, din N.A.T.O. și Tratatul de ia 
Varșovia. De aceea, este necesar 
ca țările europene să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru a contribui 
la realizarea și semnarea acestui 
acord, de a nu ridica nici un ob
stacol în calea semnării, în acest 
an. a acordului. în acest context, 
poporul nostru își exprimă nedu
merirea și chiar îngrijorarea față 
de unele declarații ale unor 
oameni politici de răspundere din 
cîteva țări din Europa. Dar chiar 
dacă ar fi numai dintr-o singură 
țară, ne îngrijorează acest lucru 
pentru că declară că vor continua 
să acționeze pentru' dezvoltarea 
armelor nucleare. Oare aceștia au 
uitat avaria de la Cernobîl ? Nu 
au înțeles oare că nici o armă nu
cleară, oriunde ar exista, oriunde 
va exploda, nu va ocoli pe nimeni, 
că țările pe teritoriul cărora se gă
sesc asemenea arme vor dispărea 
ele în primul rînd ?

Este necesar ca popoarele euro
pene, oamenii politici din Europa 
să înțeleagă că securitatea, inde
pendența, libertatea lor nu sînt 
legate de arma nucleară. Acestea 
sînt legate de distrugerea armelor 
nucleare, de dezarmarea conven
țională, de înfăptuirea securității 

europene, a unor relații noi, de
mocratice, bazate pe principiile 
egalității, respectului independen
ței și suveranității, neamestecului 
în treburile interne, respectării 
dreptului fiecărei națiuni la dez
voltarea liberă, așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din afară ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

De la această mare adunare 
populară din Galați adresăm 
popoarelor europene, muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, tuturor 
categoriilor sociale, tuturor clase
lor sociale, tuturor oamenilor po
litici, partidelor politice, forțelor 
religioase, tuturor celor cărora le 
esțe dragă viața, le este dragă 
existența copiilor, să ne unim for
țele și să acționăm împreună pen
tru o Europă fără arme nucleare, 
pentru o lume fără arme nucleare, 
pentru o Europă cu mai puține 
arme convenționale, o Europă a 
colaborării egale între toate na
țiunile continentului. pentru o 
lume egală pe planeta noastră ! 
(Urale și aplauze puternice, prelun
gite : se scandează îndelung 
„Dezarmare — pace „Ceaușescu 
— pace !“).

în aceste zile au început lu
crările Conferinței europene pen
tru securitate, încredere și dezar
mare de la Viena. Aș dori să ex
prim dorința și hotărîrea fermă a 
României socialiste de a contribui 
cu toate forțele la realizarea unor 
înțelegeri și acorduri' corespunză
toare, chemate să ducă la îmbună
tățirea relațiilor și a colaborării 
între țările europene în toate' do
meniile de activitate, la o Europă 
unită în diversitatea orînduîrilor 
sociale, o Europă a păcii, a dez
voltării democratice, a indepen
denței și progresului economic și' 
social ! (Aplauze si urale puterni
ce : se scandează „Ceaușescu — 
pace.!“).

România acționează cu toată ho
tărîrea pentru dezvoltarea relații
lor cu țările din Balcani, pentru 
realizarea în această regiune a 
unei zone a păcii, fără arme nu
cleare, fără arme chimice, fără 
baze militare străine, pentru o co
laborare egală, care să asigure 
progresul și independența fiecărei 
națiuni din Balcani. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

Susținem realizarea unor aseme
nea zone în centrul și in nordul 
Europei. în Mediterană. pe alte 
continente, ca părți integrante ale 
securității, dezarmării și păcii In 

întreaga lume. (Aplauze puter
nice).

Țara noastră s-a pronunțat și se 
pronunță ferm pentru încetarea 
tuturor conflictelor militare în di
ferite zone ale lumii și soluționa
rea oricăror probleme litigioase 
dintre state numai și numai prin 
tratative. Orice continuare a aces
tor conflicte poate duce, în Orice 
moment, la o agravare deosebită a 
acestora.

In acest sens, ne pronunțăm 
pentru soluționarea problemelor 
din Orientul Mijlociu pe calea 
tratativelor pașnice, pentru o con
ferință internațională, sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, care 
sâ ducă la rezolvarea, în primul 
rînd, a, problemei palestiniene, la 
asigurarea unei păci trainice și 
juste în această regiune.

' Ne pronunțăm și apelăm la Irak 
și Iran de a da curs rezoluției 
Consiliului de Securitate privind 
încetarea războiului și soluționa
rea problemelor dintre ele pe calea 
tratativelor. Ultimele evenimente 
din Golf demonstrează cu putere 
ce pericol reprezintă continuarea 
acestui conflict. Prezența navelor 
militare străine în Golf, deschi
derea focului. în aceste zile, de 
către flota americană împotriva 
unor nave iraniene și, în general, 
intensificarea acțiunilor navelor 
militare, și de o parte, și de alta, 
pot duce la o agravare foarte 
serioasă' a conflictului. Singura 
cale este oprirea luptelor, trecerea 
la tratative și retragerea din Golf 
a tuturor navelor militare străine 
— iar prin încetarea oricăror ac
țiuni militare și ale navelor mili
tare ale țărilor din Golf să se a- 
sigure circulația liberă în Golf, pe 
toate mările și oceanele lumii. A- 
ceasta este o cerință elementară 
pentru a se asigura comerțul in
ternațional, soluționarea pe calea 
pașnică a problemelor grave in
ternaționale. (Aplauze și urale pu
ternice : se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Rqmânia se pronunță ferm pen
tru soluționarea problemelor sub
dezvoltării pe calea , tratativelor 
între țările dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare, în cadrul unei 
conferințe internaționale, sub egi
da Organizației Națiunilor Unitq. 
Ne pronunțăm pentru o nouă or
dine economică, pentru un nou 
sistem financiar-economic care să 
țină seama de realitățile- lumii de 
astăzi, sa pună capăt inegalități
lor și jefuirii țărilor în curs de 
dezvoltare pe calea dobînzilor 
înalte și pe alle căi. Trebuie să se 

înțeleagă bine că dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tuturor popoare
lor este legată de relații noi, ba
zate pe egalitate, pe avantaj re
ciproc, pe lichidarea inegalităților 
în raporturile economice dintre 
state, că dezvoltarea economiei 
mondiale, depășirea crizei nu sînt 
posibile dacă nu vor fi soluționa
te problemele țărilor în curs de 
dezvoltare, dacă nu se va realiza 
o nouă ordine economică, noi re
lații democratice și în domeniul 
economic ! Este în interesul tutu
ror popoarelor să acționeze, pînă 
nu e prea tirziu, pentru soluțio
narea în mod just a problemelor 
economice, pentru a asigura pro
gresul și dezvoltarea fiecărei na; 
ți uni ! (Aplauze și urale puter
nice. prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Tara noastră se pronunță ferm 
pentru un rol mai activ al Orga
nizației Națiunilor Unite, al altor 
organisme internaționale in solu
ționarea gravelor și complexelor 
probleme economice, politice, mi
litare, în asigurarea păcii. Româ
nia se pronunță pentru partici
parea tuturor statelor lumii, fără 
deosebire de mărime sau orîn- 
duire socială, la soluționarea pro
blemelor vieții internaționale.

Considerăm că este necesar ca 
țările mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare, țările nealinia
te să participe mai activ la întrea
ga viață internațională. Numai 
așa se va putea asigura solu
ționarea corespunzătoare a tu
turor problemelor, în interesul 
independenței si progresului fie
cărei națiuni, al' păcii și fău
ririi unei vieți mai bune pe 
planeta noastră 1 (Aplauze și urale 
puternice : se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Deși problemele sînt deosebit de 
grave — ținînd seama și de acțiu
nile în direcția dezarmări:, de in
tensificarea luptei forțelor .progre
siste. antiimperialiste. de creșterea 
conștiinței popoarelor — avem în
crederea deplină că. acționînd uni
te, popoarele pot schimba cursul 
evenimentelor, pot. asigura trium
ful rațiunii, dezarmarea, realiza
rea unei lumi mai bune, a unor 
relații democratice, pe bază de 
egalitate și respect al independen
ței fiecărei națiuni, pot asigura un 
viitqr pașnic și liniștit pentru ge
nerațiile viitoare, pentru foaie na
țiunile lumi: ’ (Aplauze și urale 
puternice, se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !").

Dragi tovarăși,
Avem multe impresii bune des

pre vizita Ia Galați. Am discutat 
multe probleme cu oamenii mun
cii și consiliile de conducere, cu 
organizațiile de partid privind ac
tivitatea viitoare. Dar avem o im
presie deosebită despre întîlnirile 
și manifestările din partea oame
nilor muncii — atît tineri, cît și 
vîrstnici, copii, bărbați, femei — 
care au demonstrat că sînt ferm 
hotărîți să înfăptuiască neabătut 
politica partidului de dezvoltare 
generală a patriei noastre. Pri
mirea de care ne-am bucurat, ma
nifestările călduroase le conside
răm o expresie a încrederii în jus
tețea politicii partidului, dar și a 
hotărîrii gălățenilor — ca. de alt
fel. a întregului popor — de a 
face totul pentru a-și îndeplini în 
bune condiții înaltele răspun
deri ce le revin în înfăptuirea 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a pa
triei ! (Aplauze și urale puternice : 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“).

Am convingerea că toți gălă- 
țenii vor acționa in așa fel îneît 
minusurile existente să rămînă de 
domeniul trecutului, să constituie
— ca să spun așa — un accident. 
Să demonstrați prin întreaga 
activitate că gălățenii — cuprind 
aici pe toți oamenii muncii, inclu
siv muncitori, țărani, intelectuali 
din toate domeniile — dispun de 
forța necesară și vor acționa în 
așa fel îneît Galațiul să îndepli
nească în cele mai bune con
diții planul și să , se numere 
printre județele care aduc o con
tribuție tot mai importantă la 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre ! (Aplauze și urale înde
lungate).

Cu această convingere, vă urez 
succese tot mai mari în întreaga 
activitate. Multă sănătate și feri
cire ! (Aplauze și urale puternice : 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră și min- 
dria. Ceaușescu — România !". 
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de puternică insuflețire și 
strinsă unitate, toți cei prezenți 
la marea adunare populară 
aplaudă și ovaționează, cu deose
bită căldură. pentru Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni — 
pentru secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).

(Urmare din pag. a Il-a) 
deplinirea întocmai a obiectivelor si 
sarcinilor ce reies din programul 
naval, din celelalte programe spe
ciale.

Analizind cu exigență rezultatele 
obținute in acest an, apreciem că a- 
cestea nu se situează la nivelul ca
pacităților de care dispunem : sin- 
tem hotărîți să eliminăm neajunsu
rile și deficiențele din activitatea 
economică a șantierului prin inten
sificarea muncii politico-educative, 
prin- creșterea ordinii și disciplinei 
tehnologice, a gradului de mobili
zare a rezervelor pe care le avem.

Vom acționa cu fermitate pentru 
Înfăptuirea indicațiilor și sarcinilor 
date astăzi la șantierul naval, a 
obiectivelor stabilite prin programele 
aprobate, în condiții de competitivi
tate internațională.

In intimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a oelei de-a 
40-a aniversări a proclamării Repu
blicii, ne angajăm să acționăm mai 
energic pentru a racorda întreaga 
activitate politico-organizatorică la 
cerințele și exigențele impuse de 
sarcinile economice și de producție 
din acest an și actualul cincinal.

Aducîndu-vă prinosul recunoștin
ței noastre pentru patosul revoluțio
nar și .abnegația cu care vă dăruiți. 
clipă de clipă, slujirii intereselor 
fundamentale ale națiunii noastre, 
pentru inițiativele și acțiunile de 
largă recunoaștere internațională 
consacrate păcii și dezarmării, vă 
adresăm, mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu. stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, din adincul inimi
lor, tradiționala urare de „La multi 
ani 1", cu sănătate, putere de mun
că, pentru a ne conduce, cu aceeași 
strălucită cutezanță revoluționară, 
spre piscurile cele mai inalte ale 
progresului și civilizației, spre co
munism.

In cuvîntul său, Petrache Bote
zat». președintele cooperativei agri
cole de producție Schela, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceausescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca în nu

mele tuturor lucrătorilor ogoarelor 
din județul nostru, al cooperatorilor 
din comuna Schela să exprimăm 
cele mai alese sentimente de înaltă 
stimă, profundă prețuire si adine 
respect față de dumneavoastră, 
eminent conducător al partidului și 
statului nostru, marele Erou între 
eroii neamului, genial strateg și ar
hitect al înfloritoarei Românii so
cialiste.

Cu deosebită bucurie și sentimen
te de aleasă stimă, aducem la aceas
tă mare adunare populară omagiul 
nostru mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, pentru deosebita contribuție 
adusă la înflorirea științei, învăță- 
mintului și culturii noastre naționa
le, la puternica afirmare a rolului

MAREA ADUNARE POPULARA DIN MUNICIPIUL GALATI
cercetării științifice în largul front 
al modernizării și dezvoltării inten
sive a economiei românești.

Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele tuturor țăranilor cooperatori 
din județul Galați, să vă aducem, și 
în acest cadru, cele mai vii mulțu
miri pentru deosebita grijă și aten
ție pe care le acordați dezvoltării 
agriculturii țării.

Cu o modernă bază materială, be
neficiind larg de avantajele moder
nizării și chimizării, ale folosirii iri
gațiilor și sub impulsul generoase
lor idei pe care dumneavoastră 
personal le-ați așezat la baza con
cepției privind noua revoluție 
agrară, lucrătorii ogoarelor dispun 
astăzi de toate condițiile pentru a 
smulge pămîntului recolte tot mai 
bogate.

Asa cum v-am raportat în timpul 
vizitei de lucru pe care dumnea
voastră ati efectuat-o în cursul lunii 
august pe ogoarele cooperativei 
noastre. țăranii cooperatori din 
Schela, muncind cu devotament pen
tru a transpune în viată orientările 
și sarcinile oe care le-ați .fixat în
tregii agriculturi românești, au ob
ținut an de an producții superioare. 
In condițiile deosebite de climă ale 
acestui an. am recoltat 3 402 kg griu 
la hectar si 4 850 kg floarea-soarelui 
Ia hectar. Acum sîntem în plină 
campanie de recoltare a porumbului, 
cultură la care preconizăm să depă
șim producția planificată de 8 700 kg 
boabe la hectar, de pe unele sole ur- 
mind să strîngem peste 20 000 kg 
știuleti la hectar.

Rezultate bune vom obține si in 
zootehnie, producția medie de lapte 
pe vacă furajată cu care vom în
cheia anul fiind de 4 800—5 000 litri, 
superioară celei din anul trecut, cînd 
ne-ati acordat înaltul titlu de ..Erou 
al Noii Revoluții Agrare".

Știm că unele producții pe care 
le-am obținut in acest an — in spe
cial la griu si porumb — nu reflectă- 
pe deplin potențialul de care dispu
nem. nu răspund exigențelor formu
late de dumneavoastră.

Vă raportăm că. în spiritul orien
tărilor si sarcinilor pe care le-ati dat 
la recenta consfătuire cu activul de 
partid si cadrele de bază din agri
cultură si cu prilejul vizitei de lu
cru in județul nostru, ne-am evaluat 
critic activitatea si acționăm cu ma
ximă răspundere, cu fermitate re
voluționară pentru a înlătura nea
junsurile care au contribuit la dimi
nuarea producțiilor.

In paralel 'cu grija pentru strânge
rea fără pierderi a tuturor roadelor 
aceste; toamne, manifestăm o spo
rită atenție fată de pregătirea con
dițiilor care să ne permită să înre
gistrăm în 1988 recolte de cereale 
păioase care să ne aducă, așa cum 
ne-ati îndemnat, titlul de ..Erou al 
Noii Revoluții Agrare" si pentru 
producțiile la aceste culturi.

Vă încredințăm, si cu această oca
zie. că. urmînd neabătut exemplul 
dumneavoastră de dăruire comunis
tă. de nețărmurită abnegație si neos
tenită activitate pe care le consacrati 
împlinirii înaltelor idealuri de pro- 

greș ale națiunii noastre socialiste, 
țăranii cooperatori din comuna Sche
la. toti oamenii ogoarelor gâlățene 
vor munci mai bine, cu toată capa
citatea. pentiju a-si aduce o si mai 
mare contribuție la realizarea sarci
nilor ce le revin, pentru continua 
ridicare si inflorire a acestei părți 
de tară, pentru infăptuirea grandio
sului program al devenirii socialiste 
și comuniste a României.

Sâ ne trăiți. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimată 
tovarășă Elena Ceausescu, ani multi 
în sănătate si putere' de muncă, spre 
binele si fericirea eroicului nostru 
popor, pentru viitor#! de aur al 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România 1

Intimpinat cu puternice aplauze 
și ovații, a luat cuvîntul tovară- 
*ul NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deo
sebită satisfacție, cu de-lină apro
bare, fiind subliniată in repetate 
rinduri cu vii și îndelungi aplauze. 
Aprecierile și îndemnurile secreta
rului general al partidului au avut 
un puternic ecou in rîndurile parti- 
cipanților la această adunare, care, 
prin ovații și urale, au dat glas din 
nou hotărîrii neabătute de a înfăp
tui în mod exemplar orientările și 
indicațiile primite, obiectivele sta

bilite de cel de-al XlII-lea Congres 
al P.C.R.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae 'Ceaușescu. primul-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Galați a spus :

Permiteți-mi ca in numele parti- 
cipanților la această mare adunare 
populară, in numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor. din județul 
Galați să vâ mulțumim fierbinte 
pentru magistrala dumneavoastră 
cuvîntare, pentru aprecierile făcute 
la adresa muncii noastre, pentru 
indicațiile și orientările care devin 
programul de muncă și luptă al fie
căruia dintre noi.

Vă dorim dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu sănătate și fericire, mul
tă putere de muncă, să na conduceți, 
cu spiritul revoluționar și clarviziu
nea care v-au înscris in rindul 
marilor eroi ai neamului, spre binele 
și prosperitatea națiunii, spre ridi
carea patriei pe cele rriai înalte 
culmi ale progresului și civilizației, 
șpre gloria' României •

Trăiască Partidul Comunist Român. 
In frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

După marea adunare populară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu si-au luat un 
călduros rămas bun de la locuitorii 
județului .care i-au- înconjurat cu 
deosebită dragoste si prețuire oe tot 
parcursul vizitei.

O gardă militară a prezentat ono-

A 

rul. A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. Un 
grup de pionieri a oferit cu emoție 
tovarășului Nicolae Ceausescu si to
varășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii gălățeni, primul- 
secretar al comitetului județean de 
partid a mulțumit din nou tovarășului 
Nicolae'1 Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru această vizită de 
lucru, care reprezintă un moment de 
însemnătate hotărîtoare în dezvolta
rea economico-socială a județului, in 
viata locuitorilor săi.

In aplauzele si ovațiile celor ore- 
zenți, elicopterul prezidențial a de
colat. îndreptindu-se spre București.

Desfășurat în atmosfera de intensă 
activitate în care întregul nostru po
por este angajat in aceste zile pen
tru a ihdeplini cu succes sarcinile 
de plan pe anul in curs si ne în
tregul cincinal, pentru a intim pina 
apropiata Conferință Națională a 
partidului cu noi realizări în muncă, 
dialogul de lucru al secretarului ge
neral al partidului cu oamenii mun
cii din municipiul Galați a nus din 
nou in lumină simțămintele' de ne
țărmurită dragoste si profundă pre
țuire fată de conducătorul iubit al 
ponorului nostru, ctitorul României 
socialiste moderne, de numele căruia 
sînt indisolubil legate marile înfăp
tuiri revoluționare pe care le-a cu
noscut tara întreagă in anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea a! 
partidului.
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SPIRIT DE MUNCĂ REVOLUȚIONAR, EFICIENT IN ACTIVITATEA DE PARTID SMEREA RECOLTEI $1INSAMNIARILE
ÎN ACTIVUL DE PARTID-CEI MAI BUNI,

CEI MAI ACTIVI COMUNIȘTI! *

- cu cea mai mare grijă
pentru calitatea lucrărilor!

Activitatea politico-organizatorică 
Bi cultural-educativă desfășurată de 
Comitetul județean de partid Vîlcea 
— cuprinzind toate domeniile vieții 
economice si sociale si asigurind în
deplinirea importantelor sarcini ce 
revin județului in cadrul dezvoltării 
de ansamblu a tării — primește un 
puternic, multilateral și eficient 
sprijin din partea activului de 
partid. Tocmai de aceea, munca 
desfășurată in această direcție de 
comitetul județean de partid, de or
ganele de partid reprezintă o in
vestiție dintre cele mai rodnice. 
Pe această cale este tradusă în 
viață una din sarcinile impor
tante subliniate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului : „Este necesar 
să acordăm mai multă atenție acti
vului de partid, să angajăm mai larg 
un număr tot mai mare de activiști 
In îndeplinirea hotăririlor de partid, 
a legilor țării, in desfășurarea in 
bune condiții a activității in toate 
sectoarele".

Comitetul județean de partid Vîl- 
cea acordă o deosebită atenție com
ponenței activului de partid, instrui
rii acestuia, consultării in legătură 
cu principalele modalități de acțiu
ne. antrenării lui la înfăptuirea 
hotăririlor adoptate și soluționarea 
tuturor problemelor printr-o impli
care efectivă, printr-o muncă prac
tică susținută, desfășurată cu res
ponsabilitate acolo unde este mâi 
greu, acolo unde o cer interesele 
dezvoltării. Imbunătățindu-și con
tinuu stilul și metodele de lucru, 
biroul și secretariatul comitetului 
județean de partid s-au străduit să 
perfecționeze fiecare din aceste la- 

< turi ale activității, pentru a valori
fica. într-o măsură tot mai însem
nată, marele potențial de competen
tă, inițiativă și acțiune pe care-1 re
prezintă activul de partid. Astfel, in 
privința compoziției, a existat preo
cuparea ca să fie cuprinse in acțiuni 
acele cadre care au pregătirea, ex
periența și competența de a soluțio
na problemele, care sint caracteriza
te printr-un dezvoltat spirit al da
toriei și dispun, practic, de posibili- 

1 tatea de a participa la diferite acti
vități. Atunci cind situația concretă 

î a cerut să fie soluționate anumite as- 
1 pecte, s-a acționat „din mers" in 
acest sens. Așa a fost cazul cu echi
pele de îndrumare, sprijin și con- 

; trol (formate in bună parte din 
' cadre ale activului de partid din in
dustrie), care în mod formal cuprin- 

> deau la un moment dat un mare 
, număr de directori și alți tovarăși 
cu munci de răspundere din între
prinderi. Mulți dintre aceștia aveau 

. de soluționat în propriile unități 
probleme deosebit de complexe și, 
uneori, foarte urgente, care nu le 
permiteau să contribuie, in măsura 
cuvenită, la activitatea echipelor 

, menționate. Situația a fost corectată 
prin euprinderea in echipele de în
drumare, sprijin și control a unor 
activiști de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, a 
unor specialiști din întreprinderi, 
precum și a unor comuniști care lu
crează în organele economice de 
sinteză la nivel județean, dispunînd 
și de competența necesară, și de po
sibilitatea de a se afla in anumite 
perioade — în conformitate și cu în
datoririle lor de serviciu — în uni
tățile economice.

Numeroși tovarăși din activul ju
dețean de partid fac parte din comi
siile si din colectivele care se ocupă de probleme cum sînt : per
fecționarea organizării și moderni
zarea producției, exportul, investi
țiile, calitatea produselor, rentabili
tatea și eficiența, utilizarea capaci
tăților de producție, folosirea mate
rialelor recuperabile și alte laturi 

, sie activității economice, în funcție 
de situațiile concrete ivite, au fost 
adoptate cu mobilitate soluții func- 

, ționale care asigură profunzime ac
tivității politico-organizatorice. folo
sirea tuturor pirghiilor muncii de 
partid în rezolvarea problemelor e- 

; conomice specifice. în acest scop, co
misia care se ocupă de perfecționa
rea organizării și modernizarea pro
ducției, bunăoară, a fost împărțită 
în subcolective, grupate pe ramuri : 
mine, petrol, geologie, chimie, con
strucții de mașini etc.

O recentă analiză întreprinsă de 
comitetul județean de partid privind 
stadiul aplicării prevederilor din 
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor 

1 de producție pune în evidență fap
tul că. în prima etapă a desfăsură- 

• rii acestei acțiuni (ianuarie 1986 — 
30 Iunie 1987). au fost aplicate mă- 

’ suri cu o eficiență economică con
cretizată într-un spor de producție- 

, marfă de 1 245 milioane lei, o eco- 
: nomie relativă de 5 110 persoane, o 
reducere a costurilor totale cu 300 
milioane lei, din care 199 milioane 
lei cheltuieli materiale. Se remarcă 
în această privință rezultatele bune 

i dobindite de comitetele de partid și 
; consiliile oamenilor muncii de la în- 
treprinderea minieră Horezu. Schela 
de producție petrolieră Drăgășani, 
Combinatul de produse souice Go- 

' vora, întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport Rimnicu 
Vîlcea și altele. în anumite unități, 
cum este Combinatul chimic Rimni
cu Vilcea. unde se mențin serioase 
neajunsuri in realizarea indicatorilor 
economico-financiari, cu sprijinul 
comitetului județean de partid au 
fost întocmite programe speciale de 
măsuri. Nu s-a acționat însă cu a- 
ceeași promptitudine pentru a se 
preintîmpina sau lichida serioase ră- 
mineri in urmă, cum sint cele înre
gistrate la întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă Rimnicu Vilcea. În
treprinderea de prelucrare a mase
lor plastice Drăgășani. Fabrica de 
stofe pentru mobilă Horezu. Exploa
tarea industrială a agregatelor mi
nerale și de construcții și în alte 

■ unități in care atit comitetele de 
partid și consiliile oamenilor mun
cii. cit și cadrele din activul jude
țean. municipal și orășenesc de 
partid, trimise să controleze, să în
drume și să sprijine desfășurarea 
acestei acțiuni, nu și-au îndeplinit 
corespunzător îndatoririle.

în alte situații similare, sesizarea 
la tim.n a neajunsurilor, intervenția 
operativă a organelor de partid au 
determinat Îmbunătățirea radicală a

stărilor de lucruri. Astfel. în cadrul 
colectivului județean însărcinat cu 
reducerea imobilizărilor de fonduri, 
a fost analizată situația nesatisfă
cătoare in unele domenii, printre 
care creșterea supranormativelor la 
„produsele expediate și neingasate" 
de la 396 milioane lei. la 31 decem
brie 1986, la 503 milioane lei la 31 
martie a.c., cit și a imobilizărilor în 
stocuri supranormative de materii 
prime și materiale in unele unități, 
îndeosebi la întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă. Măsurile luate cu 
operativitate, critica severă adresa
tă. cadrelor din activul de partid, care 
aveau răspunderea pentru această 
situație — Romul Mitrache. director 
al Sucursalei județene a Băncii Na
ționale, Severian Neamțu, inspector- 
șef al Inspectoratului teritorial fi
nanciar de stat și, respectiv. Ștefan 
Brașoveanu, director comercial al 
întreprinderii în cauză — au de
terminat îmbunătățirea situației. Ca 
urmare a acțiunii energice întreprin
se în cadrul întregului județ, stocu
rile supranormative la principalele 
elemente ale mijloacelor circulante 
au fost reduse în primele șapte luni 
din acest an cu 1 275 milioane lei.

Dintr-o asemenea experiență bună 
pot și trebuie să învețe multe alte 
colective, activul de partid care se 
ocupă de rezolvarea unor probleme 
deosebit de importante, cum sint : 
atingerea parametrilor tehnico-eco-

gure o mai înaltă eficiență muncii 
de partid. în mod asemănător, spo
rirea strădaniilor pentru îndeplini
rea cu maximă răspundere a măsu
rilor stabilite in urma analizelor, 
studiilor și schimburilor de expe
riență, organizate cu sprijinul acti
vului de partid, poate evita situația 
reluării de la capăt a acelorași și 
acelorași probleme, in abordarea și 
soluționarea cărora uneori se bate 
pasul pe loc.

O preocupare deosebită a comite
tului județean de partid este aceea a 
realizării sarcinilor ecortomico-socia- 
le în profil teritorial. în acest scop, 
numeroase cadre din activul de partid 
au fost repartizate să răspundă de 
activitatea desfășurată in localități, 
să acorde sprijinul • necesar comite
telor de partid și consiliilor popu
lare în perfecționarea stilului și me
todelor lor de muncă, să soluțione
ze operativ, la fața locului, unele 
probleme ce depășesc competența 
locală. Aceste cadre participă atit la 
pregătirea și desfășurarea adunări
lor generale ale organizațiilor de 
bază, plenarelor și ședințelor de bi
rou ale comitetelor de partid, a se
siunilor și ședințelor de birou exe
cutiv ale consiliilor populare, cit și. 
practic, la acțiunile din teren, con
tribuind la obținerea unor rezultate 
bune. Printre aceste rezultate se re
marcă recoltele din acest an la ce
realele păioase. care' depășesc cu 740

Comitetul județea

nomici proiectați, folosirea la întrea
ga capacitate a mașinilor și utilaje
lor din dotare, utilizarea timpului 
de lucru al muncitorilor din indus
trie, îmbunătățirea calității produ
selor etc. Este de relevat, bunăoară, 
că în județul Vîlcea se ocupă de 
calitatea produselor nu mai puțin de 
1 300 de persoane, printre care se 
află și numeroase cadre din activul 
de partid. Cu toate acestea, în unele 
unități, precum combinatele de pro
duse sodice și de prelucrare a lem
nului, întreprinderea de talpă și în
călțăminte de cauciuc Drăgășani, în
treprinderea de piele și încălțămin
te „Vilceana", întreprinderea ju
dețeană de producție și prestări 
de servicii, calitatea anumitor 
produse lasă de dorit. Cauza ? In
suficienta activitate politico-organi- 
zatorică a organelor și organizațiilor 
de partid din întreprinderile respec
tive și a colectivelor de îndrumare, 
sprijin și control trimise in aceste 
unități, slaba preocupare pentru asi
gurarea asistenței tehnice, mai ales 
in schimburile doi și trei, pentru 
buna funcționare a mașinilor, utila
jelor și, instalațiilor, pentru aplica
rea unor noi soluții constructive și 
a unor noi tehnologii.

Realitățile concrete din județ im
pun, totodată, o mai bună coordo
nare și sincronizare a activității. 
Sînt cazuri în care consiliul județean 
de control muncitoresc sau unul din 
colectivele instituite de comitetul 
județean de partid întreprinde o ac
țiune într-o localitate sau într-o 
unitate economică și peste puțin 
timp comitetul municipal sau oră
șenesc de partid face exact același 
lucru. Măsurile luate 
timp pentru corelarea 
sint de natură să evite
suprapuneri și paralelisme, să asi-

în ultimul 
activităților 

asemenea

n Vilcea al P.C.R.

kg la orz și cu 560 kg la griu pro
ducțiile medii la hectar planificate 
pe județ. Datorită producțiilor 
înregistrate, mai multe unități 
cole din județ candidează anul 
ta la înaltul titlu de „Erou al 
Revoluții Agrare". Printre ac 
se află cooperative agricole de pro
ducție care — în condițiile de teren 
specifice județului și ale secetei pre
lungite — au dobîndit recolte medii 
ridicate la orz (Prundeni — 8 617 kg, 
Rimnicu Vîlcea — 8 460 kg, Mihăești 
8 320 kg), la grîu (Bujoreni — 8 038 
kg în cultură neirigată, Prundeni — 
8 531 kg în cultură irigată), precum 
și rezultate bune în zootehnie (La- 
loșu, Valea Mare, Olănești, Orlești).

Rezultatele de ansamblu din agri
cultura județului puteau fi mult mai 
bune dacă peste tot se luau cele mai 
potrivite măsuri politico-organizato- 
rice pentru a se asigura executarea 
la timp și de bună calitate a lucră
rilor agricole, dacă în toate unită
țile se manifestau preocupare pentru 
promovarea noului, spirit de ordine 
și disciplină în muncă. Cel mai bun 
argument îl constituie diferențele 
foarte mari de producție din unități 
vecine, cu condiții pedoclimatice 
identice. Cu totul paradoxală 
situația din comuna Tetoiu, unde 
C.A.P. Bugiulești (inginer-șef Con
stantin Lițoiu), deși are terenuri 
mult mai fertile decit vecina sa, 
C.A.P. Țepești (mginer-șef Constan
tin Neagoe), obține, totuși, cu 1 440 
kg cereale mai puțin la hectar. Asta 
înseamnă că s-a muncit necores
punzător, fără exigența și răspun
derea necesare. Dar diferența de re
coltă se explică și prin stilul defec
tuos de muncă al cadrelor care al
cătuiesc colectivul de îndrumare, 
sprijin și control din comuna Te
toiu : inginerul Pantelimon Zoriles-

mari 
agri- 
aces-
Noii 

cestea

este

COPIII FIECĂREI FAMILII

La maternitatea Spi
talului județean din 
Pitești a venit pe 
lume, cu țipăt mare, 
copilul cu numărul 
trei mii două sute din 
acest an.

— Se nasc anual in 
cele două maternități 
din Pitești 5 200—5 500 
de copii — ne infor
mează medicul primar 
șef de secție ion Cui
nă, coordonatorul rețe
lei de obstetrică-gine- 
cologie din județ. Azi- 
noapte au venit pe 
lume nouă copii. Cel 
cu numărul 3 200 este 
al doilea născut in a- 
ceastă dimineață.

Mergem să „facem 
cunoștință" cu cel mai 
tinăr cetățean al Pi- 
teștiului.

— Poate tovarășul 
doctor vrea șă .vă ara
te, in drum, secția de 
pediatrie, apoi mater
nitatea — sugerează 
cineva.

Am înțeles cu- 
rînd de ce ; avea ce să 
arate doctorul Guină ! 
Rar ne-a fost dat să 
vedem o secție de pe
diatrie atit de bine 
pusă la punct. Pășim 
printre autentice la-

venit pe lume!
care-și 
zile de 
lor pe 
vieții : 
admiși 

gazdele 
nici' un

boratoare. in 
petrec primele 
după venirea 
lume mugurii 
copiii. Sintem 
abia după ce 
se asigură că
virus, nici un microb 
nu va profita de vizita 
noastră să ia contact 
cu micuții. Firește, nu 
ni se dă voie să stăm 
de vorbă cu ultimul 
născut... Dar tot aflăm 
ceva : e fetiță. Sintem 
conduși la patul ma
mei.

— Deranjăm, cum
va ? (Nu, nu deran
jăm. Somnul reparator 
vine greu). Cum vă 
numiți ?

— Grigore Emilia.
— Sînteți atit de tî- 

nără !
— Am 22 de ani. 

Nici prea devreme, 
nici prea tirziu pentru 
primul copil.

— Vor mai urma ?
— Fără îndoială. A- 

cum am născut fetiță, 
așa cum mi-am dorit, 
li pun numele " 
Data viitoare 
va fi pe dorința 
lui. Tare mai 
băiat !

Emilia Grigore,

Alina, 
poate 
softt- 
voia
tînă-

ră țesătoare la ..Texti
la". spunea „da" m 
fața , ofițerului stării 
civile acum un an. Un 
da rostit din inimă, 
pentru o viată legata 
de bărbatul îndrăgii. 
Acum, dăruindu-i a- 
cestuia primul copil, 
simte mai trainic in 
deget și in inimă ine
lul căsătoriei,

— Copiii sint inelul 
cel mai de preț și cel 
mai trainic — ne spu
ne tinăra mamă. Ei 
dau sens unei căsnicii 

grani-și-i dau tăria 
. tului.

Pe chipul 
mame, destins 
după marele 
aripa somnului coboa
ră ca pe chipul copii
lor, imperios. Ne re
tragem in vîrful pi
cioarelor. nu înainte 
de a nota numele ce- 
I9r care au vegheat 
venirea pe lume a ce- 
tățenei Alina Grigo
re : dr. Silviu Ște- 
fănescu, asistat de 
Liana Ghencea și Lina 
Șerban.

Bun venit pe lume, 
Alina !

tinerei 
acum, 

miracol.

Anica FLORESCU

Răsfoind un album de familie
Îmi revin in minte, 

aproape ca o obsesie, 
cuvintele Măriei Tă
tărășanu, țărancă din 
Mitocul Botoșanilor : 
„Cine are mulți co
pii. are rădăcini trai
nice in viață". Dinco
lo de realitatea aces
tei afirmații și mai

presus de orice alte 
vorbe este chiar via
ța. noastră. O viață 
trăită frumos de tine, 
și de cei pe care îi 
lași in urma ta — 
copiii.

— Cum e la casa, cu 
șapte copii, mătușă 
Maria ?

— Cum să fie ? ! 
Cind se adună toți se 
umple casa de bucu
rie. E de ajuns să-i 
privesc roată. mă 
așez aici, pe scaunul 
ăsta, și imi vine "" 
pling.

.— Să plîngeți ?
— Ei, e un plins de

să

cu. membru al biroului comitetului 
județean de partid, directorul direc
ției agricole județene. Constantin 
Duțu, de la consiliul popular jude
țean. Gheorghe Ciolpan, mginer-șef 
la centrul de legume și fructe Ho
rezu. Nicolae Dincă, din activul ju
dețean de partid.

Ce au întreprins efectiv acești to
varăși ? Cum și-au îndeplinit înda
toririle lor de cadre de conducere, 
unii dintre ei făcind parte din acti
vul județean de partid ?

Unor asemenea intrebări trebuie să 
le răspundă de fiecare dată si anali
zele întreprinse De teren. Se intimplă, 
de regulă, așa 2 Nu ! Bunăoară, co
lectivele care au întreprins recent ac
țiuni de control complex asupra sti
lului și metodelor de muncă 
site de 
partid și 
Milcoiu, 
care au prezentat 
drul secretariatului 
dețean de partid — 
ție analizei muncii 
partid din localitățile respective, pu
ii înd in evidență atit laturile pozi
tive, cit și neîmplinirile. Dar, in 
mod inexplicabil. în nici unul din 
aceste cazuri nu a fost examinată și 
munca celor din colectivele de în
drumare, sprijin și control. Deși, de 
fiecare dată, este absolut necesar să 
se facă și acest lucru.

O exigentă evaluare a muncii aces
tor colective, întreprinsă de secreta
riatul comitetului județean de partid, 
pune in evidență faptul că unele cadre 
din activul de partid trimise să spri
jine activitatea din agricultură nu 
se deplasează cu regularitate in 
locurile repartizate, nu se integrea
ză în viața de partid și cea social- 
economică a localităților și nu se 

' implică suficient în rezolvarea pro
blemelor. Asemenea situații, care in 
unele cazuri s-au repetat și s-au a- 
gravat, cu toate criticile aduse, au 
determinat secretariatul comitetului 
județean de partid să scoată din ac
tivul de partid unele cadre. Nu poți 
face parte din activ dovedind inac
tivitate! Neîndeplinirea de către cei 

încredințate 
de 
ca 
în

folo- 
comunale. de 

din 
Mădulari — și 
concluzii în ca- 
comitetului ju- 

au acordat aten- 
activului de

comitetele
consiliile populare 

Păușești,

la

in cauză a sarcinilor 
trebuie privită de organizațiile 
partid din care aceștia fac parte 
un calificativ slab pentru felul 
care i-au pregătit și i-au educat.

Desigur, este pozitiv faptul că
nivelul comitetului județean de 
partid se acordă toată atenția ra
portului comunist periodic privind 
indeplinirea sarcinilor de către ca
drele din activul de partid. Această 
acțiune, de mare valoare politică și 
educativă, determină — așa cum de
monstrează și realitățile din județ
— intărirea răspunderii, dezvoltarea 
spiritului revoluționar, sporirea con
tribuției cadrelor din activul de 
partid la întreaga dezvoltare econo- 
mico-socială. Tocmai de aceea este 
necesar ca ea să se desfășoare la 
toate nivelurile în spiritul unei înalte 
exigențe comuniste.

Problemele numeroase si deosebit 
de complexe pe care le ridică dezvol
tarea economîco-soeială a județului 
în etana actuală impun folosirea 
mult mai largă și mai deplină a po
tențialului de inițiativă si acțiune al 
activului de partid. Perfecționindu-si 
necontenit stilul și metodele de 
muncă folosite in acest domeniu im
portant al vieții de partid, acționind 
stăruitor pentru creșterea exigenței 
și răspunderii partinice a cadrelor 
din activul de partid. Comitetul ju
dețean d? partid Vilcea are posibi
litatea să asigure unirea puternică a 
eforturilor comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii pentru a întimpi- 
na cu rezultate cit mai bune ma
rele eveniment politic din acest an
— Conferința Națională a partidu
lui.

Gh. ATANASIU 
Ion STANCIU

viitorul
bucurie, nu altceva. 
Cind erau mici, ii în
vățam cum să-și ros
tuiască viața, să nu-i 
arate nimeni cu de
getul. Și nu m-au 
făcut de ris niciodată. 
Mai pleacă lume din 
sat. cu treburi, pe la 
Hunedoara sau Reșița 
și trece și pe la copiii 
mei. Cind se întorc, 
inii spun ce oameni de 
treabă sint și Marici
ca, și Mihai, și Elena, 
și Silvia. Pe ei patru 
ii am acolo și tare mă 
bucur cind ii vorbește 
lumea de bine 1 Știți 
cum gîndesc eu ?

— Despre ce 1 
—'Despre

Este 
Dacă 
bune, . ..........
trece repede. Rădăci
nile astea sint copiii. 
Cu cit sint mai mulți, 
cu atit și viața noas
tră e mai bogată.

Maria Tătărășanu se 
ridică incet, se uită 
la mine, apoi dispare 
într-o încăpere ală
turată. Aduce un al
bum mare, peste care 
este trecută, in diago
nală, o panglică

— L-au rupt 
mai mici — îmi 
ne vădit jenată, 
deți să vedeți copiii 
mei !

Amintiri frumos 
cu grijă rostuite 
mintea și mâinile 
cestei femei.

— Asta e Maricica. 
E muncitoare la tri
cotaje, la Agnita. Are 
și ea un băiat. Ve
deți aici? E Mihai. Su
dor la Reșița. Cind 
vine în concediu, re
pară. îndreaptă, face 
tot timpul cite ceva. 
Seamănă cu Costică,

viatH. 
copac.ca un

n-are rădăcini 
sănătoase, se

albă. 
ășt ia 
spu- 
Hai-

și 
de 
a-

MW
Lo C.A.P. Bencecu de Sus, județul Timiș, se lucrează intens Io pregătirea terenului și semănat
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bacău [xistd reale
în cele mai 'multe unități agricole 

din județul Bacău, prin măsurile în
treprinse de comandamentul jude
țean pentru agricultură privind buna 
desfășurare a lucrărilor de toamnă, 
recolta adunată in cursul unei zile 
este transportată pină seara la bazele 
de recepție sau in magazii. Ingine
rul Alexandru Angliei, directorul 
I.T.A. Bacău, ne spune că pentru 
sporirea capacității de transDort au
tocamioanele si remorcii? au fost 
prevăzute cu inăltătoare. ceea ' ce 
nermite încărcarea unei cantități de 
produse cu cel outin 10—15 la sută 
mai mare fată de capacitatea nomi
nală. iar Dentru a se evita depla
sările.in gol ne timpul nopții, mași
nile sint parcate la’locul de muncă.

Numeroase inițiative au ca rezul
tat intensificarea transportului recol
tei. în consiliul agroindustrial 
Gheorghe Gheorghlu-Dej a'fost or
ganizată o coloană de nouă auto
basculante si două mijloace mecani
ce de încărcare care, pe baza unui 
grafie bine stabilit, transportă sfecla 
de zahăr din unitățile cooperatiste. 
La Căbesti. unitate din consiliul 
agroindustrial Podu Turcului, din 
inițiativa conducerii cooperativei s-a 
conceput si construit, oe un plan 
înclinat, un buncăr in care este de
pozitată toată producția ce se recol
tează intr-o zi. Ca atare, doi oameni 
încarcă fără efort un autocamion 
doar in 5—10 minute.

Datorită bunei organizări a mun
cii. in cooperativele agricole Ure- 
chești.'Coțofănești. Helegiu, Livezi, 
ca si in fermele I.A.S. Traian. Sas- 
cut. la asociația economică intercoo- 
peratistă viticolă Sascut etc., pro
ducția strinsă in cursul zilei este 
transportată si depozitată. La ferma 
Cornătel a C.A.P. din Urechești. de 
exemplu, lucrau la recoltarea po
rumbului si a sfeclei de zahăr pes
te 300 de oameni.

La Helegiu. conducerea consiliu
lui agroindustrial a găsit o altă so-, 
luție pentru a folosi din plin mij
loacele de transport’: toate mașini
le in tranzit, care circulă goale pe 
distanta Bacău — Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. sint încărcate cu sfeclă de 
zahăr pentru bazele de depozitare 
din Mărgineni și Rădeana. Se trans
portă «astfel circa 100 tone produse 
pe zi. Mai sint insă și șoferi care 
scapă controlului. Vasile Marin, de

Întregii
bărbatul meu, ca si 
mine țăran coopera
tor. Se pricepe la 
toate. Asta, aici, la 
cosit de fin, e Elena. 
Sudoriță. la Reșița, 
mamă a doi băieți. 
Iarna trecută a venit 
acasă in concediu și 
am țesut impreună 
scoarțe. Să aibă toți, 
să știe că sint de 
acasă.

Miinile Măriei, 
tărășanu zăbovesc 
mult decit trebuie 
filele albumului, 
odihnă.

Cind vrea să-mi 
rate ceva, degătple 
abia ating, așa, ca 
mingiiere. hîrtta )

Tă- 
m a i 

pe
A

ȚÂRI
sau casă 
altă mul- 
mai

pentru intensificarea transportului produselor
la întreprinderea de utilaj greu și 
transport în construcții Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. a preferat să cir
cule cu basculanta de 
în loc să contribuie 
recoltei.

De altfel. trebuie 
autocamioanele special 
pentru transportul produselor agri
cole nu sint folosite întotdeauna la 
întreaga lor capacitate. Nicolae Mi- 
rică. director adjunct, la întreprin
derea de prelucrare a sfeclei de 
zahăr Sascut. ne spune că de la Pa- 
rava. Glăvănești si' Corbasca. locali
tăți nu prea îndepărtate, 
s-ar putea face 3—4 curse 
autocamioanele vin încărcate 
o

16 tone goală, 
la transportul

spus că nici
I repartizate

de unde 
pe zi, 

doar 
singura dată sau cel mult de două

ori. Cauza este cunoscută : ele sta
ționează multă vreme la incărcat. 
Si aceasta deoarece in unitățile res
pective nu s-a organizat bine mun
ca, iar mijloacele mecanice de in
cărcat sint folosite insuficient. La 
cooperativele agricole Bogdănesti și 
Cașin .am văzut, la marginea tarla
lelor, grămezi mari de cite 200—300 
tone sfeclă de zahăr, care de mai 
bine de o săptămină așteaptă să fie 
transportate la baza din Rădeana. 
Sint neajunsuri care trebuie înlătu
rate operativ, astfel incit recolta să 
poată fi transportată si depozitată in 
bune condiții.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii

BISTRIȚA-NASAUD

să
Fiecare oră, fiecare 

la semănat
ZI

a- 
ei 
o 

__ a___ .......„ fo
tografică. l-ani văzut, 
pe rînd. pe Silvia — 
țesătoare la Hunedoa
ra. pe Maricica. Cris
tina șl Costel. cei trei 
din urmă rămași in 
casa părintească din 
sat. Abia inii, stâpinesc 
o întrebare. Parcă, 
ghicindu-mi gindul. 
Maria Tătărășanu inii 
vine in ajutor.

— In pozele astea, 
vedeți, rid toți. N-aș 
zice că mi-a fost ușor 
să-i cresc, dar nici 
greu nu mi-a fost. A- 
proape că s-au cres
cut unul pe celălalt. 
Noi i-am învățat de 
toate. Să
- Si ?
— Știu 

să ridice 
tot ce trebuie, 
știu la fel de bine să 
horească. Acolo unde-i 
cinste și muncă 
loc de rușine. Eu 
le-am spus. Așa 
spun și acum și 
tare mindră de 
Primesc scrisori 
vești bune, că sint să
nătoși. că o duc bine 
cu munca, că și-au

știe.

să cosească, 
o casă cu 

dar

nu-i 
așa 

le 
sint 

ei. 
cu

luat mașină 
la bloc. Ce 
turnire îmi __  ... _
buie de la ei ? Eu 
i-am crescut frumos 
și frumos și-au rin- 
duit și ei traiul. Toți 
șapte.

Femeia asta, apa
rent simplă, dar in 
realitate cu o mare 
înțelepciune, pe care 
doar viața ți-o dă, stă 
serile, atunci cind toți 
ai casei se odihnesc 
după lungi ceasuri de 
rodnică neodihnă. stă 
și se gîndește la co
pii. ba copiii ei. ple
cați in trei orașe ale 
țării, pe care le cu
prinzi cu creionul in
tr-un contur de aripă 
pregătită de zbor.

Printr-o fereastră se 
vede zbaterea de um
bre a unui copac. Un 
copac mare și frumos, 
cu rod bogat.

tn casa Măriei și a 
lui Costică Tătărășa
nu din Mitocul Boto
șanilor nu te simți 
niciodată singur. Sînt 
copiii și acum nepoții 
cei care întregesc 
viața acestei familii.

Să știi că n-ai trăit 
doar pentru tine și că, 
la o nevoie, la bătri- 
nețe, are cine să-ți 
deschidă ușa. Așa în
țelege Maria Tătără
șanu rostul venirii pe 
lume a copiilor.

S-a inserat și fe
meia mai are treburi 
prin gospodărie, Mîi- 
ne trebuie să vini 
Maricica, de la Agni
ta, apoi Mihai, Se 
string toți din nou 
acasă.

Rădăcini ale acelu
iași copac.

Maria Janina
ALEXE

tre-

După o binevenită perioadă de 
ploi, care au mai redus puțin aspri
mea solului, pentru majoritatea uni
tăților agricole din județul Bistrița- 
Năsăud Începutul aoestei săptămini 
a devenit prielnic semănatului, ca 
de altfel efectuării tuturor lucrărilor 
campaniei de toamnă. In raidul în
treprins in consiliul agroindustrial 
Bistrița am putut constata o bună 
organizare a muncii atit la semănat, 
cit si la recoltarea, transportul și 
depozitarea roadelor acestui an. Ca 
atare, plantele furajere, legumele, 
precum și orZul au fost insămintate 
pe toate suprafețele planificate. Și 
nu oricum, am spune noi. pe baza 
celor constatate in teren împreună 
cu Grigore Suciu. inginerul-șef al 
consiliului, ci la un nivel calitativ 
foarte bun. Cind facem o asemenea 
apreciere avem in vedere că întrea
ga cantitate de îngrășăminte naturale 
care a existat în unități, a fost dusă 
in cimp și administrată pe 1 600 hec
tare din cele 2 148 arate. De aseme
nea. s-au aplicat 97 tone îngră
șăminte cu fosfor și 63 tone cu azot. 
Bătălia care mai trebuie ciștigată 
rămine aceea a semănatului griului 
pină cel tirziu 1 octombrie. Se poate 
realiza acest lucru ? „Categoric da — 
ne răspundă inginerul-șef al consi
liului agroindustrial. Printr-o muncă 
bine organizată, prin mobilizarea și 
repartizarea judicioasă a forțelor de 
la sate, prin desfășurarea lucrărilor 
în cimp pe toată durata zilei-lumină".

Se muncește intens in cooperati
vele agricole Viișoara si Bistrița, 
unde am putut urmări îndeaproape 
cum se aplică măsurile stabilite de 
comandamentul agricol județean. 
Porumbul se culege manual, recolta 
se transportă cu atelajele la locurile 
de depozitare sau pe platformele de 
uscare, terenurile sint eliberate ime
diat.. arate și pregătite, pentru semă
nat. Pe cei doi ingineri-șefi ai uni

Cioba si 
in mijlo-

tăților respective — loan 
Viorel Anută — i-am găsit 
cui formațiilor de mecanizatori, unde 
se ocupau cu exigentă de asigurarea 
densității, de incorporarea perfectă 
a seminței in sol la distanta stabi
lită.

în totală discordantă cu asemenea 
aspecte ne-?au apărut situațiile in- 
tilnite pe ogoarele cooperativei agri
cole Dumitra. Marți, 22 septembrie, 
la ora, 11, cele două .semănători ’nu 
intraseră pe teren intrucit nu; fuse
seră alimentate cu sămînță. Mecani
zatorii Ioan Jarda si loan CirCU aș
teptau de patru ore si ne-au spus că 
inginerul-șef Viorel Toma a fost 
luat de un tovarăș de la pompieri să 
facă un control pe linie de paza și 
siguranța contra incendiilor. Nici 
șeful secției Dumitra al S.M.A. Bis
trița. loan Pirtu. nu Se afla in mij
locul formației de tractoriști, la arat. 
Revenind după o oră. am constatat 
că. după nici o jumătate de ceas de 
lucru, o semănătoare s-a defectat și 
a fost trimisă la reparat. între timp 
l-am găsit și pe Inginerul-șef si am 
constatat impreună că in sola cu 
cartofi din satul Tărpiu. unde s-a 
dus cu pompierul, nu „ardea" nimic. 
Asa incit singura vilvâtaie a fost cea 
a explicațiilor 
pentru 
să fie 
asupra 
pentru

pompierului, care, 
a-și efectua controlul, a ținut 
însoțit. Am stăruit mai mult 
acestor ultime aspecte nu 

_____  că inginerul-sef al C.A.P. 
Dumitra ar fi un specialist rău in
tenționat. Dimpotrivă. Am 
aorecieri pozitive la adresa activi
tății sale. Nu avem, totodată, nimic 
împotriva prevenirii incendiilor. Sin- 
tem perfect conștient! de importanta 
acestei acțiuni. Totuși, este cazul să 
se Înțeleagă 
acum 
urmă.

auzit

că irosirea timpului 
la semănat înseamnă, pină la 
o pierdere de recoltă.

Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Scinteii"

HARGHITA

în aceste zile, în județul Harghita 
numeroase forțe umane și mecanice 
sint concentrate la stringerea cit mai 
grabnică a recoltei de cartofi și la 
însămințarea culturilor de toamnă. 
Pină in seara zilei de 22 septembrie, 
cartofii au fost adunați de pe 56 la 
sută din cele 8 320 hectare cultivate, 
iar însămințările s-au efectuat in 
proporție de 36 la sută din suprafața 
planificată. în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Gheorghieni, 
datorită prelungirii stării de vegeta
ție determinată de temperaturile 
mai scăzute, recoltarea cartofilor a 
început cu oarecare intîrziere. Am 
urmărit. la fața locului. cum se 
acționează pentru recuperarea rămi- 
nerilor în urmă la efectuarea 
lucrări.

Dis-de-dimineață ne aflăm 
diul consiliului agroindustrial 
ghieni. Organizatorul de partid și 
președintele consiliului agroindus
trial. tovarășa Ecâterina Kurko, și 
directorul S.M.A., Ferencz Adalbert, 
verifică încă o dată repartizarea 
mașinilor pe unități cooperatiste și 
pe parcele. „Lucrăm cu 15 mașini 
din care 11 de mare capacitate — ne 
spune președintei? consiliului agro
industrial. In ajutorul cooperatorilor 
au venit oameni ai muncii din între
prinderi si instituții, numeroși elevi, 
întrucit miercuri dimineața termo
metrul a arătat, aici la Gheorghieni, 
un grad deasupra lui zero, am an
trenat mai multe mijloace de trans
port. De altfel, toți cartofii recoltați 
într-o zi, pină seara ajung in de
pozite". Că așa se procedează in 
fapt. ne convingem pe una din
parcelele cooperativei agricole

acestei

la se- 
Gheor-

Gheorghieni. în urma celor două 
mașini de scos cartofi se înșiruie 
oamenii cu coșurile. Cart.ofii sint 
sortați de la început pe 3 categorii 
și încărcați direct in conteinere, care 
sint urcate în mașini. „Pe această 
parcelă de 13 hectare am efectuat 
parțial și recoltarea a doua — ne 
spune ing. Eszenovics Eva, șefa fer
mei. O vom face și pe a treia, iar 
la pregătirea terenului pentru semă
nat vor mai trece încă o dată cu
legătorii. Așa procedăm la fiecare 
parcelă, ceea ce ne permite să strin
gent toți tuberculii".

Se muncește intens și pe terenu
rile cooperativei 
Aici, cartofii au 
52 hectare din 
„Imediat după 
terenul — ne 
unității și, respectiv, al comisiei de 
recoltare și insămînțare, tovarășul 
loan Suciu. Sint parcele pe care 
efectuăm concomitent toate lucrări
le. La o margine se recoltează, 
alături se pregătește terenul, iar in 
partea cealaltă se seamănă".

Așa ar trebui să se lucreze peste 
tot. Subliniem această cerință deoa
rece. pină in prezent. în acest con
siliu agroindustrial însămințăjile de 
toamnă s-au făcut doar pe 28 la 
sută din suprafața planificată. 
Timpul buh de lucru, trebuie folosit 
mai intens atit la stringerea recol
tei de cartofi, cit și la insămînțări, 
pentru ca aceste lucrări să fie în
cheiate repede și la un nivel calita
tiv ridicat.

agricole Voșlobeni. 
fost adunați de, pe 
cele 100 cultivate, 

recoltare eliberăm 
spune președintele

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul „Scinteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, fn drum spre Repu
blica Populară Bulgaria, unde o delegație de partid și de stat a Republicii 
Democrate Germane va efectua o vizită oficială de prietenie, vă transmit 
dumneavoastră și poporului frate român salutările mele cele mai calde.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a transmite Partidului Comunist 
Român și poporului dumneavoastră cele mai bune urări pentru înaintarea cu 
succes pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, spre 
binele poporului român, al cauzei socialismului și păcii.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

A apânit:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la marea adunare populară 

din municipiul Cluj-Napoca cu prilejul 
vizitei de lucru în județul Cluj 

și al deschiderii anului de invățămint 1987-1988 - 
— 15 septembrie 1987 —

EDITURA POLITICA

încheierea vizitei primului-ministru 
al guvernului român in Tunisia

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEir

GORJ : Realizări 
ale tineretului

Cronica activităților desfășurate 
de tinerii din județ, sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
U.T.C., a înscris în aceste zile o 
realizare de mîndrie : îndeplinirea 
planului anual la munca patrioti
că. Se remarcă activitățile desfă
șurate în domeniile prioritare ale 
economiei județului — minerit, 
energetică, extracția țițeiului — 
acțiunile pentru buna gospodărire 
a locurilor de muncă, organizarea 
unor săptămîni și zile de producție 
record, schimburi de onoare și zile 
ale calității. In rindul fruntașilor 
și-au înscris numele tinerii de pe 
șantierele locale de muncă patrio
tică de Ia întreprinderea electro- 
centrale Rovinari. Antrepriza de 
construcții hidrotehnice „Jiul", 
întreprinderile miniere Rovinari și 
Jilț. Prin participarea entuziastă a 
celor peste 68 000 de uteciști gor- 
jeni. de la începutul anului și pină 
în prezent au fost recuperate și re
date în circuitul economic 7 000 
tone materiale metalice. 110 tone 
neferoase, 66 000 bucăți sticle și 
borcane, s-a executat o gamă largă 
de lucrări în domeniul agriculturii 
și silviculturii în valoare de peste 
18 milioane lei. (Dumitru Prună).

LUPENI : Piață 
agroalimentară

Intr-unui dintre cele mai mari 
orașe ale Văii Jiului — Lupeni — 
a fost dată în folosință o nouă 
piață agroalimentară. unde se 
poate desfășura un comerț mo
dern, civilizat. Noua piață cuprin
de un magazin de legume și fruc
te, un magazin alimentar cu auto
servire, cofetărie-patiserie cu la
borator propriu, magazin de pîine 
și produse lactate. Un spațiu amplu 
al pieței este destinat desfacerii 
mărfurilor de către producători. 
(Sabin Cerbu).

ALBA IULIA : Parcuri noi, 
frumoase

Parcurile pot constitui o carte de 
vizită pentru gospodarii orașului. 
De aceea, ele se situează in aten
ția edililor municipiului Alba Iu- 
lia, care au inițiat o acțiune am
plă de amenajare a unor parcuri 
noi și modernizarea celor existen
te. în zona centrală a municipiului, 
parcul din Piața Eroilor a fost ex
tins prin reamenajarea unei zone 
verzi existente și dotarea acesteia 
cu o cascadă de fîntîni arteziene, 
alei de promenadă șl bănci. Un 
nou parc se află în faza de șantier, 
în cartierul ..Platoul romanilor", 
în prezent, aici se amenajează alei
le, se organizează un spațiu de 
joacă pentru copii și se plantează 
pomi, lucrări executate de către 

Magazinul „Central” din Caracal, județul Olt Foto : Sandu Cristian

tema „Avantajele economisirii la C.E.C.“Concurs de afișe cu
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni a Republicii Socialiste Româ
nia, în colaborare cu Uniunea ar
tiștilor plastici, organizează, cu pri
lejul „Săptămînii economiei 1987", 
cea de-a XlX-a ediție a concursu
lui de afișe cu tema : „Avantajele 
economisirii la C.E.C.", in scopul 
stimulării creației grafice pe tema 
economiei și pentru realizarea 
unor afișe de popularizare a ideii 
și avantajelor economisirii la C.E.C. 
cit mai sugestive.

Concursul este deschis tuturor 
parttcipanților, membri sau ne
membri ai U.A.P.

Lucrările pentru concurs se vor 
prezenta în formatul 70 X 100 cm, 
numai cașerate, și vor fi astfel rea
lizate încît să permită tipărirea lor 
in maximum șase culori.

Pentru cele mai bune afișe. Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
acordă următoarele premii :

— Premiul I : un libret de eco
nomii cu dobîndă, cu o depunere 
de 5 000 de lei ;

tinerii municipiului. De asemenea, 
în cadrul sistematizării zonei din
tre Casa de cultură a sindicatelor 
și hotelul ..Cetate". în urma des
chiderii bulevardului Transilva
nia. vor începe lucrările de rea- 
menajare a parcului „Cetate", cel 
mai mare spațiu verde al munici
piului. (Ștefan Dinică).

MUREȘ : Cooperația 
meșteșugărească 

iși extinde activitatea
In acest an, în cadrul coopera

ției meșteșugărești din județul Mu
reș — sector în care activează peste 
18 000 membri cooperatori — au 
fost puse la dispoziția cetățenilor 
din orașele Tîrgu Mureș, Sighi
șoara. Reghin, Luduș, TIrnăveni șl 
Sovata, precum și din unele centre 
rurale, noi unități prestatoare de 
servicii. Activitatea acestora este 
orientată cu precădere în direcția 
prestării unor servicii de larg in
teres cetățenesc, cum sînt repara
rea obiectelor electrocasnice și de 
mecanică fină, a unor produse din 
mase plastice și obiecte artizanale, 
de recondiționare a acumulatoare
lor. a mobilei, confecțiilor textile si 
altele. Totodată, pentru locuitorii 
din mediul rural și alți beneficiari, 
meșteșugarii de Ia cooperativa 
„Constructorul" au conceput o in
genioasă instalație de producere a 
biogazului. în două variante con
structive. De remarcat că pină la 
finele acestui an vor fi create alte 
40 de unități, ceea ce va face ca, 
pe ansamblul județului, numărul 
unităților prestatoare de servicii 
către populație să ajungă la 650. O 
mare parte din materia primă fo
losită in aceste activități o consti
tuie materialele recuperabile din 
marea industrie și cele din resur
sele locale ale județului. (Gheorghe 
Giurgiu).

VATRA DORNEI : 
Casa cărții

în orașul Vatra Dome! a fost 
dată în folosință „Casa cărții", care 
poartă numele poetului Nicolae 
Labiș. Realizat prin reamenajarea 
unui vechi imobil, cu investiții mi
nime, prin munca plină de dăruire 
a lucrătorilor din unitățile econo
mice și cu sprijinul consiliului 
popular orășenesc, edificiul pune la 
dispoziția iubitorilor de lectură 
un fond suplimentar de carte : tot 
aici se vor organiza o serie de ac
țiuni culturale specifice : recenzii, 
lansări de cărți, seri de poezie. în- 
tîlniri cu scriitorii. (Sava Beji- 
nariu).

OLT : Tabără de creație
In comuna Vitomireștf. situată în 

zona colinară a județului Olt. a 
fost organizată prima ediție a unei

— Premiul II : un libret de eco
nomii cu dobîndă, cu o depunere 
de 3 500 de Iei ;

— Premiul III : un libret de eco
nomii cu dobîndă, cu o depunere 
de 2 000 de lei ;

— Două mențiuni constînd în 
librete de economii cu dobîndă. cu 
o depunere de 1 500 lei fiecare.

în vederea acordării premiilor, 
afișele vor fi selecționate de către 
un juriu format din reprezentanți 
ai Uniunii artiștilor plastici și ai 
Casei de Economii și Consemna
țiuni. Casa de Economii și Consem- 
națiuriî își rezervă dreptul de a 
tipări unele dintre afișele premiate.

Pentru lucrările prezentate la 
concurs, pe care le va achiziționa 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, se vor plăti drepturile legale 
de autor.

Afișele pentru concurs se vor ex
pedia pină la data de 15 octombrie 
a.c. (data poștei) pe adresa : Casa 
de Economii și Consemnațiuni. Ser
viciul economii, București, Calea 
Victoriei nr. 13. Afișele se vor 

tabere județene de pictură. Aceas
tă valoroasă inițiativă a oferit ar
tiștilor plastici amatori prilejul de 
a realiza lucrări inspirate din pito
rescul cadru natural al împrejuri
milor, ca și din viața și munca lo
calnicilor. Organizatorii — comite
tul județean de cultură și educație 
socialistă. Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de masă Olt. cu sprijinul 
Cenaclului Slatina al Uniunii artiș
tilor plastici — își propun ca a- 
ceastă acțiune să fie organizată 
anual In diferite zone ale județu
lui. (Mihai Grigoroșcuță).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Cantități sporite 

de materiale recuperate
De la o lună la alta, prin spiritul 

de buni gospodari de care dau do
vadă, oamenii muncii din economia 
județului Bistrița-Năsăud sporesc 
cantitățile de materiale recupera
bile și refolosibile. care sînt redate 
circuitului productiv. De la înce
putul anului și pină in prezent, 
numai prin : intermediul întreprin
derii județene de specialitate au 
fost reintroduse In producție : 
27 000 tone oțel, 1 369 tone plumb, 
1 074 tone fontă. 268 tone aluminiu, 
196 tone zinc, 123 tone cupru, pre
cum și alte însemnate cantități de 
alamă, bronz, hîrtie, textile și al
tele. (Gheorghe Crișan).

TELEORMAN : Servicii 
pentru populație — 
diverse și de calitate

în anul acesta, prin grija coope
rativelor meșteșugărești din Ale
xandria, Turnu Măgurele Roșiori 
de Vede. Zimnicea și Videle au 
fost date tn folosință 16 noi uni
tăți prestatoare de servicii cu pro
file diverse. De asemenea, în zona 
centrală a municipiului Alexan
dria s-au deschis două magazine 
pentru desfacerea produselor rea
lizate tn secțiile și atelierele coo
perativelor meșteșugărești. Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
volumul prestărilor de servicii ofe
rite populației din 'județul Teleor
man prin rețeaua cooperației meș
teșugărești este mai mare cu 10 la 
sută. De la Mariana Tudorică. 
vicepreședinte al U.J.C.M., am re
ținut faptul că. pe baza solicitări
lor cetățenilor, în perioada urmă
toare vor fi deschise încă 12 unități 
noi. Concomitent cu dezvoltarea 
bazei materiale, o atenție deose
bită se acordă perfecționării pro
fesionale a personalului muncitor, 
îmbunătățirii calității serviciilor, 
sporirii operativității și solicitudi
nii față de cerințele cetățenilor, 
creșterii eficienței economice a în
tregii activități din acest impor
tant sector. (Stan Ștefan).

preda împreună cu un plic închis 
pe care se va menționa același 
moto, înscris și pe spatele afișului. 
In plic se va introduce o coală de 
hîrtie pe care se va menționa, de 
asemenea, motoul înscris pe spa
tele afișului, precum și numele, 
prenumele și adresa exactă a au
torului.

Casa de Economii și Consemna
țiuni va organiza cu prilejul „Săp- 
tăminii economiei" — 25—31 oc
tombrie 1987 — o expoziție in care 
vor fi prezentate afișele selecțio
nate de juriul concursului.

Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala 
C.E.C. în maximum 15 zile de la 
deschiderea expoziției.

Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate în maximum 
10 zile de Ia închiderea acesteia.

Lucrările neridicate în limitele 
acestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi soli
citate la telefonul 13 38 14/185—181.

Prezentarea de condoleanțe 
la ambasada R. P. Mongole 

în legătură cu încetarea din viață 
a lui Niamîn Jagvaral. membru su
pleant ai Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, vicepre
ședinte al Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, la ambasa
da Republicii Populare Mongole din 
București au semnat in cartea 
de condoleanțe tovarășii Ludovic 
Fazekas. membru al Comitetului 
Politic Executiv a] C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernului. 
Marin Ivașcu, vicepreședinte al Bi
roului Marii Adunări Naționale, și 
Traian Pop. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

tv
20.00 Telejurnal
20.15 Viața economică
20,30 Timp al marilor tnfăntulri revo

luționare. Angajare șl împliniri 
— reportaj

20,45 Laureat! ai Festivalului național 
„Ctntarea României" (color). So
liști și ansambluri muzicale din : 
Iași. Cluj, Craiova. Constanta si 
Brașov

21.10 Mari actori, mari regizori. Zbig
niew Cybulskl

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL. Miercuri s-au disputat 

în Capitală două meciuri contînd 
pentru etapa a 6-a a Campionatului 
diviziei A la fotbal.

Pe stadionul „Sportul studențesc", 
echipa Steaua a învins cu 6corul de 
3—0 (2—0) formația Sportul studen
țesc, prin golurile înscrise de Iovan 
(min. 24). Lăcătuș (min. 34) și Pi- 
țurcă (min. 89). • •

Pe stadionul ..Dinamo", formația 
Dinamo a întrecut cu 3—2 (1—1)
echipa Victoria București. Golurile 
au fost marcate de Cămătaru (min. 
9. min. 48 și min. 60 — din lovitură 
de la 11 m). respectiv. Augustin 
(min, 27) și Nuță (min. 85).

Celelalte partide ale etapei se vor 
desfășura după următorul program : 
joi. 24. septembrie : S.C. Bacău — 
Universitatea Craiova : duminică. 27 
septembrie : A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S.M. Suceava; F.C. Argeș Pitești— 
Universitatea Cluj-Napoca ; Petrolul 
Ploiești — Oțelul Galați : Flacăra 
Moreni —- Rapid ; F.C. Olt — Poli
tehnica Timișoara : F.C.M. Brașov — 
Corvinul Hunedoara. • Miercuri la 
Sofia, in meci contînd pentru preli
minariile campionatului european de 
fotbal, selecționata Bulgariei a în
vins cu scorul de 2—0 (1—0) repre
zentativa Belgiei. • Disputat la 
Moscova, meciul internațional ami
cal de fotbal dintre selecționatele 
U.R.S.S. și Greciei s-a încheiat cu 
scorul de 3—0 (1—0) tn favoarea ju
cătorilor sovietici.

’ ȘAH. In turneul internațional de 
șah, „Memorialul Victor Ciocîltea", ce 
se desfășoară tn. Capitală la „Șah- 
club" I.T.B. (str. Lipscani 21), după 
patru runde în fruntea clasamentu
lui se află maestrul român Octavian 
Pușcașu cu 3 puncte, urmat de iu
goslavul Filipovici — 2,5 p (1),
Bărbulescu. \Armaș, Pavlov — 2,5 
p. Em. Relcher și Elena Fatalibeko- 
va — 2,5 p etc. Rezultate din runda 
a patra : Filipovici—Savin 1—0 ; 
Periei—Reicher remiză ; Gavrilă— 
Berechet remiză ; Pușcașu—Fatali- 
bekova 1—0 ; Botez—Pavlov remi
ză ; Bărbulescu—Armaș remiză. La 
acest turneu masculin participă ca 
invitată marea maestră sovietică 
Elena Fatalibekova.

TENIS. La Sofia se desfășoară tn 
aceste zile turneul armatelor priete
ne la tenis, In concursul masculin 
Răzvan Itu (România) l-a întrecut 
cu 6—0. 6—0 ne bulgarul Markov, [ar 
Dorel Pop a ciștigat tu 6—4. 3—6, 
6—2 partida cu polonezul Hofman.

In competiția feminină.. Daniela 
Ivan (România), a întrecut-o cu 6—2, 
6—2 pe Dașeva (Bulgaria), tn timp 
ce Mirela Buciu a obținut victoria cu 
6—0. 6—3 în partida cu Filipova. 
• In clasamentul general al „Mare
lui Premiu" continuă să conducă te- 

■ nismanul cehoslovac Ivan Lendl, cu 
3 829 puncte, urmat de suedezii Ște
fan Edberg — 3 479 puncte. Mats 
Wilander — 3 321 puncte, cehoslova
cul Miloslav Mecir — 2 684 puncte, 
americanul Jimmy Connors — 2 229 
puncte si vest-germanul Boris Bec
ker — 2 193 puncte.

HANDBAL. La Sofia, în meci con- 
tind pentru primul tur al competi
ției feminine de handbal „Cupa fe
derației internaționale", echipa loca
lă Vif Dimitrov a întrecut cu scorul 
de 32—17 (15—-7) formația austriacă 
Union Hollabrunn. • La Lisabona, 
tn meci contînd pentru primul tur 
al „Cuoet campionilor europeni" la 
handbal masculin, echipa locală Ben
fica a învins cu scorul de 38—7 
(11—5) formația Bascharage din Lu
xemburg.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 septembrie» ora 21 — 27 
septembrie, ora 21. Tn țară : vremea 
va fi schimbătoare în regiunile din 
vestul, centrul $1 nordul tării, unde 
cerul va prezenta înnorărl temporare 
Si vor cădea ploi locale mal ales în a 
doua parte a intervalului. In restul te
ritoriului, vremea va fl predominant 
frumoasă, cu cerul variabil, iar ploile 
vor avea un caracter izolat. Vîntui va 
sufla slab pînă la moderat, cu ’nten- 
sificărl de scurtă durată Ia munte $i 
în vestul tării. Temperaturile minim- 
vor fi cuprinse între 7 șl 17 grade, mai 
coborîte în zonele depresionare. ceie 
maxime vor oscila între 18 și 28 de 
grade, mai ridicate In prima zi în su
dul tării, dar mai coborîte la sfîrsitul 
Intervalului în regiunile nordice. La 
munte șl în centrul tării, dimineața, 
izolat, se va produce ceată. în Bucu
rești : Vremea va fi predominant fru
moasă. iar cerul va fl variabil, favo
rabil ploii slabe, de‘scurtă durată în 
ultima zi. Vîntui va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 9 $i 12 grade, cele ma
xime între 25 $i 29 de grade.

TUNIS 23 (Agerpres). — Miercuri 
s-a încheiat vizita oficială în Repu- 
blioa Tunisiană a tovarășului Con
stantin Dăscălescu. prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, efectuată la invitația pri
mului-ministru al Republicii Tuni
siene. Rachid Sfar.

★
La încheierea convorbirilor oficiale 

au fost semnate documentele conve
nite. Cei doi prim-miniștri și-au 
exprimat satisfacția pentru rezulta
tele la care s-a ajuns, precum și 
convingerea că acestea vor contribui 
la aprofundarea în continuare a le
găturilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

Rezultatele vizitei, ale convorbiri

COMUNICAT DE PRESĂ 
privind vizita oficială a tovarășului Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 

in Republica Tunisiană
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat 
o vizită oficială în Republica Tuni
siană. lă invitația primului-ministru 
al guvernului acestei tari. Rachid 
Sfar. în perioada 21—23 septembrie 
1987.

In cursul vizitei, prlmul-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România a fost primit de președin
tele Republicii Tunisiene. Habib 
Bourguiba.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a fost 
transmis președintelui Republicii 
Tunisiene. Habib Bourguiba. un cor
dial mesaj de prietenie. împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
si fericire personală, de progres și 
prosperitate continuă ponorului tu
nisian prieten. Președintele Habib 
Bourguiba a exprimat vii mulțumiri 
pentru mesajul primit și a rugat, la 
rîndul său. să se transmită președin
telui Nicolae Ceausescu un salut 
cordial si cele mai bune urări de, să
nătate si fericire personală, de' noi 
si însemnate succese poporului ro
mân prieten.

In timpul convorbirilor Oficiale, 
care s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie si înțelegere, cei doi 
prim-miniștri au dat o înaltă apre
ciere contribuției hotărâtoare a întâl
nirilor si convorbirilor dintre Pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, și 
președintele Republicii Tunisiene. 
Habib Bourguiba. Ia dezvoltarea și 
diversificarea relațiilor de Drietenle 
Si colaborare dintre România si Tu
nisia. in deplină concordantă cu as
pirațiile si interesele popoarelor ro
mân și tunisian, cu cerințele de dez
voltare economică și socială, de inde
pendență si libertate. într-o lume a 
păcii, înțelegerii și colaborării intre 
toate națiunile.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat satisfacția pen tril dezvoltarea 
relațiilor bilaterale de prietenie și 
colaborare rodnică statornicite intre 
cele două țări, in diferite domenii de 
interes reciproc. S-au evidențiat e- 
voluția pozitivă a schimburilor co
merciale româno-tunisiene și hotă- 
rirea guvernelor celor două țări de 
a acționa in strînsă conlucrare pen
tru amplificarea și diversificarea 
cooperării economice, astfel incit in 
anul 1990 să se ajungă la o dublare 
a volumului acestor schimburi.

Pe baza rezultatelor bune obținu
te pînă in prezent, cei doi prim-mi
niștri au convenit măsuri de intensi
ficare a activității de prospectare 
prin negocieri între ministerele eco
nomice. întreprinderile și firmdle co
merciale din celg două țări, in ve
derea realizării. în cooperare, de noi 
obiective, in special in domeniile 
construcțiilor portuare, rutiere și In
dustriale. al Irigațiilor și îmbunătă
țirilor funciare, cercetărilor hidro- 
geologice, precum și tn alte sec
toare de interes reciproc, țlnînd sea
ma de programele de dezvoltare e- 
conomică și reglementările in vi
goare în cele două țări.

Prim-miniștrii român șl tunisian 
au semnat Acordul-program pe ter
men lung privind dezvoltarea cola
borării economice, tehnico-științifice 
și a schimburilor comerciale Intre 
cele două țări.

Principalele rezultate ale convor
birilor și măsurile convenite pentru 
dezvoltarea și amplificarea coope
rării economice și a schimburilor 
comerciale bilaterale au fost con
semnate intr-un protocol care a fost 
semnat de cei doi prim-miniștri Ia 
încheierea vizitei.

In timpul vizitei au fjst semnate 
Acordul pentru promovarea și ga
rantarea reciprocă a investițiilor și 
Convenția pentru evitarea dublei 
impuneri asupra veniturilor.

Cei doi prim-miniștri au reafirmat 
hotărirea guvernelor lor de a întări

Vizita primului-ministru al guvernului român în Maroc
cială. la Invitația primului-ministru 
al Regatului Mafoc. Azeddine Laraki.

Pe aeroportul international din Ra
bat. oaspetele a fost salutat de pri
mul-ministru marocan, de membri al

guvernului, de alte persoana oficiale 
marocane.

Au fost de fată ambasadorii celor 
două țări.

RABAT 23 (Agerpres). — Tovarășul 
Constantin Dăscălescu. prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a sosit miercuri după- 
amiază la Rabat, intr-o vizită ofi

cinema 

lor sînt consemnate într-un comu
nicat care se dă publicității.

★
Miercuri dimineața, tovarășul Con

stantin Dăscălescu s-a întîlnit cu 
Mahmoud Messaadi. președintele Ca
merei Deputaților a Republicii Tuni
siene. In cursul discuțiilor s-a rele
vat cu satisfacție faptul că. datorită 
dialogului fructuos desfășurat intrfe 
președinții Nicolae Ceausescu și 
Habib Bourguiba. s-a dezvoltat și 
adîncit cooperarea reciproc avan
tajoasă. s-au intensificat contactele 
la diverse niveluri intre cele două 
parlamente. Au fost evocate posibi
litățile pe care le oferă economiile 
celor două țări pentru amplificarea 
si diversificarea conlucrării bilatera

rolul Comisiei mixte interguverna- 
mentale de cooperare economică și 
tehnică in vederea identificării de 
noi posibilități de lărgire a raportu
rilor de prietenie și cooperare sta
tornicite între cele două țări.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
cu satisfacție că extinderea și inten
sificarea colaborării in domeniile 
științei și culturii, artei, presei și 
informațiilor reprezintă o contribu
ție însemnată la întărirea prieteniei 
și apropierii dintre cele două țări, 
printr-o mai bună cunoaștere a isto
riei, civilizației și realizărilor obți
nute de popoarele român și tunisian.

In cursul convorbirilor oficiale, cei 
doi prim-miniștri au făcut un schimb 
de informații cu privire la preocupă
rile actuale ale României și Tuni
siei în domeniul dezvoltării econo
mi co-sociale.

Cei doi prim-miniștri au procedat, 
de asemenea. Ia un schimb de păreri 
asupra unor probleme majore ale 
situației internaționale actuale. Ex- 
primind profunda lor îngrijorare în 
legătură cu agravarea continuă a 
situației în lume, ei au relevat ame- 
nințarea gravă pe care cursa nestă
vilită a înarmărilor. în primul rînd 
a oelor nucleare, precum si a celor 
convenționale, o reprezintă pentru 
pacea și securitatea lumii.

Prim-miniștrii român și tunisian 
au subliniat că problema fundamen
tală a contemporaneității o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, in 
primul rind a celor nucleare, și tre
cerea de urgentă la acțiuni concrete 
de dezarmare, care să ducă la elibe
rarea omenirii de pericolul unui 
război nuclear șl asigurarea dreptu
lui sacru al popoarelor la viată, la 
libertate și independentă.

Cei doi prim-miniștri au afirmat 
necesitatea ca cea de-a 42-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. să a- 
dreseze un apel pentru intensifica
rea eforturilor și acțiunilor tuturor 
statelor in vederea soluționării con
structive a marilor probleme ale 
vieții internaționale actuale, pentru 
reglementarea aspectelor litigioase 
numai pe cale pașnică, prin nego
cieri.

Exprimind satisfacția lor pentru 
înțelegerea de principiu interveni
tă între U.R.S.S. și S.U.A., cele 
două părți au subliniat necesitatea 
de a se acționa pentru finalizarea 
încă în cursul acestui an a unui 
acord asupra eliminării rachetelor 
cu rază medie de acțiune și ope- 
rativ-tactice din Europa și de pe 
alte continente.

Cei doi prim-miniștri au acordat 
o atenție deosebită situației actuale 
din Orientul Mijlociu și s-au pro
nunțat pentru Intensificarea efortu
rilor oe plan regional și internațio
nal pentru a se ajunge la o pace 
globală, justă și durabilă în această 
regiune, bazată pe retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate, 
rezolvarea problemei poporului pa
lestinian prin recunoașterea dreptu
lui său la autodeterminare — inclu
siv la crearea unui stat palestinian 
propriu, independent — și asigurarea 
integrității, suveranității și secu
rității tuturor statelor din zonă. In 
vederea realizării acestor obiective, 
cei doi prim-miniștri au apreciat 
necesară convocarea cit mai curînd 
posibil a unei conferințe internațio
nale de pace în Orientul Mijlociu... 
sub egida O.N.U., cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei — ca reprezentant unic 
și legitim al poporului palestinian — 
precum șt a membrilor permanent! 
ai Consiliului de Securitate.

Exprimînd profunda lor îngrijo
rare față de evoluția periculoasă a 
evenimentelor în războiul dintre 
Iran și Irak, față de situația deose
bit de gravă care s-a creat în Golf, 
cei doi prim-miniștri au subliniat 
necesitatea punerii In aplicare a Re
zoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind încetarea

• Luptătorul cu sabia : BUZEȘTI
(50 43 53) — 15; 17; 19
• Waterloo : COTROCENI (49 48 48) 
— 15: 18
• Castane verzi : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; ll; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Faraonul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12: 15.30; 19
• Program special pentru copil șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
• Medalion Ingrid Bergman : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45;
19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Medalion Peter O’Toole : SCALA 
(11 03 72) - 9; 11,45; 14.30; 17.15: 20

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala Ma
re) : Nu se știe niciodată — 18 (sala 
Amfiteatru) : Actorul — 18 

le. cu deosebire In domeniul pro
ducției materiale. S-a evidențiat 
ideea că. in prezent, cind există pe
ricolul real al izbucnirii unei confla
grații nucleare, se impune mai mult 
ca oricind necesitatea unirii efortu
rilor tuturor guvernelor, parlamente
lor. opiniei publice mondiale pentru 
înfăptuirea dezarmării si. în primul 
rind, a dezarmării nucleare.

S-a subliniat, totodată, rolul în
semnat pe care trebuie să-l aibă 
parlamentele si parlamentarii celor 
două țări în întărirea prieteniei si 
conlucrării dintre popoarele român 
si tunisian. în diminuarea încordării 
Internationale. în întărirea securității 
și cooperării in lume.

Imediată a ostilităților, retragerea 
trupelor în limitele frontierelor recu
noscute pe plan internațional și tre
cerea la o soluționare justă a con
flictului.

Examinind situația din Africa 
australă, cei doi prim-miniștri au 
condamnat cu fermitate politica ra
sistă de apartheid și măsurile de re
presiune ale autorităților de la Pre
toria contra populației majoritare, 
precum și actele agresive ale Africii 
de Sud împotriva statelor vecine in
dependente și au reafirmat solidari
tatea popoarelor, lor cu lupta po
poarelor africane pentru lichidarea 
totală a colonialismului și a orică
ror forme de dominație și asuprire, 
pentru apărarea și consolidarea inde
pendenței naționale, pentru dezvol
tarea economică și socială de sine 
stătătoare a statelor africane. Expri
mînd sprijinul activ al țărilor lor 
față de cauza dreaptă a poporului 
namibian. față de lupta pe care o 
duce pentru independență sub con
ducerea S.W.A.P.O.. unicul său re
prezentant legitim, cei doi prim-mi
niștri s-au pronunțat pentru inten
sificarea eforturilor pe plan interna
țional in vederea accesului neîntîr- 
ziat la independentă al Namibiei, pe 
baza aplicării Rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate al O.N.U.

Cei doi. șefi de guvern au subli
niat, de asemenea, rolul pozitiv și 
important al mișcării țărilor neali
niate tn viața internațională, tn spri
jinirea popoarelor care luptă pentru 
eliberarea lor națională și progres, 
în lupta pentru pace și securitate în 
lume, pentru o abordare nouă a pro
blemelor internaționale, bazată pe 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și alege liber oalea dezvoltării 
sale economioe și sociale.

Exprimînd îngrijorarea In legătură, 
cu adincirea crizei eoonomice mon
diale și înrăutățirea situației econo
mice a țărilor în curs de dezvoltare, 
cei doi prim-miniștri s-au pronun
țat pentru intensificarea eforturilor 
In vederea Instaurării unei noi ordini 
eoonomice internaționale, pentru li
chidarea subdezvoltării. In acest 
sens, cei doi prim-miniștri au subli
niat necesitatea ca actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. să a- 
dreseze un apel tuturor guvernelor 
țărilor dezvoltate creditoare, bănci
lor și instituțiilor financiare inter
naționale, și in special Fondului Mo
netar Internațional și Băncii Mon
diale, de a acționa și adopta măsuri 
concrete de natură șă ducă la re
glementarea justă și echitabilă a 
problemelor economico-financiare, a 
politicii de credite și dobînzi. la so
luționarea problemelor privind li
chidarea datoriilor externe, care Îm
povărează tot mai mult țările în curs 
de dezvoltare. Cel doi prim-miniștri 
au apreciat, de asemenea, necesar să 
se adreseze tuturor statelor chema
rea de a se renunța la orice măsuri 
protecționiste și discriminatorii. la 
orice bariere artificiale care împie
dică dezvoltarea normală a comerțu
lui internațional.

Cei doi prim-rhiniștri au expri
mat deplina lor satisfacție fată de 
desfășurarea vizitei și rezultatele 
pozitive ale convorbirilor, care au 
avut loc într-o atmosferă de înțele
gere. cordialitate și respect reciproc. 
Cei doi prim-miniștri și-au exprimat 
convingerea că vizita și rezultatele 
obținute vor contribui In viitor la 
întărirea raporturilor de prietenie si 
colaborare între cele două țări sî 
popoare.

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, -tova
rășul Constantin Dăscălescu, a ex
primat vfi mulțumiri pentru ospita
litatea <i primirea cordială, priete
nească, de care s-a bucurat și a 
adresat primului-ministru al Gu
vernului Republicii Tunisiene, Ra
chid Sfar, invitația de a efectua o 
vizită oficială în România.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere. data efectuării ei urmînd să 
fie convenită ulterior.

• Opera Română (18 18 57) : Frumoa
sa din pădurea adormită — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : Recital de vi
oară Lucia Predut-Triță. La plan Lu
cian t.eșanu — 17.30 : (Ateneul Ro
mân) : Concert simfonic. Dirijor : 
Ramon Torre Liedo (Spania). Solist : 
Daniel Podlovschl — 19
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu 2) : Prințesa circului —
18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : 
Dialoguri — 19
• Teatrul Mlo (14 70 81) : Niște ță
rani — 18.30
• Teatrul Giulest! (sala Majestic.
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catlnra fată bătrină — 19
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se* * (15 56 78. (grădina Boema) : 
Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" - (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Circul București (10 41 95) : „A so
sit circul !« — 19

• Pădurea de fagi : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• A doua variantă : POPULAR
(35 15 17) - 15; 17; 19
• Cuibul de viespi : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Secretul lui Bachus : LUMINA 
(14 74 16) - 9; ll; 13,15; 15,30; 17,45; 
20. FERENTARI (80 49 85) - 15; 17,15;
19.30
• Cu mifnile curate. Alo, aterizează 
străbunica : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
- 15: 18,15
• Haiducii lui Șaptecai. Răzbunarea
haiducilor: PACEA (71 30 85) - 9;
12; 15,15: 18.80
• Păcală : VIITORUL (10 67 40) - 15;
18,15
• B. D. în alertă : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19.45
• Iartă-mă : SALA MICĂ A PALA
TULUI — 17,15; 19,30
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Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Yasser Arafat
TUNIS 23 (Agerpres). — Cu prile

jul vizitei oficiale în Republica Tu
nisiană, primul-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România. 
Constantin Dăscălescu. s-a întîlnit 
cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise președintelui 
Comitetului .Executiv al O.E.P. un 
salut cordial. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului palestinian 
prieten — urări de împlinire a nă
zuințelor sale de libertate si pro
gres.

Exprimlnd vii mulțumiri. Yasser 
Arafat a transmis, la rîndul său. 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
salut de caldă prietenie și cele mai 
bune urări de sănătate si fericire 
personală, de noi si tot mai însem
nate succese poporului român prie
ten în activitatea rodnică desfășu
rată pe calea construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

In sprijinul aplicării prevederilor planului 
de pace In America Centrală

HAVANA 23 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Havana, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, Fidel Castro Ruz, a afir
mat că Acordul de pace în America 
Centrală, semnat la 7 august, la Ciu
dad de Guatemala, de către șefii de 
stat din regiune, reprezintă „o spe
ranță reală și obiectivă de pace" — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a menționat că acordul în sine este 
o afirmare importantă a principiu
lui independenței naționale în Ame
rica Centrală, rezultatul unui proces 
îndelungat, al unei munci asidue de
puse de „Grupul de la Contadora" în 
direcția realizării păcii în regiune.

Președintele Fidel Castro Ruz a 
evidențiat, totodată, necesitatea tra
ducerii în .viață a prevederilor acor
dului menționat și adoptării de că
tre S.U.A. a unei atitudini favorabile 
fată de procesul edificării unui cli
mat real de pace, ' securitate și co
operare în America Centrală.

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Aflat într-o vizită oficială în Statele 
Unite, președintele Republicii Costa 
Rica, Oscar Arias, a rostit un discurs 
în fața celor două camere ale Con
gresului american, explicînd preve

„Folosirea pașnică a energiei nucleare 
reprezintă o necesitate"

Declarația directorului
VIENA 23 (Agerpres). — în cuvîn- 

tul rostit în fața participantilor la 
lucrările celei de-a 31-a sesiuni a 
Conferinței generale a Agenției in
ternaționale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.), care se desfășoară la Vie- 
na, directorul general al agenției, 
Hans Blix, s-a pronunțat pentru ex
tinderea și diversificarea cooperării

Sesiunea Conferinței regionale europene a 0.1.M.
GENEVA 23 (Agerpres). — La Ge

neva s-au încheiat lucrările sesiunii 
celei de-a patra conferințe regionale 
europene a Organizației Internaționa
le a Muncii (O.I.M.). Una dintre prin
cipalele probleme dezbătute a con
stituit-o creșterea șomajului în masă, 
care afectează aproximativ 20 mili
oane de persoane, în țările vest-euro- 
pene.

în ultima zi a lucrărilor, partici- 
panțli au adoptat o serie de rezolu

(PJN ĂCȚUĂLÎȚĂTEĂ POLITiai')

Dialogul și tratativele - singura cale
de soluționare durabilă a problemei cipriote

S-a subliniat că frecventele con
vorbiri care au avut loc intre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. sânt o expresie concretă a 
bunelor raporturi de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre P.C.R. 
și O.E.P.. dintre poporul român și 
cel palestinian, raporturi ce cunosc o 
dezvoltare continuă în interesul re
ciproc. al cauzei păcii, destinderii și 
înțelegerii în Orientul Mijlociu si în 
întreaga lume. A fost reafirmată, si 
cu acest prilej, hotărîrea României, a 
poporului român de a acorda în con
tinuare întregul sprijin luptei drepte 
a poporului palestinian pentru ' în
făptuirea aspirațiilor sale legitime de 
a trăi si a se dezvolta intr-un stat 
national propriu, liber.' independent, 
in deplină securitate și pace.

în cadrul întrevederii a avut loc, 
de asemenea, un schimb de vederi 
asupra unor probleme actuale ale 
vieții Internationale. în ansamblul 
cărora un loc central a revenit as
pectelor care privesc evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu, instaurarea 
unei păci globale juste și durabile 
în această regiune.

derile și clauzele pozitive ale planu
lui de pace în America Centrală, 
semnat la 7 august In Guatemala. 
„Noi putem și vom reuși să punem 
capăt ostilităților. Vom combate răz
boiul prin pace ; vrem să dăm o 
șansă păcii" — a subliniat președin
tele costarican, după cum relatează 
agenția Prensa Latina.

Vorbitorul a spus că doar instala
rea păcii va permite relansarea eco
nomiei țărilor centroamericane, al 
căror comerț a scăzut in ultimii șase 
ani de la 1 000 de milioane la 400 mi
lioane dolari pe an. în spatele pro
blemelor care afectează regiunea se 
află o istorie de 200 de ani de 
nedreptăți sociale, cînd milioane de 
persoane au îndurat sărăcia cea mai 
gravă.

MANAGUA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a anunțat că 
guvernul sandinist a decretat o în
cetare a focului și redeschiderea pos
tului de radio Catolica, măsuri care 
se integrează înfăptuirii prevederilor 
acordurilor de pace în America Cen
trală, convenite la reuniunea centro- 
americană la nivel înalt de la Ciudad 
de Guatemala, la 7 august, infor
mează agenția Prensa Latina.

general al A.I.E.A.
internaționale în vederea utilizării în 
scopuri pașnice a energiei nucleare. 
El a apreciat că, în etapa actuală de 
dezvoltare a societății, folosirea paș
nică a energiei nucleare „reprezintă 
o necesitate". Către anul 2000, numă
rul centralelor atomoelectrice de pe 
glob va crește cu circa 20 la sută.

ții. Una dintre acestea subliniază că 
destinderea internațională, dezvolta
rea colaborării economice și a comer
țului reciproc avantajos, precum și 
adoptarea unor măsuri vizînd îmbu
nătățirea situației locurilor de mun
că reprezintă premise pentru o pace 
trainică și pentru soluționarea pro
blemelor sociale in interesul oame
nilor muncii și al popoarelor de pe 
continentul european.

care.-si propuneau să influențeze po
litica Greciei sau Turciei prin acțiuni 
pe seama... cipriotilor ! „Joc diplo
matic" care nu a încetat nici astăzi.

Fără îndoială că „esența esențe
lor" reglementării problemei ciprio
te o reprezintă asigurarea condiții
lor unei conviețuiri pașnice și unei 
dezvoltări nestingherite a tuturor 
fiilor acestei țări, indiferent de na
ționalitate. Posibilitate confirmată de 
viată, de nenumărate fapte ale isto
riei. mai vechi sau mai apropiate a 
acestui popor, dar care nu a putut fi 
materializată datorită unor eveni
mente tragice ce eu dus la separarea 
practică a insulei In două părți, 
„linia verde" de demarcație fiind 
garantată de forțele O.N.U.

Eforturile desfășurate o perioadă 
îndelungată de secretarul general al 
O.N.U. pentru soluționarea situației 
din insulă s-au soldat cu elaborarea 
unul „plan de reglementare" axat, 
în principal, pe aspectele teritoriale 
și constituționale, vizînd, între alte
le, refacerea unității insulei ciprio
te, in cadrul unui stat federal, bico- 
munitar, bizonal, care să fie condus, 
inițial, de un guvern provizoriu. Ul
terior a fost formulată propunerea 
de convocare a unei conferințe in
ternaționale asupra Ciprului, propu
nere sprijinită de guvernul cipriot, 
în opinia liderilor ciprioți-greci, un 
asemenea forum ar urma să-și con
centreze atenția asupra problemelor 
fundamentale, intre care : retragerea 
trupelor turce din nordul insulei, 
acordarea de garanții „efective" pen
tru statutul politic ce va fi convenit, 
asigurarea celor „trei libertăți" (de 
mișcare, stabilire, proprietate) ale 
tuturor cipriotilor pe întreg terito
riul național, inclusiv a dreptului ce
lor 200 000 de refugiati ciprioți-greci 
din nord de a reveni la căminele lor. 
Unele aspecte „interne" ale proole- 
melor rămase încă In suspensie ar 
trebui să fie negociate In continuare 
de reprezentanții celor două comuni- 

'tăti. potrivit acordului de principiu 
existent asupra constituirii unul stat 
federal cipriot. Dintre acestea, cele 
mai importante ar fi : delimitarea 
exactă a zonelor ce ar urma să se

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-mauritanian

NOUAKCHOTT 23 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Ret 
publicii Socialiste România, au fost 
transmise președintelui Comitetului 
Militar de Salvare' Națională, șef al 
statului Republica Islamică Mauri
tania. colonel Maaouya Ould Sid’ 
Ahmed Taya, cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace, progres și prosperitate poporu
lui mauritanian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, șeful sta
tului mauritanian a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
salutul său cordial, sentimentele sale 
de stimă și prietenie, urări de sănă
tate, precum și urări de progres si 
prosperitate poporului român prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc cu

Apeluri pentru încetarea războiului 
dintre Iran si Irak

4

DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). 
— Tanzania a cerut Iranului și Iraku
lui să pună capăt războiului dintre 
ele, declanșat cu aproape șapte ani 
în urmă, și să acționeze în vederea 
instaurării păcii în regiunea Gol
fului.

într-o declarație făcută lâ Dar es 
Salaam, vicepreședintele tanzanian, 
Idris Abdul Wakil, a subliniat că răz
boiul din Golf nu numai că se sol
dează cu imense pierderi materiale 
și umane pentru părțile beligerante, 
dar afectează, de asemenea, țările in 
curs de dezvoltare, inclusiv Tanzania.

Wakil, care deține, totodată, și 
funcția de președinte al Zanzibaru- 
lui. a cerut celor două părți să pună

DUPĂ INCIDENTUL DIN APELE 
INTERNAȚIONALE ALE GOLFULUI

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— în legătură cu incidentul din 
noaptea de luni spre marți din apele 
Golfului, cînd un elicopter militar 
american a deschis focul împotriva 
unei nave iraniene care plasa mine, 
președintele Adunării Generale a 
O.N.U., Peter Florin, a dat publicită
ții o declarație, citată de agenția 
China Nouă, în care subliniază : 
„Concentrarea atîtor nave de război 
în Golf nu este de natură să reducă 
tensiunile, ci, dimpotrivă, sporește 
pericolul unor incidente care pot scă
pa de sub control".

TEHERAN 23 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar, citat de 
agenția IRNA. a afirmat că S.U.A. 
continuă agresiunea împotriva Iranu
lui, impiedicînd acordarea de ajutor 
echipajului cargoului „Iran-AJR“ pe 
care nave americane l-au remorcat, 
conducîndu-1 în zona unde se află 
flota americană din Golf. Purtătorul 
de cuvînt iranian a precizat că. la 
bordul cargoului atacat de elicoptere 
americane, se afla un echipaj com
pus din 30 de persoane, din care 5 
au fost ucise si 4 rănite. El a cerut 
Statelor Unite predarea imediată a 
echipajului, precum și a cadavrelor 
victimelor.

Ministerul Afacerilor Externe al Ira
nului, relatează agenția IRNA, a pu
blicat o declarație in care apreciază 
că atacul american asupra navei 
cargou „Iran-AJR" reprezintă o în
călcare deschisă a convențiilor Inter
naționale de navigație și o dovadă de

Practicile represive ale regimului de la Pretoria
sporesc tensiunea

LUSAKA 23 (Agerpres)i — în 
cursul unei întilnrri cu o delegație 
parlamentară vest-germană. desfășu
rată la Lusaka, președintele Zambiei. 
Kenneth David Kaunda. a arătat că 
sudul Africii continuă să fie o zonă 
de mare tensiune, datorită practici
lor represive ale regimului rasist de 
la Pretoria și a ocupării ilegale a 
Namibiei de către guvernanții sud- 

afle sub administrația autonomă a 
celor două comunități și, desigur, 
stabilirea competențelor viitorului 
guvern central, în așa fel Incit să se 
asigure buna funcționare a structu
rilor constituționale federale, unita
tea statului.

Liderii cipriotilor turci susțin că 
reluarea si continuarea negocierilor 
asupra unei soluții de ansamblu trec, 
obligatoriu, prin acceptarea și de că
tre ciprioții-greci a „planului" pro
pus de secretarul general al O.N.U., 
ceea ce, în opinia lor, înseamnă lua
rea în considerare a ansamblului de 
probleme ce formează „dosarul ci
priot". De aceea, ei au exprimat re
zerve fată de ideea ’ unei conferințe 
internaționale, ca și față de propu
nerea mai recentă a secretarului ge
neral al O.N.U. privind desfășurarea 
unor „negocieri separate" între ofi
cialitățile O.N.U. și reprezentanții ce
lor două comunități, în vederea de
gajării unei formule de compromis, 
acceptabile ambelor părți.

în aceste condiții autoritățile de la 
Nicosia au hotărît să readucă pro
blema cipriotă in fața comunității 
internaționale. Observatorii politici 
sînt de părere că forumul mondial, 
care reunește cvasitotalitatea state
lor lumii, iși va reafirma sprijinul 
față de cauza independenței, inte
grității și unității Ciprului, față de 
statutul său de nealiniere, chemînd. 
la intensificarea eforturilor pentru 
.găsirea unei soluții de natură să 
ducă la restabilirea încrederii, la ga
rantarea drepturilor legitime ale ce
lor două comunități. Experiența a 
dovedit și dovedește că, oricît de 
spinoase și de dificile ar fi proble
mele litigioase dintr-o parte sau alta 
a lumii, ele Iși pot găsi rezolvarea 
doar pe calea dialogului și negocie
rilor, că atunci cînd se pun mai pre
sus de orice interesele comune de 
pace și înțelegere este pe deplin 
posibil să se ajungă Ia rezolvări co
respunzătoare intereselor tuturor 
părților. Aceasta este și singura cale 
de soluționare justă și durabilă a 
problemei cipriote.

Radu BOGDAN 

prilejul priniirii de către președintele 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională, șef al statului mauritanian, a 
tovarășei Paula Prioteasa, ministrul 
industriei alimentare și al achizițio
nării produselor agricole, care între
prinde o vizită în Republica Islami
că Mauritania.

în cadrul întrevederii, au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie și 
cooperare între cele două țări și a 
fost relevată dorința de a le întări pe 
mai departe, pe baza înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel.

♦
Cu ocazia prezenței la Nouakchott, 

ministrul român a avut convorbiri cu 
conducători ai unor ministere eco
nomice.

de urgență capăt războiului și să 
acționeze în favoarea păcii.

DAMASC 23 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției China 
Nouă, Georges Habache, secretar ge
neral al Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei, a chemat la 
încetarea imediată a războiului din
tre Iran și Irak. El a spus că acest 
conflict influențează negativ asupra 
popoarelor iranian și irakian, ca și 
a altor popoare din regiune. Georges 
Habache a apreciat că ultimele evo
luții nu au făcut decît să ducă la o 
extindere a războiului și a exprimat 
speranța că rezoluția 598 a Consi
liului de Securitate va reuși să pună 
capăt conflictului.

necontestat a intențiilor Washingto
nului de a sabota eforturile vizînd 
diminuarea încordării in această zonă 
sensibilă.

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
în urma atacului american împotriva 
puitorului de mine iranian în apele 
internaționale ale Golfului, trei mem
bri ai echipajului au fost uciși și 
doi eînt dati dispăruți, a anuntat 
Pentagonul . într-o declarație citată 
de agenția China Nouă. Alți 10 mem
bri ai echipajului au fost culeși din
tr-o barcă de salvare, dintre aceștia 
4 fiind răniți. Cei 10 marinari ira
nieni au fost luați la bordul unei 
nave americane unde au primit în
grijiri medicale.

Declarația Pentagonului afirmă, 
totodată, că o echipă americană a 
urcat la bordul ambarcațiunii ira
niene atacate și a descoperit 10 mine. 
Se adaugă că oel puțin alte 6 mine 
fuseseră deja plasate în apele Gol
fului.

★
Fregata americană „Jarret" a tras 

marți cîteva focuri de avertizare în 
direcția unei ambarcațiuni iraniene 
care s-a apropiat la o distanță de 
aproximativ o milă nautică, a anun
țat Ministerul Apărării al S.U.A. In
cidentul s-a produs în Golf. în timp 
ce fregata „Jarret" remorca nava 
iraniană atacată în noaptea prece
dentă de un elicopter american, in
formează agențiile T.A.S.S. și China 
Nouă.

africani. Președintele zambian a 
apreciat că statele oocidentale nu au 
acționat in suficientă măsură pentru 
a impune sancțiuni economice împo
triva regimului de la Pretoria.

PRETORIA 23 (Agerpres). — Mi
nistrul sud-african al „legii și ordi
nii". Adriaan Vlok. a fost nevoit să 
recunoască. 'în parlament, că anul 
trecut au fost arestate, în baza așa- 
numitei legislații privind securitatea 
statului. 3 975 de persoane, din care 
3 751 africani. 136 de metiși. 49 albi 
și 39 indieni. Ministrul sud-african a 
refuzat însă să oomunioe. cifra per
soanelor arestate in baza așa-numi- 
tei legislații a „stării de urgență", 
instituită în R.S.A. incepînd din iu
nie anul trecut, sub motivul că aoest 
lucru „nu este in interesul națiunii". 
Potrivit statisticilor comunicate de 
organizațiile antiapartheid din aceas
tă tară, numărul celor arestați de la 
proclamarea „stării de urgență" este 
de 30 000.

S.U.A.

Critici privind programul 
de construire a rachetelor 

strategice „MX" 
pe platforme mobile

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Compania Boeing" a semnat un 
contract în valoare de 235,5 milioane 
de dolari cu Pentagonul pentru rea
lizarea primei etape — cu o durată 
de cinci ani — a lucrărilor de con
struire a unui sistem de transport 
pe calea ferată a rachetelor strate
gice de tip „MX“, echipate cu mai 
multe focoase nucleare. Potrivit pro
iectelor existente, rachetele „MX" 
vor fi amplasate pe trenuri speciale, 
compuse fiecare dintr-o locomotivă 
Si mai multe platforme de transport, 
prevăzute si cu sisteme de lansare. 
Un reprezentant al firmei „Boeing" 
a precizat că în timp de paoe aoeste 
trenuri vor fi garate în depouri 
subterane consolidate („trenuri pur
tătoare de rachete"). în fiecare din 
aceste depouri ar urma să fie adă
postite patru garnituri de tren pur
tătoare de rachete. în total. Penta
gonul intenționează să construiască 
11 asemenea depouri, pentru am
plasarea și transportul a 50 de ra
chete „MX". Primul depou de aoest 
gen va fi construit la baza aeriană 
Warren din statul Wyotning. După 
anul 1991 — a precizat un reprezen
tant a! firmei ..Boeing" citind surse 
ale armatei americane — Pentagonul 
va efectua cinci lansări experimen
tale de rachete „MX" de pe aoeste 
platforme mobile. Programul de con
struire a rachetelor strategice „MX" 
pe platforme mobile continuă să fie 
sever criticat in Congres și In rîndul 
opiniei publice americane si inter
naționale.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
DEZBATERILE DE POLITICĂ GENERALĂ

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Gh. Cercelescu transmite : In 
plenara Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile care se con
centrează asupra problemelor majore ale vieții internaționale actuale. 
Oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective de dezarmare, 
in special de dezarmare nucleară, incetarea conflictelor militare care au 

. Ioc in diferite zone ale globului și reglementarea diferendelor numai pe 
cale pașnică, stoparea deteriorării situației economico-financiare mon
diale și depășirea crizei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvol
tare constituie preocupări care au dominat intervențiile reprezentanților 
diferitelor state membre ale organizației mondiale.

Omenirea traversează o perioadă 
de deteriorare a relațiilor interna
ționale — a declarat ministrul de ex
terne al Republicii Peru, Allan 
Wagner-Tizon, care a apreciat că toc
mai in asemenea împrejurări tre
buie întărit rolul O.N.U. in solutio
narea problemelor ce confruntă co
munitatea internațională. America 
Latină, a apreciat ministrul peruan, 
iși modifică mereu structura relații
lor externe, un exemplu. în acest 
sens, constituindu-1 „Grupul de la 
Contadora", care, după părerea sa, 
folosește forme suple de diplomație 
in favoarea unei securități colective.

Criza datoriilor externe, a conti
nuat vorbitorul, se agravează, deoa
rece se acționează mai mult asupra 
efectelor decît a cauzelor ei. Prin 
reeșalonări nu se poate rezolva o 
probleAă care este rezultatul poli
ticii de putere promovate de țările 
creditoare. Trebuie abandonată o 
asemenea politică și rezultatele fa
vorabile. atît pentru țările debitoa
re, cit și pentru cele creditoare, nu 
vor întîrzia să apară — a opinat mi
nistrul peruan.

Tara mea, unul din puținele state 
ale lumii care nu are armate — a 
declarat ministrul de externe al Is- 
landei, Steingrimur Hermannsson — 
respectă dreptul fiecărei națiuni de 
a se conduce după propriile legi și 
de a se opune celor care încalcă su
veranitatea vecinilor lor și declan
șează, astfel, conflicte militare. 
Apreciind că acordul de pace în
cheiat de țările din America Centra
lă reprezintă un pas către o soluție 
negociată, vorbitorul a arătat că 
țara sa se pronunță, de asemenea, 
pentru ca rezoluția Consiliului de 
Securitate vizînd încetarea conflic
telor din Orientul Mijlociu să fie ur
mată de alte inițiative internaționa
le. pentru a se pune capăt cit mai 
curind înfruntărilor militare ce ame
nință tot mai mult securitatea în
tregii lumi.

Dacă se dorește să se ajungă la o 
pace durabilă si la o dezvoltare sta
bilă a economiei mondiale — a ară
tat președintele Guatemalei, Vinicio 
Cerezo Arevalo — trebuie să se în
făptuiască măsuri de dezarmare în 
folosul dezvoltării, să se înainteze 
spre făurirea noii ordini economi
ce mondiale, să se restabilească dia
logul Nord-Sud si să se promoveze 
mai ferm cooperarea dintre țările în 
curs de dezvoltare. Referindu-se la 
situația din America Centrală, vor
bitorul a apreciat că ultima reuniune 
a președinților statelor din regiune 
a marcat o etapă importantă pe ca
lea eliminării cauzelor conflictului si 
creării climatului favorabil înțelege
rii intre țările respective. Președin
tele Guatemalei a făcut apel la ță
rile In cauză să dea dovadă de voin
ță politică tn vederea realizării o- 
biecti velor oe care si le-au propus.

Președintele Iranului, Seyed Aii 
Khamenei, s-a referit pe larg la si
tuația din Golf. El a expus punctul 
de vedere al tării sale cu privire la 
originile tnfruntărli armate, la fac
torii care o întrețin, precum și la 
condițiile în care ar putea avea loc 
inoetarea ostilităților. în aoest con
text. președintele Iranului a apreciat 
eforturile depuse de secretarul gene
ral al O.N.U. tn cadrul bunelor sale 
oficii si a denunțat prezenta militară 
străină in Golf. De asemenea, vorbi
torul a condamnat atacul comis de 
marina americană împotriva unei 
nave comerciale iraniene, apreciind 
că asemenea acte pot avea urmări 
foarte grave.

Ministrul de externe al Danemar
cei, Uffe Ellemann-Jensen, care a 
vorbit In numele C.E.E., a exprimat 
satisfacția celor 12 state membre 
față de anunțarea încheierii tn 
curind a unui acord sovieto-ameri- 
can privind eliminarea completă a

REALITĂȚI revelatoare din lumea capitalului 

„Armata" noilor analfabeți 
din tarile occidentale

în pofida unor sisteme școlare 
dezvoltate, în țările occidentale in
dustrializate mai există încă 100 .mi
lioane de analfabeți. Conform unei 
estimări prudente, aproape 5 la sută 
din populația țărilor occidentale nu 
știe nici să citească, nici să scrie — 
se arată într-o semnificativă rela
tare a agenției italiene de presă 
A.N.S.A.

Semnalul de alarmă — relevă 
agenția — este dat de Norberto 
Bottani, un cercetător italian, in 
cartea „Recreația s-a sfîrșit", pu
blicată de o editură din Bolog
na. De fapt, „adevărații analfa
beți", adică cei care nu au mers 
niciodată la școală, subliniază Bot
tani, nu sînt numeroși în țările 
membre ale O.E.C.D. (care grupează 
principalele 24 de țări ale lumii ca
pitaliste — n.r.). în schimb, carurile 
de analfabetism sînt, in cea mai 
mare parte, urmarea unei instruiri 
fără sucoes sau a faptului că ceea 
oe s-a învățat s-a uitat. Conform da
telor prezentate de Bottani, multi 
adulți nu știu să scrie bine, deși au 
frecventat școala obligatorie.

Dezmințită, cu o anumită jenă, cu 
cîțiva ani în urmă, de cei ce răs
pund de problemele de învățămint 
din mal multe state occidentale. 
— își continuă relatările A.N.S.A. — 
prezența acestei îngrijorătoare „ar
mate" de noi analfabet! este acum 
pretutindeni recunoscută.

Ceroetările efectuate tn S.U.A. au 
stabilit că tn 1984 o treime din 
populația americană (adică 60 mili
oane de persoane) era total 6au 
parțial analfabetă, ceea ce Înseamnă 
că In prezent o treime din populația 
S.U.A. este obligată „la forme ele
mentare de comunicare scrisă si este 
incapabilă să folosească toate for
mele de comunicare imprimate".

Nici situația din Europa occiden
tală nu pare cu mult diferită de cea 
americană. Un raport al Comisiei 
Executive a Pieței comune, prezen
tat tn 1982 (cînd Spania. Portugalia 

rachetelor cu rază medie șl operativ- 
tactice. El a apreciat că îmbunătă
țirea raporturilor Est-Vest ar permi
te reducerea tensiunilor internațio
nale, dar a relevat că pe această 
cale se mențin încă o serie de 
obstacole. Ministrul danez s-a refe
rit apoi la caracterul interdepen
dent al lumii de azi, in care nici o 
problemă esențială nu mai poate fi 
rezolvată de o singură națiune. 
Vorbitorul a arătat că „cei 12“ sînt 
favorabili transpunerii In fapt a Re
zoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate privind încetarea conflictului 
armat dintre Iran și Irak. în ce 
privește conflictul dintre țările 
arabe și Israel, el a considerat că 
două elemente sînt esențiale pentru 
reglementarea sa : respectarea drep
tului Ia existență al tuturor statelor 
din regiune, inclusiv al Israelului, 
ca și a dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare, gu tot 
ceea ce implică acest drept.

America Latină se confruntă cu 
cea mai gravă criză economică din 
istoria sa contemporană — a decla
rat ministrul <Ie externe a! Mexicu
lui, Bernardo Sepulveda Amor, care 
a apreciat că aceasta este, în mare 
măsură, rezultatul acțiunii unor 
factori ce nu pot fi controlați de 
statele din regiune. Vorbitorul a 
arătat că planurile de ieșire din 
criză propuse de țările industriali
zate n-ar putea contribui la instau
rarea unui sistem de cooperare in
ternațională bazat pe principiile 
Cartei p.N.U., la o repartizare mai 
echitabilă a venitului mondial și Ia 
ameliorarea situației economice din 
lume. Mai mult, a spus el, dacă s-ar 
aplica asemenea planuri, țările în 
curs de dezvoltare și-ar vedea afec
tate serios interesele.

Ministrul mexican de externe a 
exprimat satisfacția „Grupului celor 
șase" — compus din șefii de stat sau 
de guvern ai Mexicului, Argentinei, 
Indiei, Greciei, Suediei și Tanzaniei — 
că Uniunea Sovietică și Statele Uni
te și-au reluat contactele, precum și 
speranța că negocierile lor vor duce 
neintîrziat la încheierea unui tratat 
privind eliminarea tuturor rachete
lor cu rază medie de acțiune și ope- 
rativ-tactice.

Țările posesoare de arme nucleare, 
și îndeosebi principalele două pu
teri, au responsabilități speciale in 
accelerarea procesului de dezarma
re. in prevenirea folosirii forței in 
relațiile internaționale și declanșării 
unui război nuclear — a apreciat 
ministrul de externe al Zairului. 
Ekila Liyonda, care a declarat că 
tara sa privește cu satisfacție recen
ta înțelegere dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., situînd-b în cadrul unui pro
ces istoric de dezarmare generală și 
completă sub un control internatio
nal eficient. în ceea ce privește con
flictele regionale, vorbitorul a consi
derat că ele se agravează, in special 
cel din Orientul Mijlociu, și de 
dceea a făcut apel la intensificarea 
eforturilor în vederea găsirii unor 
6olutii negociate.

Ministrul de externe al R. P. Ban
gladesh, Humayun Rasheed, a ară
tat că tara sa se pronunță pentru 
consolidarea independentei fiecărei 
națiuni, pentru promovarea de re
lații prietenești între state SÎ spri
jină eforturile comunității Interna
ționale îndreptate spre întărirea 
păcii și asigurarea progresului ge
neral.

’ în vederea atingerii unor aseme
nea obiective — a declarat el — este 
necesar să se respecte principiile 
egalității între națiuni și neameste
cului în treburile interne ale altor 
state, ca și dreptul fiecărei țări de 
a-și alege singură sistemul politic, 
economic și social pe care dorește 
să-l urmeze.

și Grecia nu făceau încă parte din 
C.E.E.), afirma că 4 pină la 6 la 
sută din populația C.E.E. nu știa să' 
scrie și să citească și nu avea capa
citatea de înțelegere „pe măsura ce
lei așteptate, în general, din partea 
unui băiat de 13 ani". După adera
rea Greciei. Spaniei și Portugaliei 
la C.E.E., adaugă Bottani. numărul 
analfabeților a atins probabil 20 de 
milioane.

în Italia, rata analfabetismului a 
coborît de la 12,9 la sută în 1951 la 3 
Ia sută în 1981. Conform raportu
lui publicat in 1984 de CENSIS 
(Centrul de Studii pentru Inves
tiții Sociale), „analfabetismul este 
un fenomen pe cale de dispariție". 
Totuși, estimează Bottani, realita
tea italiană prezintă numeroase 
„zone de umbră", mai ales în sud. 
unde procentul mediu al analfabete
lor in rîndul locuitorilor în virstă de 
peste 6 ani oscilează intre 10 și 20 
la sută. Tot în zona meridională nu
mărul persoanelor' lipsite de ates
tate școlare este în creștere (de Ia 
17,9 la sută in 1951 ?a 18,2 Ia sută 
in 1981, adică 9 milioane de persoa
ne), in timp ce alte 40 la sută 
(aproape 21 milioane de persoane) 
au frecventat numai școala primară, 
în total, conchide Bottani. în sud 
procentul analfabeților și semianal- 
fabeților nu poate fi mai mic de 30 
la sută, cu o medie apropiată deci 
de cea din S.U.A.

Cit despre analiza datelor, cerce
tătorul amintit crede că cifrele pri
vind analfabetismul „sînt dovada 
proastei funcționări a spolii". Noii 
analfabeți, scrie Bottani. „deran
jează și de aceea există tendința ca 
ei să fie uitați". El propune insă 
și o altă interpretare a fenomenu
lui : analfabeții. în afară de faptul 
că și-au ratat instruirea, ar fi și 
„precursorii unei societăți cu înaltă 
tehnologie care va funcționa fără ca 
pături largi ale populației să știe 
măcar să scrie" — subliniază 
A.N.S.A. în încheierea relatării sale.

| AGENȚIILE
I DE PRESĂ |

TRANSMIT: I
1 EXPOZIȚIE. La Sydney a fost | 
I deschisă o expoziție a Republicii

Socialiste România. în cadrul că- | 
reia se prezintă o gamă largă de 
produse — țesături, tricotaje, con- 1 

| fectii și încălțăminte. La inaugu
rare au fost de fată reprezentanți I 
ai ministerelor afacerilor externe si I 

I comerțului, ai Camerei pentru Co
merț si Industrie, ai altor instituții I 
australiene, precum și un mare 
număr de reprezentanți ai unor

I firme si bănci din Australia. .
I DIPLOMA DE ONOARE „Parti- I 
. zan al păcii", distincție a Organi

zației Națiunilor Unite, a fost acor- I
I dată ,orașului Maputo, cu prilejul | 

centenarului capitalei R. P. Mo-

Izambic. Intr-un mesaj transmis i 
municipalității orașului, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de I 

I Cuellar, subliniază că „Anul Inter
național al Păcii s-a încheiat, dar I 
lupta pentru pace continuă, acțiune | 
care reclamă energie și hotărire-

I din partea tuturor pentru ca urna- ( 
| nitatea să se simtă la adăpost de l 

pericblul nuclear".
CONVORBIRI. La New York au I 

1 avut Ioc convorbiri intre președin- I 
Ițele S.U.A., Ronald Reagan, și pri- 
'mul-miniStru al Japoniei, Yasuhiro I 
Nakasone, în legătură cu un cerc j 
larg de probleme ale raporturilor 

I bilaterale și ale vieții internațio- ■ 
nale. Premierul japonez a anunțat 
că țara sa nu trimite nave militare < 

Iîn zona Golfului; Potrivit agenției
Kyodo, citată de T.A.S.S.,’ în cursul I 
intilnirii, primul-ministru a arătat | 

Ică se studiază problema unui anu
mit aport la asigurarea securității 
navigației în Golf, dar Japonia nu 
poate trimite nave militare in a- 

Ioeastă zonă.
REMANIERE. Primul-ministru 

Ielen, Andreas Papandreu, a proce
dat la o remaniere guvernamen
tală. schimbînd din funcții 16 
membri ai cabinetului anterior. 

Is-a anunțat oficial la Atena. în ca
drul aoestei măsuri, Agamemnon 
Kutsgiorgias, membru al Biroului 

. Executiv al P.A.S.O.K., de guver- 
nămint, a fost numit în funcția de 

I al doilea viceprim-mihistru și mi
nistru al justiției. Portofoliul afa- 

I cerilor externe revine in continu
are lui Karolos Papoulias.

| SESIUNE. La Paris s-au deschis 
I miercuri lucrările sesiunii de 
* toamnă a Consiliului Executiv al 
I Organizației Națiunilor Unite pen

tru Educație. Știință și Cultură 
(U.N.E.S.C.O.). în cadrul acestei 
sesiuni, ale cărei lucrări se vor 

I desfășura pe parcursul a trei săp-
tămini, urmează să aibă loc. la 
6 octombrie, alegerea, prin vot se- 

Icret, a candidatului la funcția de 
director general al U.N.E.S.C.O. 
Consiliul Executiv propune alege
rea acestuia de către Conferința 

I generală a U.N.E.S.CiO.. scrutinul 
| fiind programat pentru 7 noiem

brie, informează agenția Taniug.
PREȘEDINTELE SALVADORU-

LUI, Jose Napoleon Duarte, a a- 
. nunțat că este dispus. să susțină o 

nouă întîlnire cu reprezentanții 
I forțelor democratice insurgente 

reunite în Frontul Farabundo 
| Marti pentru Eliberare Națională 
| (F.M.L.N.) și Frontul Democratic

Revoluționar (F.D.R.) la 4 octom- 
I brie, în capitala țării, informează 

agenția Prensa Latina.
NAVA COSMICA automată de 

I transport „Progress-31". amplasată 
I pe o orbită circumterestră la 4 au

gust 1987, și-a încheiat zborul. 
I Miercuri, la o comandă de la Cen

trul de dirijare, nava de trans
port a fost orientată in spațiu, iar 

. la ora 4,22, ora Moscovei, a fost 
conectată instalația de motoare, 

I după care ea a ieșit din traiectoria 
de lansare, a intrat in straturile 

I dense ale atmosferei și și-a încetat 
I existența, informează agenția 

T.A.S.S. Cosmonauții Iuri Roma- 
| nenko și Aleksandr Aleksandrov iȘ> 

continuă activitatea la bordul com- 
1 plexului „Mir", al cărui zbor con- 
. tinuă.
j LA PHENIAN au Început lucră

rile celei de-a 7-a reuniuni regio- 
| nale a Organizației Mondiale a 

Sănătății, la care participă mi
niștrii sănătății din țările Asiei 

. de Sud-Est. informează agenția 
A.C.T.C. Vor fi abordate probleme 

I privind situația sănătății in țările 
membre, in special probleme pri- 

Ivind utilizarea rațională a resur
selor în vederea realizării obiecti
vului „Sănătate pentru toți pină in 

. anul 2000", stabilit de O.M.S. Lu
crările reuniunii vor dura pină la

I 26 septembrie.
CONDAMNARE. Un grup de 

I neonaziști au atacat birourile se
diului P.C. German din Essen (re- 

I giunea Ruhr), distrugind mobilie
rul și rănind un funcționar. într-o 

• declarație după aoest atac criminal. 
I organizația din Essen a P. C. Ger

man a condamnat asemenea acți
uni și a cerut tuturor forțelor de
mocrate să ia atitudine fermă im- 

I potriva oricăror manifestări neona
ziste.

LA BRUXELLES s-au încheiat 
| lucrările reuniunii miniștrilor 
I agriculturii din țările Pieței co

mune, care a avut pe ordinea de 
I zi, ca unul dintre punctele cen

trale, perspectivele reformei politi
cii agricole a „celor 12". La înche- 

Iierea reuniunii, ministrul danez, al 
agriculturii, Laurits Toernaes, a 
declarat presei că s-a procedat la 
„o examinare preliminară a pro- 

I blemelor legate de reforma politi- 
I cii agricole". Un grup special de 

lucru va studia în continuare „do- 
I sarul agricol" și propunerile pre

zentate de miniștri, reuniunile a- 
cestuia urmind să se desfășoare la 

I 29 septembrie, 10 octombrie și 
I 14 noiembrie, precizează agenția 

A.N.S.A. Concluziile acestor re- 
I uniuni vor fi supuse din nou mi

niștrilor agriculturii ai „celor 12".

I GREVA. Aproximativ 9 600 de 
I cadre didactice de la școlile ele

mentare din Toronto, cel mai mare

Ioraș din Canada, au declarat o 
grevă în sprijinul revendicărilor 
privind ameliorarea condițiilor de

I viață și de muncă.
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Pe agenda actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a fost în
scrisă din nou, după o absență de 
mai mulți ani, problema cipriotă. 
Decizia luată de guvernul de la Ni
cosia de a readuce In atenția foru
mului mondial situația din insulă 
survine după lipsa de rezultate 
concrete a convorbirilor interco- 
munitare. care aveau ca scop gă
sirea unei soluții de natură să ga
ranteze independența, integritatea și 
unitatea Republicii Cipru, in intere
sul ambelor comunități. „După 13 
ani de negocieri puțin concludente 
si de impasuri, arăta președintele 
Spyros Kyprianou. este imperios ne
cesar să fie abordate aspectele fun
damentale ale problemei, ca subiecte 
prioritare, și să fie trasată, astfel, 
calea spre o soluție de ansamblu, e- 
chitabilă și funcțională, a problemei 
cipriote". Recurgerea la Organizația 
Națiunilor Unite are astfel în ve
dere intensificarea eforturilor pen
tru convocarea unei conferințe in
ternaționale asupra Ciprului, deve
nită, după cum sublinia șeful sta
tului, 6 „necesitate absolută și im
perioasă".

Dobindirea Independenței Repu
blicii Cipru In urmă cu peste un 
sfert de veac a deschis pentru cei 
peste 650 000 de locuitori ai străve
chii „insule a Afroditei" (80 la sută 
ciprloți-greci, 18 la sută ciprioți- 
turcL iar restul de alte naționali
tăți) perspectiva unei vieți libere și 
prospere. în acest sens, anii inde
pendentei au fost marcat! Prin 
incontestabile realizări in direcția 
progresului economic și social.

în același timp insă, este știut că 
în această perioadă în Cipru „nu a 
fost pace sub măslini", că nu o dată 
au apărut momente de tensiune, care 
au afectat grav viata și liniștea ce
lor două comunități. Nu se poate să 
nu se recunoască faptul că în Cipru 
condițiile cu caracter de criză au fost 
strîns legate îndeosebi de ingerințele 
unor factori externi, de planuri de 
a folosi insula ca un „portavion 
nescufundabil" al N.A.T.O.. de jocul 
pretins „subtil" al diplomațiilor


