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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, a continuat, miercuri,
vizita de lucru in județul Vilcea.

La vizită participă tovarășii Emil
Bobu și Silviu Curticeanu,
Primul obiectiv Înscris In pro
gramul zilei a fost COMBINA

TUL

CHIMIC din Rimnicu
Vilcea, unde mii de oameni
ai muncii au făcut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu o pri
mire entuziastă. Cei prezenti au
aplaudat și ovaționat cu putere, au
scandat numele partidului și al
secretarului său general.
La sosire, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au fost întîmpinati de reprezentanți ai conduce
rii centralei industriale de profil
si ai combinatului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost
informați in legătură cu activita
tea colectivului muncitoresc al acestui mare combinat, cate a cu
noscut o puternică dezvoltare, ilus
trată sugestiv prin creșterea con
tinuă a volumului producției, prin
diversificarea largă a gamei sor
timentale realizate. Această unitate-etalon a chimiei românești de
ține in ansamblul producției tării
o pondere foarte mare la o seamă
de produse.
(Continuare în pag. a Il-a)
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de unitate în jurul partidului,
al secretarului său general,
de angajare revoluționară pentru
progresul multilateral al patriei

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Rimnicu Vilcea
Dragi tovarăși,
Am deosebita plăcere de a mă
întîlni, din nou, cu oamenii mun
cii din municipiul Rimnicu Vilcea,
din județul Vilcea — și de a vă
adresa dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor județului un călduros
salut'comunist, împreună cu cele
mai bune urări de succes în în
treaga activitate. (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“,
„Ceaușescu și poporul !“).
Ne aflăm în județul Vilcea în
tr-o vizită de lucru. Dorim ,să cu-,
noaștem nemijlocit felul în care
organizațiile de partid, consiliile
oamenilor muncii, toți oamenii
muncii, țărănimea, intelectualita
tea, toți cetățenii din Vilcea ac
ționează pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al
partidului și ale Conferinței Na
ționale din decembrie anul trecut.
Doresc să vă mărturisesc de la în
ceput că, în general, impresiile
noastre sînt bune. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu și poporul !“).
Am vizitat cîteva întreprinderi

industriale din Rimnicu Vilcea și
Drăgășani, o unitate cooperatistă
agricolă — al cărei președinte a
și vorbit aici —, am putut vedea
cum se prezintă culturile în ju
dețul Vilcea.
în întreprinderile pe care le-am
vizitat am constatat, cu multă sa
tisfacție, atît realizările obținute
în acest cincinal, și, mai cu seamă,
în primele 4 luni ale acestui an.
în general, pe județ, producția in
dustrială pe primele 4 luni a fost
realizată chiar cu o anumită de
pășire, ceea ce înseamnă că toate
colectivele de oamepi ai muncii
au lucrat cu hotărîrea fermă de
a-și îndeplini în cele mai bune
condiții sarcinile de plan.
Este adevărat că mai sint si
unele întreprinderi care nu au
realizat pe. deplin planul pe aceste
4 luni și au consumat — ca să
spun așa — din ceea ce au produs
în plus întreprinderile cu rezul
tate bune. Cu toate acestea, pe
județ, rezultatele arată că planul
a fost îndeplinit — repet — Cu o
anumită depășire. Dacă toate în
treprinderile ar fi. realizat planul,
depășirea ar fi fost mult mai mare.

Sper — așa cum s-au angajat to
varășii din biroul comitetului ju
dețean de partid în ședința de ieri
— că, în următoarele luni, se va
acționa pentru ca toate întreprin
derile să-și îndeplinească planul
în cele mai bune condiții.
Aș dori să adresez felicitări co
lectivelor de oameni ai muncii din
întreprinderile pe care le-am vi
zitat, tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii din întreaga in
dustrie și din celelalte sectoare de
activitate din Vilcea, împreună cu
urarea de a lucra în așa fel încît
în acest an să obțineți îndepli
nirea tuturor sarcinilor de plan și
o depășire cît mai mare ! (Urale
și aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu și poporul I").
în cooperativa agricolă, de pro
ducție Orlești am constatat, cu
multă satisfacție, că griul, orzul se
prezintă bine, că sînt condiții de
a obține recolte care să dea drep
tul cooperativei să primească pen
tru ambele culturi înaltul titlu de
„Erou al Noii Revoluții Agrare".
Aceasta înseamnă 9 000 kg de orz
la hectar și peste 8 000 kg la grîu.
(Aplauze puternice, prelungite).

Celelalte culturi sînt la început,
dar există toate condițiile ca și la
porumb, și la toate culturile de
primăvară să se obțină, de ase
menea, recolte bune.
Am văzut. în trecere, și alte
culturi de grîu, de orz tot așa de
bune și am avut impresia că une
le sînt chiar mai bune. Deci, pe
ansamblu, sînt condiții ca agricul
tura din județul Vilcea să obțină
în acest an recolte record și să se
înscrie printre județele fruntașe și
în domeniul agriculturii. (Aplauze
și urale puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C..R
„Ceaușescu și poporul!“).
Doresc să adresez tuturor lucră
torilor din agricultură, întregii țărănimi din județul Vilcea felicitări
pentru rezultatele obținute și
urarea de a realiza în acest an re
colte cît mai bune, care să-i dea
dreptul județului — și eu aș sa
luta acest lucru — să obțină pe
județ înaltul titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare !“. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
fiu iubit, in Vilcea bine-ați ve
nit !“).

în toate unitățile industriale pe
care le-am vizitat, cît și in agri
cultură am constatat preocuparea
pentru înfăptuirea programelor de
•modernizare, de aplicare mai
hotărîtă a cuceririlor științei și
tehnicii moderne în toate sec
toarele de activitate. Am consta
tat. și la combinatul chimic, și la
întreprinderea de
utilaj greu,
preocuparea de a înfăptui noi mă
suri în domeniul cercetării și mo
dernizării producției, ceea, ce re
prezintă un factor hotărîtor pen
tru a îndeplini în bune condiții
planul pe acest an și pe întregul
cincinal. De altfel, trebuie să sub
liniez că înseși rezultatele obținu
te pînă acum in Vîlcea — ca și
în întreaga țară — sînt nemijlo
cit legate de aplicarea cu fermi
tate a cuceririlor științei și tehni
cii. de dezvoltarea învățămîntului,
a culturii, de ridicarea gradului
general de pregătire tehnică, pro
fesională și culturală a tuturor oa
menilor muncii, a întregului nos
tru popor, pentru că — pînă la
urmă — factorul hotărîtor sînt oa

menii muncii, creatorii socialismu
lui în România. Tot ceea ce am
realizat au înfăptuit oamenii mun
cii, poporul nostru, constructor
conștient al socialismului, al vii
torului său luminos, al comunis
mului ! (Urale și aplauze puterni
ce. prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mîndria !“).
în iarna acestui an s-au îm
plinit 20 de ani de la reorganiza
rea teritorial-administrativă, de la
constituirea județelor și organiza
rea mai bună a tuturor localități
lor. Se poate spune că această re
organizare a permis o dezvoltare
mai bună a tuturor zonelor, a tu
turor județelor patriei noastre,
ne-a permis să trecem la o am
plasare mai bună a forțelor da
producție, a industriei, a altor ac
tivități, să dezvoltăm corespunză
tor agricultura, ceea ce a asigu
rat progresul general al tuturor
județelor și localităților patriei
noastre.
(Continuare in pag. a III-a)

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ ce tovarășa elena ceaușescu, în județul harghita
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a în
ceput, miercuri 25 mai, o vizită de
lucru in județul Harghita.

Vizita are loc în atmosfera de pu
ternică mobilizare în care toți cei ce
muncesc din patria noastră. însufle
țiți de orientările și sarcinile cu
prinse in Expunerea tovarășului
Nioolae Ceaușescu ia ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din aprilie, acționează cu
înaltă răspundere, in spirit revolu
ționar. pentru Înfăptuirea în cele mai
bune condiții a obiectivelor actualu
lui cincinal, a hotăririlor adoptate de
Congresul al XIII-lea și Conferința
Națională ale partidului.
Integrate plenar in acest climat de
angajare patriotică, colectivele de
oameni ai muncii din județul Har
ghita raportează astăzi cu mîndrie
secretarului general al partidului, cu
prilejul noii sale vizite de lucru, des
pre activitatea desfășurată si preocu
pările de viitor, despre rezultatele
obținute în creșterea producției in
dustriale si agricole, in celelalte do
menii de activitate.
Asemenea întregii țări, județul
Harghita a cunoscut in perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea o
impetuoasă dezvoltare economico-socială. ca rezultat al aplicării con
secvente a politicii partidului și sta
tului nostru de repartizare echili
brată. armonioasă, a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul patriei.
Aceasta a asigurat o viață nouă. în
floritoare. tuturor zonelor si locali

tăților. egalitatea reală în drepturi
intre toți cetățenii Romanței socia
liste. ridicarea bunăstării materiale
Si spirituale a națiunii noastre. în
cele două decenii care au trecut de'
la noua impărtire administrativ-teritorială, valoarea producției globale a
crescut aici de peste 7 ori. județul
Harghita inregistrind unul din cele
mai inalte ritmuri de dezvoltare din
tară. în prezent. întreaga producție
a anului 1968 se realizează in mai
puțin de două luni. în răstimp de 20
de ani au fost construite circa 70 de
unitâti moderne si capacități noi de
producție, s-au creat peste 54 000
locuri de muncă. Transformări pro
funde s-au petrecut, de asemenea, pe
plan edilitar și gospodăresc, in județ
fiind inălțate mari ansambluri de
locuințe ce insumează peste 48 000 de
apartamente, precum si numeroase
edificii social-culturale.
Pentru toate aceste mărețe înfăptuiri,
locuitorii Harghitei au ținut să ex
prime tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu. încă
din primele momente ale vizitei,
nețărmurita lor dragoste și recunoș
tință. manifestindu-și. totodată, hotărirea fermă de a munci pentru în
făptuirea politicii partidului și statu
lui. a< Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră.
La noul dialog de lucru cu oamenii
muncii din județul Harghita parti
cipă tovarășii Emil Bobu si Silviu
Curticeanu.
La sosirea pe stadionul din
municipiul Odorhei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceausescu au fost salutați cu deose
bit respect de primul secretar al Co
mitetului județean Harghita al

P.C.R.. Aureii Costea, de primarul
municipiului. Gal Ferenc.
O formațiune alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul.
Tovarășul Nicolae .Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
tntimpinați cu tradiționala piine și
sare, cu flori oferite de tineri și
copii.
Pe stadion, ca și de-a lungul arte
relor ce duc spre platforma indus
trială a orașului se aflau mii de ce
tățeni, care au făcut tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu o primire entuziastă, ovaționind și aclamind îndelung.

Primul obiectiv al vizitei in ju
dețul Harghita a fost ÎNTREPRIN

DEREA DE MATRITE Șl PIE
SE TURNATE DIN FONTĂ.
La sosirea in întreprindere. înalții
oaspeți au fost întîmpinați de mi
nistrul industriei chimice și petro
chimice, Ion M. Nicolae, de repre

zentanți ai conducerii centralei și ai
întreprinderii.
Secretarului general al partidului i
s-a raportat, de către directorul Ște
fan Fabian, că oamenii muncii de aici
au îndeplinit pe primele patru luni
ale anului planul la producția netă,
productivitatea muncii și la alți in
dicatori de bază. Fabrica dispune de
toate condițiile pentru realizarea
exemplară a sarcinilor de producție
pe anul 1988 și pe intregul cincinal.
Au fost prezentate rezultatele in do
meniul asimilării unor utilaje com
plexe, de inaltă tehnicitate, unicate
sau serie mică, pentru nevoile in
dustriei petrochimice, numeroase ti
puri de matrite speciale pentru in
dustria de anvelope și alte ramuri
ale economiei naționale, precum și a
unei game variate de piese de
schimb, in marea lor majoritate de
concepție proprie. în centrul activi
tății comuniștilor, a întregului co
lectiv se situează diversificarea tipu
rilor de mașini și utilaje, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al în
tregii producții.

(Continuare in pag. a IV-a)

Azi, la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Harghita a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România,
astăzi va avea loc în municipiul Miercurea-Ciuc o adunare
popularâ pe care posturile de radio și televiziune o vor
transmite direct in jurul orei 11.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ElENA CEAUȘESCU, IN JUDEȚUL VÎLCEA
(Urmare din pag. I)
Referindu-se la modul în care se
desfășoară activitatea. directorul
combinatului. Marin Râmneanțu, a
informat că planul pe perioada
parcursă din acest an a fost în
deplinit la toti indicatorii. înregistrindu-se însemnate depășiri la productia-marfă și la cea fizică. Planul
la export a fost depășit cu mai bine
de 21 de procente, volumul sorti
mentelor cu aoeastă destinație fiind
aproape dublu fată de cel înregis
trat în perioada corespunzătoare a
anului trecut.
în cadrul analizei efectuate de se
cretarul general al partidului la
combinatul vîloean un loc cen
tral l-a ocupat problema mo
dernizării instalațiilor, a proce
selor de fabricație, tehnologiilor
șl produselor. Directorul gene
ral al centralei. Gheorghe Dinu,
a prezentat preocupările privind
modernizarea fluxurilor de fabri
cație, acțiune menită să asigure
reducerea consumurilor specifice de
materii prime si energie, asimilarea
de produse noi in vederea elimină
rii importurilor, creșterea calității
sortimentelor realizate aici, valori
ficarea tuturor produselor secunda
re provenite de la instalațiile de pe
platformă.
Au fost prezentate. In aoelasf timp,
aspecte ale activității Combinatului
de produse sodice Govora, situat in
imediata apropiere. Directorul aces
tuia. Vasile Săvulescu. a informat
despre realizările obținute in creș
terea producției de sodă caustică si
calcinată, despre preocupările colec
tivului pentru utilizarea la parame
tri cit mai înalti a capacităților existen te. pentru valorificarea superi
oară a materiilor prime, sporirea in
continuare a exporturilor, a eficien
tei economice.
' Analiza modulul In care se des
fășoară introducerea tehnologiilor
noi si modernizate si asimilarea pro
duselor cu caracteristici superioare a
evidențiat rolul însemnat al centru
lui de cercetări al Institutului Cen
tral de Chimie amplasat pe platfor
ma combinatului din Rimnicu Vîlcea. S-a relevat faptul că valorifi
carea tehnologiilor si introducerea în
fabricație curentă a noi produse, pe
baza cercetărilor proprii, are ca efect economic obținerea unei producții-marfă de peste 2.1 miliarde
lei si diminuarea importurilor cu
circa 120 milioane dolari.
Gazdele au exprimat cele mal
calde mulțumiri tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu
pentru sprijinul direct acordat com
binatului în acțiunea de moderniza
re. ale cărei rezultate au o Paloa
re deosebită atît in planul ridicării
nivelului tehnic-calitativ și de com
petitivitate al produselor, dt si In
cel al sporirii eficientei economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
invitați să viziteze in continuare
sectoare de producție ale combina
tului chimic.
La secția electroliză, tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu le-a fost pre
zentată modernizarea, bazată pe
cercetare proprie, a procesului de
producție, subliniindu-se valoarea
economică deosebită a acestei ac
țiuni.
Vizitarea secției de oxoalcooli a
pus în evidentă ritmul intens în
care are loc acțiunea de asimilare a
noilor produse pe baza cercetărilor
efectuate de specialiștii combina
tului.
Apreciind rezultatele înfățișate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut
să se intensifice procesul de moder
nizare a combinatului, să se rea
lizeze in acest scop un program spe
cial pentru fiecare secție în vederea
îmbunătățirii în continuare a func
ționării instalațiilor. Secretarul ge
neral al partidului a indicat, de asemenea. să fie dezvoltată activita
tea de producere a pieselor de
schimb. în așa fel Incit să se asigu
re nu numai necesarul combinatului
vîlcean. ci și o cantitate sporită
pentru alte unități chimice.
în încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat calde
felicitări oamenilor muncii prezenți, colectivului combinatului, urindu-I să obțină noi succese, să-și
sporească contribuția la dezvoltarea
generală a patriei, la creșterea bună
stării întregii națiuni.
Aprecierile. îndemnurile si urările
secretarului general al partidului au
găsit un puternic ecou în inimile
celor prezenți. care au dat expresie,
prin puternice urale si ovații, hotăririi ferme de a traduce in viață
orientările si indicațiile primite, de
a face totul pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce le revin.

A fost vizitată apoi ÎNTREPRIN

DEREA DE UTILAJ CHIMIC
Șl FORJĂ, modernă unitate a in
dustriei noastre constructoare de
mașini, situată pe aceeași platformă
industrială.
Pe traseul străbătut, mii de lo
cuitori din Rîmnicu Vîlcea au salu
tat cu căldură pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu. dînd glas senti
mentelor lor de adîncă dragoste și
prețuire, de profundă recunoștință
pe care, asemenea întregului popor,
le poartă conducătorului partidului
Si statului nostru.
Intrată în funcțiune cu 15 ani In
urmă. întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă s-a dezvoltat intr-un
ritm susținut, ajungînd astăzi la o
producție de complexitate si tehni

citate ridicate, printre realizările de
virf ale colectivului de aici numărîndu-se construcția metalică a po
dului de la Basarabi peste Canalul
Dunăre — Marea Neagră, tablierul
podului de la Cernavodă și altele.
Directorul Întreprinderii, Cristian
Diaconescu. a informat despre sta
diul înfăptuirii programului de mo
dernizare și dezvoltare a unității,
asimilarea de noi produse — dome
nii in car.e întreprinderea vîlceană
are sarcini deosebite în această pe
rioadă — precum și despre modul
de îndeplinire a indicatorilor de plan
pe primele patru luni ale anului.

în timpul vizitării principalelor
sectoare de fabricație s-a relevat că
modernizările au avut ca principal
obiectiv asimilarea unor produse și
tehnologii noi, îndeosebi în ceea ce
privește forjarea și laminarea, ast
fel incit procesele de producție din
aceste sectoare să asigure satisfa
cerea exigențelor beneficiarilor in
terni și externi și, totodată, să re
ducă substanțial consumul de me
tal. Dintre cele mai semnificative
realizări a reținut atenția faptul că
la produsele laminate, prin noile me
tode. consumul de metal se reduce
cu 40 la sută. Aceste succese se în
scriu pe linia unor preocupări susți
nute pentru creșterea producției
destinate exportului, indicator care
s-a triplat. în aoest cincinal, cuprinzînd acum peste 40 la sută din producția-marfă a unității.
Secretarul general al partidului a
fost informat că, prin înfăptuirea
măsurilor prevăzute în etapa a doua
a programului de modernizare, producția-marfă va crește, în 1990, cu
50 la sută față de 1985, iar expor
tul de peste 4 ori. înnoirile fabri
cației din această etapă vor deter
mina sporirea volumului produselor
de nivel calitativ mondial, în așa fel
incit, la sfîrșitul cincinalului, pon
derea lor să ajungă la 85 la sută din
totalul producției-marfă.
Au fost prezentate, de asemenea,
rezultatele preocupărilor pe linia
gospodăririi judicioase a materiilor
prime, materialelor și sculelor în
această unitate mare consumatoare
de metal.
Pe parcursul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă cu
muncitorii, s-a interesat de modul
cum îșl îndeplinesc sarcinile de
producție și își perfecționează pre
gătirea profesională.
Totodată, in discuția purtată cu
ministrul industriei construcțiilor de
mașini, Radu Păunescu, cu membri
ai conducerii centralei industriale
de resort și ai întreprinderii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut
să se acorde o atenție deosebită
aplicării mai rapide în producție a
rezultatelor cercetării științifice in
acest sector, asigurîndu-se astfel
produse de un nivel tehnic și cali

tativ superior, creșterea în continua
re a producției pentru export.
La
plecare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresindu-se oa
menilor muncii din întreprindere, a
subliniat că i-au făcut o impresie
bună rezultatele constatate și le-a
transmis calde felicitări, le-a urat
să obțină rezultate și mai bune in
viitor, multă sănătate și fericire.

ÎNTREPRINDEREA DE
TEXTILE NEȚESUTE, ultimul
obiectiv vizitat,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost primiți cu ace
leași sentimente de caldă recunoș
tință, de aleasă prețuire.
Directorul întreprinderii, Gheor
ghe Popescu, a prezentat date cu
privire la principalii indicatori tehnico-economici. la asimilarea de noi
produse. Au fost subliniate preocu
pările privind valorificarea resurse
lor textile recuperabile și reintro
ducerea lor în circuitul productiv.
în timpul vizitării unor secții de
fabricație au fost prezentate noi teh
nologii de prelucrare mecanică a ma
terialelor textile, concepute de co
lectivul întreprinderii în colaborare
cu specialiștii institutului de cerce
tare științifică de profil.
S-au relevat preocupările, acțiu
nile și rezultatele obținute pe linia
modernizării produselor tehnologice
care au determinat realizarea unor
sporuri de producție în condițiile re
ducerii sistematice a cheltuielilor
materiale.
Apreciind realizările obținute de
colectivul întreprinderii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze în continuare pentru creș
terea indicilor de utilizare a capaci
tăților de producție, pentru valorifi
carea superioară a materiilor prime,
îndeosebi pe seama conceperii și
asimilării de noi sortimente solicitate
pe piața internă și la export.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au
fost adresate vii mulțumiri pentru
vizită, pentru indicațiile date cu
acest prilej, o dată cu angajamentul
colectivului întreprinderii de a nu
precupeți nici un efort pentru
transpunerea lor în fapte.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu s-au în
dreptat apoi spre zona centrală a
municipiului Rimnicu Vîlcea, unde
a avut loc marea adunare populară,
străbătînd principalele artere ale
orașului. Pe tot traseul, zeci de mii
de oameni ai muncii au făcut o emo
ționantă și entuziastă manifestare de
simpatie, salutind cu însuflețire.
S-a scandat „Ceaușescu—P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu,
fiu iubit, în Vîlcea bine-ați venit !“,
„Ceaușescu — pace !“.
Dintr-o mașină deschisă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au răspuns cu căldură
acestor manifestări.

MAREA ADUNARE POPULARĂ
DIN MUNICIPIUL RÎMNICU VÎLCEA
Cu prilejul vizitei de lucru
întreprinse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în județul
Vîlcea. în Piața centrală a munici
piului Rîmnicu Vîlcea a avut loc o
mare adunare populară, la care au
luat parte zeci de mii de oameni ai
muncii — chimiști, energeticieni,
constructori de mașini, forestieri,
mineri, petroliști, lucrători de pe
ogoare șl din alte sectoare ale vieții
economico-sociale.
Partlcipanții purtau portrete ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, steaguri
roșii și tricolore, pancarte pe care
se aflau înscrise urări adresate eroi
cului nostru partid comunist și se
cretarului său general, patriei socia
liste și poporului român.
Sosirea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu la tribuna adunării
populare a fost salutată prin înde
lungi ovații și urale. Cel prezenți
scandau cu putere „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu. România — stima noas
tră șl mîndria !“. „Ceaușescu —
pace !“.
Deschizând adunarea, tovarășa Ve
nerica Pătru, prim-secretar al Co
mitetului județean Vîlcea al P.C.R.,
a spus :
Mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
în această zi, de aleasă sărbă
toare, vă rog cu deosebit respect
să-mi permiteți să dau glas celor
mai vibrante sentimente de înaltă
prețuire șl profundă recunoștință ale
comuniștilor, ale tuturor oamenilor
muncii din județul Vîlcea față de
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, față de dum
neavoastră, mult iubită și stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, pentru
marea cinste și onoare ce ne-o faceți
prin vizita de lucru în județul nos
tru, pentru memorabila prezență la
această impresionantă adunare popu
lară.
O dată cu cel mai fierbinte oma
giu, ne îndreptăm gîndurile și sen
timentele noastre de aleasă stimă
către cel mai iubit fiu al națiunii,
înflăcărat patriot revoluționar, stră
lucit conducător al partidului și sta
tului, care, de peste cinci decenii și
jumătate, își consacră întreaga acti
vitate înfăptuirii aspirațiilor supre
me de libertate și independență ale
poporului, ctitorul României socia
liste moderne, marele Erou între
eroii neamului, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, se
cretarul general al partidului, pre

ședintele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cu
nemărginită
dragoste
și
profundă gratitudine, exprimăm., tot
odată, sentimentele noastre de înal
tă prețuire față de mult stimata și
iubita tovarășă Elena Ceaușescu,
eminent om politic și de stat, savant
de înalt prestigiu internațional, pen
tru strălucita activitate consacrată
elaborării și înfăptuirii programelor
de dezvoltare economico-socială a
tării. înfloririi fără precedent a ști
inței, învățămîntului și culturii ro
mânești, progresului neîntrerupt al
scumpei noastre patrii.
Vizita dumneavoastră de lucru,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, are loc în climatul de profundă
efervescență politică și înaltă trăire
patriotică generat de dezbaterea în
toate organele și organizațiile de
partid, de masă și obștești a ma
gistralei Expuneri pe care ați rosti
t-o la ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 29
aprilie, document programatic ale
cărui teze, concepte, idei și orientări
de inestimabilă valoare teoretică și
practică vor sta la baza organizării
și conducerii, în noua etapă, a am
plului proces de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te in patria noastră.
Comuniștii, toți locuitorii jude
țului Vilcea sînt mîndri că în frun
tea partidului și a țării vă au pe
dumneavoastră, că toate evenimen
tele fundamentale din cronica Româ
niei contemporane se leagă indiso
lubil de gindirea cutezătoare și eroi
ca dumneavoastră activitate revolu
ționară. pusă în slujba partidului șl
poporului, a cauzei socialismului și
păfiii. Alăturîndu-ne gîndurilor și
sentimentelor de inimă și conștiință
ale întregii națiuni, dăm cea mal
înaltă apreciere monumentalei dum
neavoastră opere teoretice și practice,
care se înscrie ca o contribuție de
excepțională însemnătate la îmbo
gățirea patrimoniului socialismului
științific, a gindirii și acțiunii revo
luționare.
în anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, poli
tica de industrializare socialistă a
țării, de repartizare armonioasă și
echilibrată a forțelor de producție
pe întreg teritoriul patriei, promo
vată cu consecvență și profund uma
nism de dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, a rodit
din plin și In județul Vîlcea, care,
asemenea întregii țări, a devenit o
puternică vatră de civilizație socia
listă.
Marile lzbînzi revoluționare, dez
voltarea economico-socială fără pre
cedent a județului sînt nemijlocit
legate de perioada de cînd, prin
voința unanimă a comuniștilor, a
întregului popor, dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, ați fost ales în fruntea parti
dului șl a țării, dînd nume de glo
rie unei epoci înscrise cu în

dreptățire în conștiința națiunii
și rostită cu demnitate și mîndrie
patriotică
drept
„Epoca
Nicolae Ceaușescu", epoca cea mai
densă și bogată în împliniri din în
treaga existență a poporului român.
Beneficiind de sprijinul perma
nent al conducerii superioare de
partid, al dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
județului nostru i-au fost alocate în
acești ani glorioși fonduri de inves
tiții de aproape 70 miliarde lei, ceea
ce a făcut ca valoarea fondurilor
fixe să sporească de II ori.
în acest an realizăm o producție
Industrială însumînd peste 21 mi
liarde lei, de 15 ori mai mare decît
in 1965.
Din inițiativa si la indicația dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. în județul Vîlcea
au fost edificate unități reprezenta
tive ale industriei constructoare de
mașini, puternice cetăți ale chimiei,
electrotehnicii, mecanicii fine și din
alte ramuri purtătoare de progres
tehnic. S-a dezvoltat puternic indus
tria extractivă de cărbune și de țiței
și s-a extins producția de energie
electrică.
într-o dinamică mereu ascendentă
s-a înscris și agricultura, producția
globală agricolă crescând de peste 3
ori. îndeosebi datorită dezvoltării zo
otehniei. pomiculturii si viticulturii,
celorlalte sectoare care dispun de
tradiție și condiții pedoclimatice fa
vorabile în județul nostru, corespun
zător înfăptuirii înaltelor obiective
ale noii revoluții agrare.
Au fost construite importante obiective social-culturale. s-au dezvol
tat știința, învățămîntul și cultura,
a crescut continuu nivelul de trai
material și spiritual al tuturor lo
cuitorilor județului.
Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că. actionînd
ferm, în spirit revoluționar. în lu
mina indicațiilor și orientărilor dum
neavoastră, pentru înfăptuirea nea
bătută a hotărîrilor Congresului al
XIII-Iea și Conferinței Naționale ale
partidului, în primele patru luni ale
anului oamenii muncii din județul
nostru au depășit sarcinile de plan
la producția-marfă industrială cu
aproape 210 milioane lei, productivi
tatea muncii cu 3 400 lei pe per
soană, iar la export au fost onorate
integral toate contractele încheiate
cu partenerii externi. Planul de in
vestiții pe această perioadă a fost
depășit pe total cu 18,5 milioane lei,
iar la construcții-montaj cu 43,7 mi
lioane lei. O atenție deosebită acor
dăm înfăptuirii programelor de mo
dernizare, pe această cale în primul
trimestru obținîndu-se o producție
de peste 260 milioane lei.
Analizînd rezultatele obținute în
spiritul înaltei exigențe comuniste
ce străbate magistrala dumneavoas
tră Expunere din 29 aprilie, trebuie
să recunoaștem în mod deschis că
în industrie, agricultură și în cele
lalte sectoare de activitate se mani-

festă încă neajunsuri. N-am reușit
să asigurăm peste tot buna organi
zate și conducere a întregii activi
tăți, să finalizăm toate prevederile
cuprinse în planurile și programele
elaborate, se mai întilnesc tendințe
de justificare a lipsurilor și neajun
surilor, manifestări de formalism și
automulțumire. Unele organe și or
ganizații fie partid nu-și exercită în
permanență rolul și atribuțiile cu
care sînt învestite.
Conștienți că n-am acționat cu
toată fermitatea pentru valorifica
rea superioară a puternicei baze
țehnico-materiale de care dispunem,
în lumina prețioaselor dumneavoas
tră orientări și indicații date la întîlnirea cu membrii biroului comi
tetului județean de partid și pe par
cursul vizitei de lucru, ne angajăm
să intensificăm întreaga muncă politico-organizatorică, să adoptăm un
spirit de muncă revoluționar, să
creștem calitatea și eficiența muncii
de îndrumare și control, acordînd un
sprijin mai competent organelor și
organizațiilor de partid, organisme
lor democrației noastre muncitorești
revoluționare în rezolvarea concretă
a problemelor activității economice,
pentru realizarea integrală a pro
ducției fizice, a investițiilor, a celor
lalți indicatori de plan, pentru apli
carea fermă a mecanismului economico-financiar, a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, a programelor de organizare
și modernizare, de sistematizare, ast
fel încît să îndeplinim exemplar sar
cinile ce ne revin în toate domeniile
de activitate.
Cu îndreptățită mîndrie patriotică
exprimăm și cu aoest prilej întrea
ga noastră adeziune față de politi
ca externă a partidului și statului
nostru. Numeroasele solii de pace pe
care le-ați purtat pe toate meridia
nele globului, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. împreună cu
mult
stimata
tovarășă
Elena
Ceaușescu. au adus României socia
liste un bine meritat și recunoscut
prestigiu internațional, personalita
tea dumneavoastră impunîndu-se în
conștiința lumii ca un mare Erou al
păcii, pentru contribuția deosebită adusă la soluționarea marilor si com
plexelor probleme ale lumii contem
porane.
Vă rog să-mi permiteți, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu.
să dau încă o dată glas bucuriei și
mîndriei fără seamăn ale tuturor lo
cuitorilor județului Vîlcea de a vă
avea ca oaspeți dragi, asigurîndu-vă
că vom face totul, neprecupetind nici
un efort, pentru a fi la înălțimea co
mandamentelor epocii în care trăim,
urmînd neabătut minunatul dum
neavoastră exemplu de activitate si
luptă revoluționară, aducîndu-ne din
plin contribuția. împreună cu între
gul popor, la continua dezvoltare și
înflorire a scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.

A luat apoi cuvântul tovarășul
Pantelimon Ungureanu. secretarul
comitetului de partid al Combina
tului chimic din Rimnicu Vîlcea, care
a spus :
Mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Vă rog să-mi permiteți ca de la
Înalta tribună a acestei vibrante adunări populare să dau expresie cu
profundă emoție și recunoștință ce
lor mai alese sentimente de nemăr
ginită admirație si prețuire pe care
comuniștii, toți oamenii muncii din
cadrul Combinatului chimic Rimni
cu Vîlcea. asemenea întregului nos
tru popor, le nutresc față de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. eroul care în
truchipați cele mai înalte virtuți ale
poporului nostru, neobosit militant
pentru pace si prietenie între toate
națiunile lumii.
Folosesc acest minunat prilej pen
tru a adresa un cald și respectuos
omagiu mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu. pentru contribuția
de seamă adusă la înfăptuirea pro
gramului partidului, pentru sprijinul
nemijlocit de care beneficiază co
lectivul nostru în rezolvarea proble
melor complexe ale dezvoltării com
binatului. pe baza celor mai noi cu
ceriri ale revoluției tehnico-știintifice.
Puternic mobilizați de orientările,
tezele si ideile de inestimabilă va
loare teoretică si practică cuprinse
în magistrala dumneavoastră Expu
nere la ședința Comitetului Politic
Executiv al Comitetului Central al
partidului din 29 aprilie a.c.. oame
nii muncii de la Combinatul chimic
Rimnicu Vîlcea — unitate reprezen
tativă a chimiei românești — și-au
intensificat eforturile pentru a în
scrie noi si importante realizări în
cronica acestor ani glorioși.
Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că, pe patru
luni din acest an. oamenii muncii
în frunte cu comuniștii au depășit
planul la producția-marfă indus
trială cu peste 114 milioane Iei, obținînd suplimentar însemnate canti
tăți de produse necesare economiei
noastre naționale. Am îndeplinit pla
nul la export la timp și de calita
te, onorînd exemplar toate contrac
tele încheiate cu partenerii noștri de
peste hotare, depășind prevederile
cu 21,4 la sută,
Analizindu-ne munca în spiritul
exigențelor formulate de dumnea
voastră, sîntem pe deplin conștienți
că in activitatea organelor si orga
nizațiilor de partid, a organismelor
democrației ‘muncitorești-revoluționare se manifestă o serie de neajun
suri.
Pe baza concepției șl Inițiativei
dumneavoastră hotărîtoare, dispunem
de un sistem larg democratic, un'C
în felul său, de un cadru organiza
toric corespunzător etapei actuale,
aplicat, verificat și perfecționat in
construcția socialistă de aproape două
decenii. Așa cum pe bună dreptate
ați apreciat, noi nu am acționat cu
perseverență pentru buna funcționa
re și valorificare a acestuia, pentru
creșterea rolului adunărilor generale
și al consiliilor oamenilor muncii,
pentru întărirea răspunderii cadrelor,
a tuturor oamenilor muncii in con
cordanță cu exigențele autoconducerii și autogestiunii. Nu am acordat
toată atenția folosirii cu randament
sporit a capacităților de producție,
ridicării pregătirii profesionale a
personalului muncitor, perfecționării
organizării producției și a muncii,
valorificării superioare a resurselor
materiale și umane, creșterii eficien
ței întregii activități economico-financiare.
Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că am
tras toate învățămintele și vom lua
măsuri concrete pentru îmbunătă
țirea radicală a muncii de partid.
Adresîndu-vă. cu firească emoție,
cele mai vii mulțumiri pentru vizita
de lucru pe care ați întreprins-o in
combinatul nostru, pentru prețioase
le indicații și orientări pe care ni
le-ați dat, ne angajăm să acționăm
în spirit revoluționar și cu răspun
dere comunistă pentru Îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ce ne revin
din hotărîrile Congresului al XIII-Iea
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. a planului pe acest an si pe în
tregul cincinal.
Exprimîndu-ne adeziunea deplină
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, vă dorim
din toată inima să ne trăițl întru
mulți ani, spre gloria partidului și
fericirea poporului român l
în continuare, tovarășul Ion Sfîrc,
secretar al Comitetului U.T.C. de la
întreprinderea de jante auto Drăgășani. a sipus :

Mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceausescu.
în deplină unitate, tineri și virstnicL
toți locuitorii județului nostru, co
muniștii, toți oamenii muncii de la
întreprinderea de jante auto Drăgășani dau expresie din adîncul inimi
lor sentimentelor de dragoste, res
pect și deosebită prețuire fată de
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, stră
lucit ctitor de țară nouă, comunist
de neasemuită omenie, cane v-ați
consacrat întreaga viață si eroică ac
tivitate revoluționară ridicării necon
tenite a patriei pe culmi tot mai
înalte de progres, civilizație si bună
stare, creșterii tot mai puternioe a
prestigiului României în lume.
Exprim, totodată, sentimentele
noastre de profund respect, adincă
recunoștință fată de mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu. pentru con
tribuția remarcabilă la elaborarea si
înfăptuirea planurilor si programelor
de dezvoltare economico-socială a
patriei, la dezvoltarea cercetării știin
țifice și aplicarea acestora în pro
ducție, la înflorirea învățămîntului
și culturii românești.

Muncind lntr-o întreprindere tînără, construită din. strălucita dumnea
voastră inițiativă, comuniștii, oame
nii muncii din unitatea noastră, toți
tinerii au acționat și acționează cu
responsabilitate si exigentă pentru
transpunerea in viață a sarcinilor si
orientărilor formulate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, privind realizarea unei
calități noi, superioare în întreaga
activitate productivă.
Vă rog să-mi permiteți să raportez
că, prin mai buna organizare a acti
vității, creșterea productivității mun
cii și a eficienței economice, colecti
vul nostru a obținut în acest an
unele rezultate pozitive atît la pro
ducția pentru intern, cit si la export.
Sarcinile de plan pe 4 luni la Productia-marfă au fost depășite cu 9,1
la sută, la producția netă cu 12,9 la
sută, iar la producția-marfă vindută
și încasată cu 1 la sută. în același
timp, s-au asimilat si introdus în fa
bricația de serie noi tipuri de jante
pentru autoturismele Dacia, TV și
ARO 10.
Analizindu-ne activitatea în spiri
tul înaltelor exigențe formulate în
magistrala dumneavoastră Expunere
la ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie,
trebuie să arătăm deschis, așa cum
pe bună dreptate ați apreciat pe par
cursul vizitei de lucru in unitatea
noastră, că mai avem incă suficiente
rezerve, mari posibilități în ce pri
vește folosirea deplină a capacități
lor de producție, valorificarea supe
rioară a materiilor prime, materiale
lor și a produselor. în mai buna or
ganizare a producției și a muncii.
Tinerii din Întreprinderea noastră
vă exprimă întreaga lor recunoștin
ță, asemenea tuturor tinerilor tării,
pentru grija deosebită pe care o
acordați formării și educării lor în
spirit revoluționar pentru muncă si
viață. Așa cum ne-ati indicat, vom
intensifica activitatea politico-educativă în rindul tineretului, vom adop
ta o atitudine mai fermă fată de
unele manifestări negative, ne vom
implica plenar în realizarea sarcini
lor de producție, în întărirea ordinii
și disciplinei.
Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că am sta
bilit măsuri concrete pentru impli
carea mai activă, mai responsabi
lă a organelor si organizațiilor de
U.T.C.. a tuturor tinerilor la solu
tionarea operativă a problemelor
producției, la aplicarea măsurilor
privind modernizarea producției șl
ridicarea nivelului tehnic si calita
tiv al produselor, reducerea consu
murilor materiale Si energetice. în
cadrarea în normativele economicofinanciare si întronarea unui climat
de ordine si disciplină la fiecare loc
de muncă, urmărind stăruitor spo
rirea eficienței întregii activități economice.
Vă asigurăm, mult iubite sî stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că,
urmînd luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață revolu
ționară. nu vom precupeți eforturile
pentru a îndeplini exemplar sarci
nile pe acest an si pe întregul cinci
nal. pentru a ne aduce o contribu
ție cît mai mare în vasta operă de
ridicare a scumpei noastre patrii
pe cele mai înalte culmi de progres
si civilizație.

în cuvintul său. tovarășul Victor
Diaconescu, președintele C.A.P. Or
lești. a spus :
Mult iubite si stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Este o mare cinste pentru mine
să vorbesc la această mare adunare
populară în numele comuniștilor, al
tuturor locuitorilor din comuna Or
lești si să vă aducem dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. strălucit condu
cător al partidului și statului, cti
torul României socialiste moderne,
tovarășei Elena Ceaușescu. eminent
om politic șl de stat, cel mai fierbin
te omagiu și întreaga noastră recu
noștință pentru tot ce întreprindeți
spre binele și fericirea poporului
român.
Ne exprimăm nemărginita bucurie
pentru faptul că am avut fericitul
prilej să vă avem oaspeți dragi în
cooperativa agricolă de producție
Orlești.
Asemenea tuturor noilor si în
drăznețelor transformări ce au avut
lpc. cu deosebire de la istoricul
Congres al IX-lea al partidului. în
toate ramurile și sectoarele de ac
tivitate. și agricultura s-a bucurat
din plin de orientările și indicațiile
dumneavoastră, de conceptul pe
care 1-ati elaborat privind făurirea
noii revoluții agrare. Așa cum
ne-ati învățat.
considerăm pămîntul ca bunul cel mai de preț
pe care avem datoria să-l folosim
la întregul său potențial productiv.
Dispunem de un minunat cadru
organizatoric și de principii econo
mice științific elaborate ce au la
bază proprietatea socialistă de stat
si cooperatistă Pe care, așa cum ați
accentuat din nou în Expunerea la
ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie
a.c.. trebuie s-o dezvoltăm si s-o
întărim permanent, aceasta consti
tuind calea sigură pentru continua
dezvoltare si modernizare a agri
culturii socialiste, pentru ridicarea
bunăstării materiale si spirituale a
țărănimii.
Actionînd pe baza indicațiilor si orientărilor dumneavoastră, țăranii
cooperatori din comuna Orlești au ob
ținut an de an recolte tot mai mari
ca urmare a sprijinului permanent
primit din partea statului pentru
dezvoltarea bazei tehnico-materiale
si aplicării tehnologiilor cerute deexigentele noii revoluții agrare.
Anul trecut, la grîu am realizat
5 400 kg la hectar mai mult cu 1 500
kg fată de nivelul planificat, iar în
aoest an. pe baza evaluării pe care
am făcut-o în urmă cu cîteva zile,
considerăm că vom depăși 8 000 kg
la hectar. Producții bune am obți

nut si la porumb, cartofi, legume,
în viticultură si pomicultură, realizind și depășind planul stabilit.
în domeniul zootehniei, prin valo
rificarea resurselor si a tradiției existente. am obținut aproape 4 500 li
tri lapte pe vacă furajată si sint
create toate condițiile ca în acest an
să depășim 5 000 litri.
O dată cu dezvoltarea economică a
cooperativei noastre agricole au
crescut si veniturile locuitorilor co
munei. nivelul nostru de trai, iar lo
calitatea in care trăim si muncim se
înfățișează astăzi ca o așezare in
plină înflorire, puternic marcată de
noile prefaceri ale socialismului.
Pentru viata nouă pe care o trăim,
pentru condițiile minunate în care
cresc si se formează copiii noștri vă
purtăm o permanentă recunoștință,
mult iubite si stimate tovarășe se
cretar general, si folosim acest deo
sebit prilej pentru a vă aduce din
inimă mulțumirile noastre fierbinți.
Reafirmindu-ne încă o dată atașa
mentul deplin față de politica in
ternă si internațională a partidului
si statului nostru, vă asigurăm, dragi
si iubiți conducători, că nu vom pre
cupeți nici un efort, că vom pune
cu temeinicie umărul la înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții agrare,
pentru eliminarea unor lipsuri și
neajunsuri ce mai există în activi
tatea noastră, mai ales în ce pri
vește efectuarea la timp si de înal
tă calitate a tuturor lucrărilor. în
tărirea ordinii si disciplinei, aducîn
du-ne astfel o contribuție mereu
sporită la dezvoltarea economico-so
cială a patriei.
După tradiția strămoșească, vă ru
găm să primiți urările noastre de
fericire, sănătate si viată îndelun
gată. să ne trăiti întru multi ani
spre binele si fericirea harnicului și
minunatului nostru popor.
întimpinat cu însuflețite urale și
ovații, a luat cuvîntul tovarășul

Nicolae Ceaușescu, ,ecretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.
Partlcipanții la adunare, urmărind
cu cel mai viu interes, cu deplină
satisfacție și unanimă aprobare cuvîntarea conducătorului partidului
și statului, au scandat îndelung nu
mele partidului, al secretarului său
general, au ovaționat, reafirmindu-și
astfel voința nestrămutată de a ac
ționa. strins uniți in jurul Partidu
lui Comunist Român, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan
ce le revin în 1988 și pe întregul
cincinal, a obiectivelor stabilite de
Congresul al XIII-Iea și Confe
rința Națională ale partidului.
Adresîndu-se tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la încheierea
cuvîntării, primul-secretar al comi
tetului județean de partid a spus :
Mult
stimate
tovarășa
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și Iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Vă rog respectuos să-mi permi
teți ca, in numele particlpanților la
această mare adunare populară, al
tuturor celor ce trăiesc și muncesc
în județul Vilcea, să vă exprimăm
cu înaltă recunoștință, din adîncul
inimilor, profunde mulțumiri pentru
indicațiile și orientările de excep
țională valoare pe care le-ați for
mulat pe parcursul vizitei, in ca
drul ședinței cu biroul comitetului
județean de partid, în magistrala
cuvintare rostită astăzi.
Mulțumindu-vă încă o dată pentru
cinstea cu care ne-ați onorat prin
vizita dumneavoastră de lucru, lo
cuitorii județului Vîlcea vă adre
sează, mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult iubită și
stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
urarea de viață îndelungată, în de
plină sănătate șl putere de muncă,
pentru gloria partidului și a poporu
lui, a scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.
Urcînd Ia tribună, grupuri de pio
nieri și șoimi ai patriei au oferit
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu buchete
de flori.
Marea adunare populară din mu
nicipiul Rîmnicu Vilcea a luat sfirșit tntr-o atmosferă entuziastă, de
profundă vibrație patriotică.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie manifestărilor
pline de căldură ale participanților
la adunare.
După marea adunare populară a
avut loc solemnitatea încheierii vi
zitei de lucru efectuate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu in județul Vîlcea.
O formațiune alcătuită din mili
tari. membri al gărzilor patriotice șl
ai detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei a
prezentat onorul.
A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România.
Pionieri și șoimi ai patriei, tineri
și tinere au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de flori.
Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu vii mulțumiri pen
tru vizita efectuată, reafirmînd an
gajamentul comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județul Vîlcea
de a acționa cu devotament și pa
siune revoluționară pentru înfăptui
rea neabătută a orientărilor și indi
cațiilor primite, pentru realizarea
exemplară a sarcinilor de plan pe
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru a-și spori, astfel, contribuția la
ridicarea României pe noi trepte de
progres și civilizație.
în uralele și aclamațiile celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au luat
loc într-o mașină deschisă.
De-a lungul traseului spre reșe
dința ce le-a fost rezervată pe tim
pul vizitei de lucru au fost ovațio
nați cu aceeași dragoste de un mare
număr de cetățeni, care scandau cu
însuflețire numele partidului, al se
cretarului său general.
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la marea adunare populară din municipiul Rîmnicu Vîlcea
(Urmare din pag. I)
însuși județul dumneavoastră a
cunoscut o dezvoltare puternică, o
creștere de 15 ori a producției.
S-au realizat mari combinate și
întreprinderi, s-au dezvoltat pu
ternic agricultura, învățămîntul,
s-au construit locuințe și alte obiective social-culturale.
Practic, însuși Rîmnicu Vîlcea
se poate spune că este un oraș
nou, care asigură — ca și alte lo
calități — condiții de viață tot mai
bune pentru toți cetățenii din
acest municipiu, așa cum, de alt
fel, se asigură pentru toți cetățe
nii patriei noastre. (Aplauze și
urale
puternice, ae scandează
„Ceaușescu și poporul ).!**
In general, în întreaga țară, pe
primele patru luni, avem rezulta
te în îndeplinirea planului pe
acest an care pot fi apreciate ca
bune. Desigur, mai sînt opt luni
— și trebuie să organizăm în așa
fel activitatea încît nu numai să
menținem realizările din primele
luni ale acestui an, dar să adăugăm ceva în plus la ceea ce
am realizat și să ne prezentăm,
la încheierea anului, cu îndepli
nirea prevederilor planului, cu
rezultate bune în toate sectoarele
de activitate.
Să acționăm cu toată hotărîrea
în direcția aplicării ferme a pro
gramelor de modernizare, de mai
bună organizare economico-financiară, de aplicare a noului meca
nism economic, de creștere a pro
ductivității muncii, de ridicare a
calitățiiși nivelului tehnic al pro
ducției în toate domeniile de acti
vitate. Am obținut rezultate minu
nate în anii construcției socialiste
de la Congresul al IX-lea pînă
acum, ceea ce demonstrează că
numai și numai socialismul asi
gură popoarelor, care au suferit
asuprirea, toate condițiile să-și
creeze o viață nouă, liberă, feri
cită, independentă ! (Aplauze și
urale puternice; se scandează
„Ceaușescu—P.C.R. ! **
, „Ceaușescu
și poporul !“).
Comuniștii au avut întotdeauna
deplină încredere în forțele crea
toare ale poporului și au acționat
pentru lichidarea vechii orînduiri,
bazată pe inegalități și exploatare,’
dar, o dată instaurată
puterea
populară, o dată ce poporul a de
venit stăpîn pe destinele sale,
partidul și-a asumat răspunderea
de a călăuzi întreaga națiune pe
calea făuririi unei vieți noi, care
să asigure bunăstarea și fericirea
întregii națiuni. Țelul suprem al
politicii partidului nostru — esența
societății socialiste multilateral
dezvoltate pe care o edificăm cu
succes în România — îl constituie
bunăstarea, fericirea, independen
ta poporului ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — P.C.R. )!**
Avem un program minunat de
dezvoltare în continuare a patriei
noastre pînă în ’90 și pînă în anii
2000. Tot ceea ce am realizat con
stituie garanția că vom înfăptui
aceste planuri și programe de ri
dicare a patriei noastre pe noi
culmi de progres și civilizație.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).
Este necesar, desigur, să lucrăm
mai bine. Știm — și am spus-o
nu o dată, — am avut și lipsuri,
s-au comis și greșeli. Puteam să
obținem rezultate mai bune dacă
unele din acestea nu s-ar fi ma
nifestat. Dar, ceea ce am realizat
prin munca unită a întregului po
por demonstrează ce forță repre
zintă un popor care a devenit
stăpîn pe destinele sale, care este
stăpînul adevărat al țării și care
merge ferm înainte, hotărît să
făurească o societate în care omul
să devină cu adevărat liber — și
material și spiritual —, omul so

cietății comuniste. în care oamenii
vor fi cu adevărat liberi. în care
ei înșiși, în deplină unitate, vor
putea să asigure, ca și acum,
mersul spre noi și noi culmi, lichidînd și nemaiadmițînd nicioda
tă exploatarea, asuprirea, inegali
tatea ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!
,
**
„Ceaușescu
și poporul !“).
Revenind la județul Vîlcea și la
municipiul Rîmnicu Vîlcea, doresc
să subliniez din nou necesitatea ca
organizațiile de partid, comitetul
județean și biroul județean de
partid — așa cum am discutat în
ședința de aseară —, toate colec
tivele de oameni ai muncii, consi
liile de conducere, adunările ge
nerale din întreprinderi, din coo
perative, din unități de stat din
agricultură, toți cetățenii județu
lui trebuie să se angajeze cu și
mai multă hotărîre în înfăptuirea
neabătută a programelor de dez
voltare și înflorire a județului, ca
o parte importantă a programului
de dezvoltare generală a patriei.
Cunosc județul Vîlcea din 1935,
știu cum arătau și municipiul
Rîmnicu Vîlcea. și Drăgășanii,
și multe, multe comune și lo
calități din județul dumnea
voastră. Pe atunci partidul nos
tru, organizațiile de tineret lucrau
în ilegalitate, dar și atunci dis
cutam cum va trebui să recon
struim și să modernizăm Rîmnicu
Vîlcea, orașele și satele din județ.
Am cunoscut apoi Vîlcea imediat
după eliberare, în 1946. Cei mai in
vîrstă știu cum arăta atunci orașul
și ce industrie exista atunci. Deci
ceea ce s-a realizat aici, ca în în
treaga țară, constituie o dovadă a
capacității creatoare a oamenilor
muncii din Vîlcea — ca. de alt
fel, a întregului nostru popor —
o dovadă că ceea ce ne propu
nem să facem în anii următori vom
realiza ! Avem o bază tehnică pu
ternică. cu mult, mult superioară
celei cu care am început în ’45, și
cu mult, mult superioară celei din
1965. Avem o puternică bază ma
terială, științifică, dar mai cu sea
mă avem oameni cu o înaltă pre
gătire tehnico-profesională. cu o
înaltă conștiință socialistă, revolu
ționară. Cu acești oameni am reali
zat tot ceea ce poate vedea ori
cine — și, intr-adevăr, ne putem
mîndri cu realizările pe care le-am
înfăptuit — și avem garanția că
programul de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
de trecere la comunism se va reali
za în bune condiții ! (Aplauze și
urale puternice, îndelungate ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
,
**
P.C.R.!
„Ceaușescu și poporul!
).
**
Toate aceste realizări au cerut
eforturi — și materiale și umane.
A trebuit să alocăm an de an pes
te o treime din venitul național
pentru dezvoltare. Vom face acest
lucru și în viitor ! Dar, pe aceas
tă bază, am asigurat dezvoltarea
țării, ridicarea gradului de civili
zație, a nivelului de trai material
și spiritual al poporului, am reu
șit să transformăm România într-o
țară industrial-agrară, organizată
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Avem un larg sistem democratic
de conducere în toate domeniile de
activitate. Este necesar ca toate or
ganismele democrației muncitorești-revoluționare, consiliile oa
menilor muncii, adunările genera
le din toate sectoarele — și în in
dustrie, și în agricultură, și în ști
ință și cultură — să acționeze pen
tru îndeplinirea rolului important
pe care îl au în conducerea tutu
ror domeniilor de activitate, în, asigurarea întăririi spiritului de răs
pundere, a disciplinei și ordinii —
aceasta fiind una din condițiile
bunei funcționări a fiecărei uni

tăți, ale îndeplinirii programelor
de dezvoltare generală a patriei
noastre. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).
M-am întîlnit cu mulți elevi. Am
constatat bucuria pe fețele lor. Știu
că acum sînt preocupați să încheie
anul școlar și să obțină note și
rezultate cit mai bune. Desigur că
acestea sînt rezultatele întregului
an de învățătură.
Aș menționa, la această mare adunare populară, sistemul modern
de învățămînt, care asigură tutu
ror copiilor, întregului tineret al
patriei noastre un nivel tot mai
înalt de cunoștințe în toate do
meniile de activitate. Viitorul pa
triei noastre este legat de ridicarea
nivelului general de învățătură și
cultură, care asigură copiilor și ti
neretului întregii țări, deci și ce
lor din Vîlcea, cunoștințe cît mai
bune în toate domeniile. Numai
așa vor putea să-și îndeplinească
în bune condiții rolul în societa
te, în producție, în toate sectoare
le de activitate, asigurînd dezvol
tarea continuă a patriei noastre pe
cele mai înalte culmi de progres
și civilizație !
Doresc să adresez copiilor, ele
vilor, tineretului din Vîlcea, dar și
din întreaga țară, succese la în
vățătură, succese în viață, precum
și urarea de a crește demni, de
a-și însuși cele mai noi cunoștințe
pentru a deveni buni cetățeni ai
României socialiste ! (Aplauze și
urale puternice; se scandează
îndelung „Ceaușescu — tinerii!“,
„Ceaușescu și poporul ).!**

Stimați tovarăși,
Pentru înfăptuirea tuturor pro
gramelor de dezvoltare în conti
nuare a patriei noastre avem ne
voie de pace, de colaborare cu
toate națiunile și popoarele lumii,
fără deosebire de orînduire socială.
Pornind de la aceasta și de la
faptul că întotdeauna poporul ro
mân a fost un popor dornic de
pace, de colaborare egală între
toate națiunile lumii, partidul și
statul nostru acționează cu toată
hotărîrea pentru a contribui la so
luționarea problemelor grave in
ternaționale într-un mod nou, care
să pună capăt vechii politici de
dominație și asuprire, să pună ca
păt războaielor, cursei înarmărilor,
să asigure pacea și dreptul fie
cărei națiuni la dezvoltarea liberă,
independentă, așa cum o dorește
fiecare popor ! (Aplauze și urale
puternice, îndelungate ; se scan
dează - îndelung „Ceaușescu —
pace ).!**
In acest spirit, ne pronunțăm
ferm pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru a se pune capăt
înarmărilor nucleare, chimice și
convenționale, pentru trecerea la
dezarmare, și în primul rînd la
dezarmarea nucleară, pornind de
la faptul că folosirea armelor nu
cleare, oriunde ar avea loc, afec
tează viața tuturor națiunilor lu
mii, pune în pericol însăși existen
ța vieții pe planeta noastră.
Iată de ce ne pronunțăm ferm
pentru a se trece hotărît la un
program de dezarmare nucleară,
în mai multe etape, pînă în anul
2000, de a se trece la oprirea ex
periențelor nucleare. Considerăm
că este necesar ca Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale Americii
Să realizeze, în cel mai scurt timp,
acordul prțvind eliminarea arme
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune, să încheie acordul pentru
reducerea cu 50 la sută a armelor
strategice nucleare — ca un pas
important în direcția unui pro
gram general de lichidare a tutu
ror armelor nucleare. Numai așa
omenirea va avea asigurată exis
tența, va avea asigurată pacea !
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Dezarmare — pace !“).

România consideră că este nece
sar să se treacă, în cel mai scurt
timp, la tratative pentru realizarea
unui acord privind reducerea ar
melor convenționale, în prima
etapă cu 20 la sută, pentru tre
cerea, ulterior, pînă în anul 2000,
Ia o reducere cu cel puțin 50 la
sută a acestor armamente. în ace
lași timp, trebuie să se treacă la
reducerea cheltuielilor militare —
care au ajuns la cifra astronomică
de peste 1 000 de miliarde de do
lari — și folosirea mijloacelor re
zultate din această reducere pen
tru dezvoltarea economico-socială
a fiecărei țări, iar o parte pentru
progresul țărilor în curs de dez
voltare, pentru a asigura. în felul
acesta,
depășirea
problemelor
grave economice, îndeosebi ale
țărilor în curs de dezvoltare.
Considerăm că este necesar să
facem totul ca, in Europa, să se
înfăptuiască noi măsuri de dezar
mare, de încredere, de colabora
re, pentru realizarea unei Europe
unite, a tuturor națiunilor, fără
deosebire de orînduire socială,
pornind -de la respectul dreptului
fiecărui popor european de a-și
alege orînduirea pe care o doreș
te. (Aplauze și urale puternice,
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu
— România, pacea și prietenia!“).
Ne pronunțăm pentru realizarea
în Balcani a unei colaborări tot
mai bune, pentru transformarea
regiunii noastre într-o zonă fără
arme nucleare și chimice, fără
baze militare străine.
în același timp, considerăm că
trebuie să se facă totul pen
tru încetarea conflictelor exis
tente și soluționarea lor numai și
numai prin negocieri, prin trata
tive.
în acest spirit, aș dori să re
afirm și de la această mare adu
nare populară din Rîmnicu Vîlcea
necesitatea organizării unei con
ferințe internaționale pentru Orientul Mijlociu, în vederea unei
soluții politice și asigurării pentru
poporul palestinian a dreptului la
autodeterminare,
la
realizarea
unui stat liber, independent. (Ura
le și aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace ).!**
Sînt multe probleme grave ;
încă sînt popoare care se mai
află sub dominația colonială.

România, ca și în trecut, își ex
primă deplina solidaritate cu lupta
de eliberare națională, acordă și
va acorda întregul său sprijin
luptei popoarelor pentru indepen
dență, pentru a fi pe deplin stăpîne pe destinele lor, pentru a pune
capăt
oricărei
intervenții
în
treburile lor interne. (Aplauze
și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. ,!**
„Ceaușescu — pace ).!**
O situație deosebit de gravă este
și în economia mondială, mai cu
seamă în ce privește înrăutățirea
situației țărilor în curs de dez
voltare. De aceea, țara noastră
își exprimă deplina solidaritate
și acționează, împreună cu aces
te țări, în vederea unei soluțio
nări generale a problemelor sub
dezvoltării — inclusiv a proble
melor datoriei lor externe —,
pentru o nouă ordine economică
internațională, care să asigure pro
gresul tuturor națiunilor lumii,
în primul rînd al țărilor în
curs de dezvoltare. între pace
și dezvoltare există o strînsă uni
tate dialectică și numai soluționînd ambele probleme vom
asigura progresul omenirii. In
dependența și bunăstarea fie
cărei națiuni ! (Aplauze și urale
puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — pace ).!**
în același timp însă. In lume
sînt multe probleme grave de or
din social, care își așteaptă o so
luționare și reprezintă o necesita
te vitală pentru viitorul omenirii.
Așa este problema șomajului, cu
deosebire în rîndul tineretului —
deoarece sînt țări unde aproape 50
la sută din tineri nu au asigurat
un loc de muncă. Mulți elevi care
termină școlile, mulți studenți nu
au asigurate locuri de muncă. Sînt
multe, multe asemenea probleme
care influențează negativ starea de
spirit a oamenilor, îndeosebi a ti
neretului, care nu vede nici un fel
de perspectivă în fața lui. De aceea. România are de gînd să pre
zinte în cadrul Conferinței de la
Viena unele probleme legate de aceasta în vederea soluționării lor
tocmai pornind de la dorința de a
dezvolta încrederea, prietenia și
colaborarea cu toate națiunile con
tinentului nostru, de a face ca 'în
tregul continent european — care
a dat mult pentru civilizație — să

asigure astăzi tineretului, cetățe
nilor condiții din ce în ce mai
bune de viață — pentru că acesta
trebuie să fie scopul final, suprem
al activității tuturor statelor, al tu
turor oamenilor politici care do
resc bunăstarea și fericirea po
poarelor ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul!“,
„Vom munci și vom lupta, pacea
o vom apăra !“).
In ceea ce ne privește, avem în
vedere să facem totul, ca și pînă
acum, pentru a asigura locuri de
muncă fiecărui cetățean al patriei
noastre, să asigurăm tineretului nu
numai instruirea, nu numai un ni
vel cît mai înalt de cultură, dar
să-i asigurăm și locuri de muncă
pentru a-și pune în valoare capa
citățile creatoare. Numai așa so
cialismul își va demonstra forța și
capacitatea sa ! Și, vă pot asigura,
dragi tovarăși, — și doresc ca și
din Vîlcea să asigur întreaga noas
tră națiune — că nu vom precu
peți nici un efort, avînd întotdea
una în vedere ca tot ceea ce facem
să servească oamenilor, să le asi
gure condiții cît mai bune de mun
că. de viață, de participare activă
la întreaga activitate politică și so
cială, ca adevărați stăpîni ai socie
tății socialiste românești ! (Urale
și aplauze puternice, prelungite ; se
scandează indelung „Ceaușescu și
poporul !“, „Ceaușescu să trăiască.
România să-nflorească ).!**
Dragi tovarăși,

în încheiere, aș dori să exprim,
încă o dată, satisfacția noastră
pentru întîlnirile cu colectivele de
oameni ai muncii, cu cetățenii din
județul Vîlcea și din municipiul
Rîmnicu Vîlcea, cu activul de
partid și de stat, cu mii și zeci de
mii de oameni ai muncii — băr
bați și femei, copii, tineri și mai
în vîrstă.
Avem impresii deosebit de bune
despre ceea ce am constatat. De
aceea, am încrederea că oamenii
muncii din Vîlcea, toți cetățenii,
sub conducerea organizațiilor de
partid, în strînsă unitate, vor ob
ține și în acest an, și în anii vii
tori rezultate tot mai bune în în
treaga activitate.
în manifestările cu care am fost
întîmpinați pretutindeni am văzut

expresia dragostei și încrederii în
politica partidului nostru comu
nist, în justețea construcției socia
liste, încrederea în socialism, am
văzut manifestarea încrederii și
hotărîrii întregului popor de a lu
cra în așa fel încît să înfăptuim
Programul partidului de făurire a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare spre co
munism, de a asigura României
un loc tot mai demn în lume, vii
torul său liber, independent, de
bunăstare și fericire ! (Aplauze și
urale îndelungate ; se scandea
ză „Ceaușescu șl poporul !“,
„Ceaușescu — P.C.R. ).!**
Mai sînt multe luni din acest
an. Va trebui lucrat mai bine, cu
mai multă hotărîre și fermi
tate pentru a putea ocupa un
loc cît mai bun în marea în
trecere socialistă între județe, în
tre diferite sectoare de activitate.
Depinde de toate colectivele de
oameni ai muncii, dar și de acti
vitatea comitetului județean de
partid, a biroului județean, a con
siliilor oamenilor muncii, ca jude
țul Vîlcea să ocupe și în industriei
și în agricultură, și în alte sectoare
un loc cît mai bun și — dacă este
posibil — să se situeze printre pri
mele locuri. Eu aș saluta dacă ați
ocupa un loc fruntaș — și mi-ațl
face o deosebită plăcere să ocupați
primul loc atît In agricultură,
cît și în industrie — și vă doresc
succese 1 (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul ).!**
încă o dată, dragi tovarăși, vă
urez cele mai mari succese, satis
facții, multă sănătate și fericire !
(Urale și aplauze puternice, Înde
lungate. într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și strînsă unitate
în jurul partidului, toți cei prezențl
la marea adunare populară aclamă și ovaționează îndelung
pentru Partidul Comunist Ro
mân. pentru secretarul său ge
neral, președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Se scan
dează minute în șir „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poportd !“,
„Stima noastră și mindria —Ceaușescu, România ,!** „Ceaușescu
.— pace !“).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL HARGHITA
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Pe parcursul vizitării unor sec
toare ale întreprinderii, gazdele au
înfățișat o serie de tehnologii noi,
moderne, realizările obținute în gos
podărirea și valorificarea superioară
a materiilor prime și materialelor.
Adresînd felicitări muncitorilor șl
specialiștilor din întreprindere pen
tru rezultatele bune obținute, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat că,
ținind cont de gradul ridicat de do
tare tehnică de care aceasta dispu
ne, se cere o preocupare tot mai
susținută in vederea asimilării de
noi tipuri de mașini și utilaje, a ri
dicării continue a calității și compe
titivității produselor, creșterii efi
cienței întregii activități.
în continuare a fost vizitată

ÎNTREPRINDEREA „TEHNOUTILAJ", profilată pe fabricarea
da echipamente pentru industria ali

mentară.
Dialogul secretarului general al
partidului cu specialiștii și condu
cerea unității, ai centralei industria
le. la care a participat si ministrul
industriei alimentare, tovarășa Paula
Prioteasa, a fost axat îndeosebi pe
problemele diversificării producției
și asimilării unor mașini si utilaje
moderne, de Înaltă productivitate.
Directorul întreprinderii, Francsall
Coloman, a raportat că, în primele
patru luni ale anului, planul a fost
depășit la producția fizică, producti
vitatea muncii, beneficii si alti indi
catori de bază. Succese importante
au fost obținute si in domeniul re
cuperării si valorificării materiale
lor refolosibile. Preocupările pentru
încadrarea în normele de consum
aprobate s-au concretizat în obține
rea, în perioada ianuarie-aprilie. a
unor economii de peste 300 tone la
minate din oțel, precum si impor
tante cantități da combustibil si
energie electrică.
în cadrul unei expoziții amenajate
în incinta Întreprinderii, tovarășului
Nicolae Ceaușescu
si tovarășei
Elena Ceaușescu le-au fost prezen
tate cele mai noi produse concepute
și realizate cu forțe proprii, care se
remarcă prin parametri tehnico-economici ridicați. Muncitorii de aici au
reușit să introducă in producția de
serie numeroase utilaje care contri
buie la mecanizarea operațiilor în
diferite sectoare ale industriei ali
mentare.
La
plecare.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a felicitat colecti
vul întreprinderii pentru realizările
obținute. Dat fiind faptul că Între
prinderea dispune de un colectiv
bun, de o bază tehnică modernă,
secretarul general al partidului gi-a
exprimat convingerea că oamenii
muncii, specialiștii de aici vor adu
ce o contribuție importantă la reali
zarea programului special de dezvol
tare a producției de utilaje pentru
industria alimentară, prin realizarea
de produse de cea mai bună calitate.
Pe parcursul vizitării celor două
întreprinderi,
numeroși
munci
tori, tineri și virstnici, au venit
în Intîmpinarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena
Ceaușescu, oferindu-le flori, adresîndu-le din inimă cuvinte de aleasă
prețuire și profundă recunoștință
pentru vizită, pentru grija perma
nentă ce o poartă oamenilor mun
cii de pe cuprinsul Întregii țări. S-a
scandat cu Însuflețire „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu—P.C.R. !“,
.Stima noastră și mindria, Ceaușescu
— România !“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
oprit în mai multe rînduri șl a dis
cutat cu grupuri de muncitori din
cele două întreprinderi, s-a intere
sat de felul in care iși desfășoară
activitatea, de rezultatele obținute la
locul de muncă și le-a urat reali
zări cit mai bune în viitor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au străbă
tut din nou arterele orașului, de-a
lungul cărora au fost salutați de
mii de cetățeni de toate vîrstele,
care au ovaționat pentru partid,
pentru secretarul său general.

înainte de plecarea din municipiu,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresindu-se locuitorilor Odorheiului, a
spus :

Dragi tovarăși,
Doresc să adresez tuturor locui
torilor din Odorhei felicitări pen
tru rezultatele obținute în activi
tatea de dezvoltare a orașului, in
industrie. Am vizitat două între
prinderi. Avem impresii bune.
Orașul dumneavoastră, ca și jude
țul, s-a dezvoltat mult ; s-a con
struit mult și aceasta este rezulta
tul politicii juste a partidului nos
tru comunist, de construcție socia
listă. de dezvoltare armonioasă a
tuturor județelor și zonelor țării.
Considerăm că numai pe această
cale, ridicind industria, agricultu
ra, știința, cultura, invățămintul.
nivelul de trai material și spiri
tual, se poate asigura adevărata
egalitate în drepturi pentru toți
cetățenii patriei, construirea con
știentă, în deplină unitate, a socia
lismului și comunismului.
Cunoașteți programele de dez
voltare economico-socială. Și în
județul Harghita, și in orașul
dumneavoastră — Odorhei — va
trebui să se acționeze pentru a
contribui la realizarea acestora.
Vor cunoaște o dezvoltare in con
tinuare, — și vom face totul ca
toate Județele și localitățile patriei
să se dezvolte continuu — să asi
gurăm condiții tot mai bune de
muncă, de viață pentru toți cetă
țenii României, aceasta fiind o ce
rință a socialismului, a comunis
mului, a bunăstării poporului.
Vă felicit încă o dată pentru
rezultatele obținute! Vă urez
succese tot mai mari, multă sănă
tate și fericire I
La revedere, dragi tovarăși !

Urările și îndemnurile secretarului
general al partidului au fost primite
cu profundă bucurie de miile de ti
neri și virstnici prezenți pe stadio
nul municipal, unde a avut loc ce
remonia plecării. Ei au dat expresie,
prin aplauze, urale și ovații, sen
timentelor de aleasă stimă și pre
țuire pe care le poartă, asemenea
tuturor cetățenilor patriei, secreta
rului general al partidului. în

aplauzele mulțimii, elicopterul pre
zidențial a decolat, îndreptîndu-se
spre următorul obiectiv al vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au sosit,
apoi, îa COOPERATIVA AGRI

COLĂ DE PRODUCȚIE SÎNMARTIN, unitate distinsă cu înal
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții
Agrare" unde au fost salutați cu deo
sebită stimă si considerație, de nu
meroși cetățeni ai comunei Sinmartin. ca si din localitățile învecinate,
care i-au intîmpinat cu îndelungi și
puternice aplauze, cu urale si acla
mații. Primarul comunei. Ștefan
Both, a dat glas acestor calde senti
mente. exprimind bucuria locuitori
lor din Sinmartin de a primi vizita
înaltilor oaspeți.
în timpul dialogului purtat cu mi
nistrul agriculturii. Gheorghe David,
cu reprezentanți ai organelor agricole
județene, cu specialiștii aflati la fața
locului, au fost examinate activitatea
desfășurată si rezultatele înregistrate
de lucrătorii ogoarelor din județul
Harghita, preocupările lor pentru
realizarea unor producții vegetale și
animaliere tot mai mari.
în cadrul unei expoziții special amerîajate. secretarului general âl
partidului i-au fost înfățișate date
privind modul de folosire a suprafe
țelor agricole, creșterea continuă a
potențialului productiv al pămîntului.
dezvoltarea si modernizarea bazei
tehnico-materiale a agriculturii ju
dețului. Au fost prezentate, de ase
menea. realizările din zootehnie,
sector ce deține o pondere însemnată
în ansamblul producției agricole a
județului Harghita, precum si o serie
de rezultate ale activităților din in
dustria mică si prestarea de servicii.
Pornind de la constatările fă
cute în timpul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut organelor
agricole județene să ia măsuri fer
me pentru organizarea unor zone de
deal și munte realizind lucrări de
combatere a eroziunii solului, asolamente si regularizarea unor cursuri
de apă, pentru punerea în valoare și
folosirea deplină a întregului fond
funciar. Subliniindu-se că județul
Harghita dispune de condiții favora
bile dezvoltării zootehniei, s-a indi
cat să 6e acționeze cu mai multă
hotărîre in acest sens, precum si
pentru înfăptuirea programelor spe
ciale din domeniile agriculturii și
sericiculturii.
Oprindu-se la mal multe sole cul

tivate cu griu și sfeclă de zahăr
«părtinind cooperativei agricole de
producție Sinmartin, secretarul ge
neral al partidului a examinat sta
diul de vegetație al culturilor, den
sitatea plantelor si felul în care sint
efectuate lucrările agricole de sezon.
Adresîndu-se cooperatorilor din Sin
martin, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a apreciat realizările de pînă acum
și le-a urat să obțină producții tot
mai mari, astfel încît unitatea lor să
întrunească condițiile pentru a putea
fi distinsă si in acest an cu înaltul
titlu de „Erou al Noii Revoluții
Agrare".
De la C.A.P. Sinmartin. elicopterul
prezidențial s-a îndreptat spre orașul
Miercurea-Ciuc.
Solemnitatea sosirii oficiale in ju
dețul Harghita a avut loc intr-o at
mosferă însuflețită, de mare sărbă
toare. expresie a bucuriei și satisfac
ției profunde ale celor ce trăiesc jși
muncesc in acest înfloritor ținut al
țării, de a primi, din nou, ca oaspeți
dragi, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
si tovarășa Elena Ceaușescu.
Făcindu-se ecoul acestor simțămin
te. primul secretar al comitetului
județean de partid, alti reprezentanți
ai organelor locale de partid
si de stat au adresat tovarășului
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena
Ceaiisescii. la coborîrea din elicopter,
un cald bun venit.
în cinstea sosirii secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pe stadion era aliniată o formațiune
alcătuită din ostași ai forțelor noas
tre armate, membri ai gărzilor pa
triotice si ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea
patriei, care a prezentat onorul.
S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost pri
miți. după datină, cu piine si sare.
Pionieri si șoimi ai patriei, tineri
si tinere s-au apropiat de oaspeții
iubiți, oferindu-le flori.
Coloana oficială a străbătut prin
cipalele artere, străjuite de nume
roase si moderne construcții noi. ce
oferă o imagine sugestivă a puternioei dezvoltări urbanistice a munici
piului Miercurea-Ciuc. Mii de cetă
țeni ai orașului au salutat cu entu
ziasm și multă însuflețire pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu si pe
tovarășa Elena Ceaușescu. manifestindu-și satisfacția fată de noua vi
zită ce o întreprind, eveniment de
cea mai mare însemnătate în viața
județului și a locuitorilor săi.

ÎNTREPRINDERE • CENTRALĂ • MINISTER

0 răspundere unică pentru fundamentarea și îndeplinirea planului
Cîteva măsuri necesare pentru perfecționarea activității productive la întreprinderea de
utilaj de ridicat și transport din Lugoj
întreprinderea de utilaj de ridicat și transport din Lugoj a încheiat
anul trecut cu rezultate bune în producție, îndeplinind și chiar depășind
planul la principalii indicatori. Iată însă că, de la începutul acestui an,
rezultatele au fost lună de lună nesatisfăcătoare. Ce s-a întîmplat ? Ce
a dereglat activitatea productivă a întreprinderii, care se părea că, in
general, este bine pusă la punct 7
Au existat, este adevărat, și înainte o serie de neajunsuri în organi
zarea internă a muncii, în special în sectoarele calde ale unității,
neajunsuri care, nesoluționate la timp, au devenit acum mai presante.
Totodată, un produs de bază din fabricația întreprinderii — automacaraua
de 2,6 tone-forțâ — a fost transferat la o altă unitate, ceea ce a dereglat
în bună parte fluxurile tehnologice. Nu e mai puțin adevărat însă că,
in ultimul timp, nici Centrala industrială de utilaj minier și mașini de
ridicat Timișoara — în calitatea sa de titulară de plan — nu a sprijinit
în mod corespunzător întreprinderea pentru depășirea greutăților cu care
se confruntă.
între Timișoara și Lugoj nu este decît o distantă de 60 kilometri.
Se pare însă că dialogul dintre centrală și întreprindere se poartă ca
între două unități aflate la mare distanță. Tocmai de aceea ne-am propus
să scurtăm acest drum, punind față în față opiniile unor specialiști
din cadrul centralei de resort și din întreprindere, pentru a încerca să
înlesnim dialogul necesar care să asigure soluționarea problemelor cu
care se confruntă unitatea din Lugoj.

Ing. Sorin Pascu, director plan pro
ducție în cadrul centralei : „în pe
rioada care a trecut din acest an,
colectivul întreprinderii de utilaj de
ridicat și transport din Lugoj și-a
îndeplinit planul la producția de
poduri rulante, macarale portale,
translatoare, macarale pivotante, trolii electrice și piese de schimb.
Neajunsuri serioase se regăsesc insă
în activitatea sectoarelor calde, unde
planul nu este îndeplinit, iar produc
țiile nu se situează la nivelul capa
cităților existente. Cit despre spriji
nul pe care l-am acordat întreprin
derii precizez că am hotărît să
transferăm la Lugoj o gamă largă de

repere, subansamble și construcții
metalice care se execută în prezent
la întreprinderea mecanică Timișoa
ra, suplinind astfel golul produs prin
redistribuirea către o altă unitate a
automacaralei de 2,6 tf. Ne dăm
seama că aceasta nu este decît o
soluție de moment. Dar am înființat
un colectiv de specialiști din cen
trală și întreprindere care studiază
posibilitățile de contractare a unor
noi produse, în special piese de
schimb".
Așadar, conducerea centralei știe
că, prin redistribuirea unor produse,
problemele întreprinderii din Lugoj
nu pot fi soluționate decît cel mult

pentru moment. Știe, de asemenea,
că organizarea unor fluxuri și linii
tehnologice specifice unei unități
specializate în executarea utilajelor
de ridicat și transport nu se pot
schimba, readapta de la o zi la alta.
Și totuși, pentru a „salva" situația
de moment repartizează unității alte
produse cuprinse în fabricația altei
întreprinderi, care probabil la rindul
ei resimte acum consecințele acestui
„dans" al sarcinilor de plan. De ce
se procedează în felul acesta și nu
se iau măsuri de fond, care să
vizeze o perspectivă clară în ce pri
vește profilul de fabricație al între
prinderilor din subordine ? Nu am
putut să obținem un răspuns limpe
de, edificator din partea cadrelor de
conducere și a specialiștilor din ca
drul centralei la această întrebare,
ceea ce — in alt sens — spune totuși
destul de multe despre stilul de
muncă al cadrelor de aici.
Este foarte bine că la nivelul cen
tralei s-a creat un colectiv care are
ca sarcină perfectarea unor noi con
tracte și comenzi. Dar nu ar fi fost
oare mai bine și mai normal ca cen
trala să înființeze în primul rind un
colectiv care să soluționeze proble
mele cu care se confruntă întreprin
derea 7
Ion Schiopu, secretarul comitetului
de partid din cadrul I.U.R.T. Lugoj :
„Multe neajunsuri se datoresc pro
priei noastre activități. Consiliul oa
menilor muncii din întreprindere a
analizat în amănunt situația îndepli
nirii planului, in special în sectoarele
calde. Pentru folosirea mai bună a

instalațiilor am reorganizat două linii
de turnare și formare, am asimilat
in fabricație noi piese turnate. Pro
blema de fond este că pe utilajele
noastre nu se pot executa decit repe
re cu un anumit gabarit și cu dimen
siuni adecvate ramelor de turnare.
Acest lucru ar trebui să-l aibă in
vedere centrala noastră în stabilirea
profilului de fabricație. Sîntem
pregătiți, avem dotarea necesară și
putem să executăm utilaje de un
înalt nivel calitativ".
Imaginea secțiilor de producție,
fluxurile de fabricație, dotarea teh
nică modernă vin să întărească opi
nia secretarului comitetului de
partid din întreprindere. Pentru
aceasta este nevoie însă ca și spe
cialiștii din unitate să depășească un
anumit imobilism, o anumită tărăgă
nare în executarea unor produse
noi, aspecte reținute și de darea de
seamă prezentată la ultima adu
nare generală a oamenilor muncii,
în care se precizează : „Asimilarea
pieselor de schimb nu s-a făcut la
timp, iar uneori ciclurile de fabrica
ție au fost nepermis de mari".
Ing. Radu Bungescu, directorul
tehnic al centralei : „Mă voi referi
la un alt aspect pe care îl consider
esențial și se pare că in mentalita
tea unor specialiști din unitate a de
venit regulă. Prea mult se așteaptă
totul de la centrala industrială. Spe
cialiștii din întreprindere trebuie să
se preocupe ei înșiși mai mult de
contractarea unor produse și mai
ales a pieselor de schimb. Cunosc
bine întreprinderea, o bună pviioa-

Intilnire cu membrii biroului comitetului județean de partid
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. s-a întîlnit.
miercuri seara, cu membrii Biroului
Comitetului județean Harghita al
P.C.R.
în cadrul ședinței a continuat ana
liza desfășurată in cursul dupăamiezii în unități industriale și agricole. stabilindu-se căile si moda
litățile concrete pentru îndeplinirea,
în bune condiții, a importantelor
sarcini oe revin județului Harghita
din planul pe 1988 și pe întregul cin
cinal. din documentele Conferinței
Naționale si Congresului al XIII-lea
ale P.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost
exprimate, de către primul-secretar
al comitetului județean de partid,
cuvinte de caldă mulțumire și pro
fundă recunoștință pentru noua vi
zită ce o întreprind in această parte
a tării, pentru indicațiile si orientă
rile date, pentru sprijinul acordai
organizației județene de partid, dez
voltării continue a județului Har
ghita.
Membrii biroului au subliniat că
tezele si ideile. de inestima
bilă valoare teoretică si practică,
cuprinse în Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 29 aprilie 1988 reprezintă
și pentru cei ce trăiesc si muncesc
în județul Harghita un amplu si mo
bilizator program de acțiune în ve
derea înfăptuirii exemplare a obiec
tivelor de dezvoltare economico-so
cială a tării.
în lumina Înaltelor exigențe for
mulate în acest document progra
matic, cei care au luat cuvintul au
prezentat activitatea depusă de co
muniști. de toți oamenii muncii din
județ pentru realizarea prevederilor
de plan, pentru dezvoltarea econo
mico-socială a tuturor localităților
din județ, pentru creșterea rolului
conducător al organelor și organi
zațiilor de partid. în acest sens, au
fost înfățișate rezultatele dobîndite,
in perioada care a trecut de la
începutul anului, în industrie, agri
cultură. in domeniul investițiilor, al
construcțiilor
social-edilitare,
în

munca
politico-organizatorică
șt
educativă a organizațiilor de partid,
pentru îndeplinirea sarcinilor de
mare răspundere ce le revin. Tot
odată. au fost menționate. în spirit
critic și autocritic, neajunsurile din
unele sectoare care au determinat
neîndeplinirea planului la toți indi
catorii. relevîndu-se, in același timp,
acțiunile întreprinse pentru elimi
narea lipsurilor și îmbunătățirea
radicală a întregii activități.
Pornind de la rapoartele prezen
tate, de la rezultatele obținute șl
constatările din timpul vizitei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că organizația județeană de
partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii, trăgind concluziile necesare din
lipsurile manifestate, au stabilit
măsuri concrete și acționează pentru
lichidarea stărilor de lucruri nega
tive, pentru îndeplinirea in bune
condiții a sarcinilor de plan, pentru
perfecționarea activității in toate
domeniile.
Secretarul general al partidiflui ,««
subliniat că, deși s-a înregistrat o
sporire a producției industriale,
aceasta nu se situează încă la nive
lul posibilităților materiale și uma
ne de care dispune județul.
în ceea ce privește agricultura,
unde au existat, anul trecut, lipsuri
serioase, mai ales in zootehnie, s-a
apreciat că și în acest domeniu au
fost întreprinse acțiuni pentru
redresarea situației și înfăptuirea
programelor privind creșterea efec
tivelor și producțiilor animaliere.
Evidențiindu-se faptul că județul
Harghita are condiții foarte bune
pentru dezvoltarea zootehniei, a fost
reliefată necesitatea punerii in va
loare și folosirii cu maximă eficiență
a suprafețelor destinate asigurării
bazei furajere, astfel incit să se
obțină o producție sporită de masă
verde.
în același timp, s-a arătat că
modul în care se prezintă culturile,
starea lor de vegetație și densitatea
plantelor dau garanția obținerii, in
acest an, a unor recolte bune.
Secretarul general al partidului a
apreciat preocupările biroului comi
tetului județean de partid în legătură
cu stabilirea unor măsuri și programe
pentru sistematizarea localităților. A

dă am fost director acolo și pot spu
ne că mai sînt multe lucruri Je pus
la punct în ce privește calitatea
pieselor turnate, perfecționarea unor
tehnologii de lucru, încadrarea in
consumurile planificate ș.a. Centrala
se preocupă serios de rezolvarea
problemelor întreprinderii, dar mai
există o vorbă care spune „ajută-te
singur", pe care se pare că au cam
uitat-o tovarășii de la I.U.R.T. Lu
goj. Așa, de pildă, am repartizat în
treprinderii spre asimilare un pro
dus nou. Au trecut însă două luni de
atunci și în întreprindere nu s-a
mișcat mai nimic".
Ing. Friedrich Mayer, director teh
nic și de producție la I.U.R.T. Lu
goj : „Un colectiv care anul trecut a
obținut rezultate bune consider că
nu se poate schimba peste noapte
într-un colectiv slab, cu o activitate
necorespunzătoare. Deci trebuie să
existe cîteva cauze care au făcut ca
în perioadă care a trecut din acest
an rezultatele să fie nesatisfăcă
toare. Orice ar spune centrala, pri
ma cauză constă în faptul că ni s-a
luat fabricația automacaralei de 2,6 tf,

un produs de bază, în execuția căruia
dobindisem o bună experiență. Apoi,
ne confruntăm cu dificultăți serioase
în sectoarele calde, unde comenzile
nu sint la nivelul planului și nici
planul nu este la nivelul capacită
ților. Mai exact, avem o capacitate
de 25 000 tone piese turnate pe an.
In acest an, prin plan se prevede
însă să executăm 8 000 tone, iar co
menzi avem doar pentru 6 000 tone.
E adevărat, avem o turnătorie mo
dernă, dar pe care nu se pot executa
decit anumite repere, cu gabarite
oarecum reduse. Care ar fi soluția
ieșirii rapide din impas a între
prinderii 7 Una singură : centrala
să ne repartizeze întreaga gamă de
macarale și poduri rulante între
5—35 tone. Cit privește noul produs
— autoscara — care ne-a fost repar
tizat pentru asimilare și execuție am
făcut primele relevări, dar sînt mul
te, foarte multe probleme de mate
riale și proiectare pe care noi sin
guri, fără sprijinul prompt și efectiv
al institutului de cercetare științifică
și inginerie tehnologică, subordonat
direct centralei noastre, nu putem
avansa rapid".

Așadar, situația în care se găsește întreprinderea din Lugoj se dato
rează nerezolvării la timp a unor probleme mai vechi, care vizează în
principal mai buna organizare a muncii, in special în sectoarele calde :
introducerea mai rapidă a unor tehnologii noi, avansate ; reducerea dura
telor de asimilare a unor produse noi ; stabilizarea forței de muncă și
altele. Pe de altă parte însă, nici centrala de resort nu a sprijinit în sufi
cientă măsură întreprinderea pentru stabilirea sarcinilor de plan în func
ție de capacitatea și specificul fabricației. Cert este însă că, actuala si
tuație, cînd toată lumea explică neajunsurile, dar nimeni nu întreprinde
ceva concret pentru îmbunătățirea el, nu mai poate continua.
Recent, Comitetul județean Timiș al P.C.R. a efectuat o analiză amă
nunțită împreună cu Centrala industrială de utilaj minier și mașini de
ridicat Timișoara și a stabilit un amplu program de măsuri menit să con
tribuie la recuperarea restanțelor, la realizarea în bune condiții a pla
nului pe acest an. In acest sens, s-a stabilit să se repartizeze întreprin
derii de utilaj de ridicat și transport Lugoj gama de macarale și poduri
rulante de 5—35 tf, au fost detașați specialiști din centrală pentru acor
darea de asistență tehnică ș.a. De asemenea, s-a stabilit ca un colectiv
de specialiști, cercetători și proiectanți de la institutul specializat, aflat în
subordinea centralei, care împreună cu specialiștii de la Lugoj acțio
nează pentru asimilare? în cel mai scurt timp a noii mașini tip autoscară., Deci, începutul a fost făcut. Dar pînă la soluționarea definitivă a
problemelor mai este destul de mult.

Gheorqhe ION1ȚA
Cezar IOANA

fost subliniată, totodată, necesitatea
respectării cu strictețe a prevederi
lor legale privind delimitarea perimetrelor orașelor, a așezărilor
rurale, aplicării cu mai multă con
secvență a programelor pentru orga
nizarea teritoriului, sistematizarea
localităților, reducerea suprafețelor
construibile, asigurîndu-se redarea
de noi terenuri in circuitul agricol,
potrivit reglementărilor in vigoare.
în legătură cu activitatea de
partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat că eficiența acesteia tre
buie să se reflecte în felul cum sint
realizate sarcinile de plan. S-a arătat
că se impune să se acționeze cu mai
multă hotărire pentru întărirea răs
punderii comuniștilor, a organizați
ilor de partid pentru creșterea spi
ritului revoluționar in îndeplinirea
tuturor obiectivelor prevăzute.
S-a relevat că este necesar să se
ia măsuri pentru intensificarea
muncii organizatorice și politicoeducative, pentru perfecționarea
stilului și a metodelor de lucru.ale
comitetului județean, al organelor
și organizațiilor de partid, astfel
incit acestea să cuprindă cit mai
bine toate domeniile, să-și îndepli
nească rolul important pe care îl au
în conducerea întregii activități economico-sociale, în mobilizarea capa
cității și inițiativei creatoare a tu
turor oamenilor muncii in vederea
îndeplinirii planului pe 1988.
în Încheiere, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că puternica organizație
județeană de partid, comuniștii, toți
oamenii muncii vor acționa cu fer
mitate pentru o cit mai temeinică
organizare a producției șl a muncii,
pentru obținerea unor rezultate si
mai bune în toate domeniile de ac
tivitate.
Biroul comitetului județean de
partid a
dat
tovarășului
Nicolae Ceaușescu asigurări că or
ganizația județeană de partid, locui
torii județului vor face totul pentru
transpunerea neabătută în viată a
orientărilor și indicațiilor primite cu
prilejul acestei vizite, pentru a-si
aduce o contribuție si mai Însem
nată la dezvoltarea generală a tării,
la ridicarea patriei pe noi trepte da
progres si civilizație.
(Agerpres)

TIRGU MUREȘ :
In funcțiune
o nouă capacitate
de producție
Constructorii și montoril de pe
șantierul întreprinderii de medica
mente din Tirgu Mureș — unul din
cele mai mari obiective de inves
tiții din județul Mureș în actualul
cincinal — raportează punerea in
funcțiune a primei linii tehnologice
pentru comprimate de medicamen
te. în urma testărilor și a probe
lor tehnologice efectuate, aici au
fost produse primele șarje de com
primate de zaharină și penicilină,
în prezent, constructorii și montorii de pe acest șantier depun efor
turi susținute pentru încheierea
grabnică și punerea în funcțiune,
la termenele stabilite, a celorlalte
capacități de producție. (Gheorghe
Giurgiu).

IAȘI : Producție fizică
peste prevederi
Puternic mobilizați de orientă
rile și indicațiile date de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind înde
plinirea exemplară a sarcinilor de
plan, oamenii muncii din industria
județului Iași depun eforturi
susținute pentru a obține lună de
lună rezultate deosebite în produc
ție. Astfel, în perioada care a
trecut de la începutul anului, pe
ansamblul industriei ieșene au fost
realizate, peste prevederile la zi,
importante cantități de produse
ale industriei electrotehnice și
electronice, mașini-unelte de pre
lucrat metale, produse de mecanică
fină, echipamente și utilaje pentru
agricultură și altele.
La baza
succesului se află creșterea pro
ductivității muncii, ca urmare a
aplicării întocmai a măsurilor pri
vind perfecționarea și moderniza
rea producției, îmbunătățirea cali
tății acestora, amplificarea gradu
lui de eficiență a întregii activități
economice. (Manole Corcaci).
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VREMEA. STAREA CULTURILOR SI MĂSURILE
CE SE IMPUN PENTRU BUNA LOR DEZVOLTARE
în luna mai a plouat abundent
aproape în toată tara. De la începu
tul lunii și pînă acum apa rezultată
din ploi a insumat 25—50 litri pe
metru pătrat în cimpia de vest
a tării. 10—25 litri in sud. inclusiv
Dobrogea, precum si între 5 si 25 li
tri în Moldova. Local, în unele zone,
cantitățile de apă au fost mult mai
mari. Ca urmare, starea de aprovi
zionare a solului cu apă este bună,
iar în unele locuri — chiar foarte
bună. Potrivit datelor furnizate de
institutul de meteorologie, pe tere
nurile cultivate cu cereale păioase,
rezerva de apă în sol pe adîncimea
de un metru este de 900—1 200 me
tri cubi la hectar și doar în unele
zone din Moldova este mai mică —
de 800—900 metri cubi. Pe terenurile
cu plante prăsitoare la care, pină acum, consumul de apă a fost mai re
dus, rezerva de apă din sol este mai
mare, în medie cu 200—300 metri
cubi la hectar. Evident, existenta în
isol a unor cantități mult mai mari
de apă față de anii precedenti asi
gură o bună dezvoltare a tuturor
plantelor cultivate. Din datele furni
zate de stațiunile de cercetări agri
cole situate în diferite zone ale tării
pot fi trase unele concluzii referitoa
re la dezvoltarea culturilor si la efectuarea lucrărilor agricole de sezon.

ORZUL DE TOAMNA. Plantele au
înspicat și se află în faza umplerii
boabelor. în condițiile unei evoluții
normale a timpului, recoltarea va în
cepe mai devreme decit în alti ani.
Specialiștii atrag atenția ca orzul
destinat furajării animalelor să se
recolteze în pirgă. iar cel de pe lo
turile semincere — numai la matu
ritate deplină. Tot la coacerea de
plină se recoltează orzul pentru bere,
deoarece în această fază boabele au
cel mai ridicat conținut in substanțe

neazotate și posedă o energie de
germinație mai mare.
GRÎUL. Spicul a Început să iasă
din burduf, iar în unele locuri, pe
mari suprafețe. înspicarea s-a si
produs. în această fază combaterea
bolilor foliare, acolo unde este ca
zul. aduce un spor apreciabil de re
coltă. în județul Timiș, de exemplu,
după cum se apreciază la Stațiunea
de cercetări agricole Lovrin, dato
rită faptului că în ultimele zile a
plouat, iar vremea este mai rece,
recoltarea se va decala, față de data
stabilită inițial, cu citeva zile. Umi
ditatea din sol contribuie insă la
umplerea normală a bobului. Pe so
lurile mai ușoare din zona de cimpie,
recoltarea va începe mai devreme.
Și în județul Iași, potrivit informa
țiilor furnizate de Stațiunea de cer
cetări agricole Podu Iloaiei, griul
este, în general, frumos, nu a căzut.
Ca dezvoltare, plantele se află în
faza de burduf-înspicare. Cu apa
rezultată din ploile căzute în aceas
tă perioadă griul se va dezvolta frutnos.

CULTURILE PRĂSITOARE au
răsărit și, în cele mai multe locuri,
se dezvoltă normal. Sfecla de zahăr
se află intr-un stadiu vegetativ
avansat. în această fază cea mai
potrivită temperatură medie se si
tuează în jurul a 18 grade, ceea ce
se realizează și se va înregistra și în
luna iunie. Ca atare, există condiții
bune pentru creșterea acestei valo
roase plante tehnice. Hotărltoare
sint insă lucrările de întreținere si
grija pentru asigurarea densității
optime a plantelor. Floarea-soarelul
are de pe acum 2—3 perechi de
frunze, iar densitatea este normală.
Specialiștii atrag atenția că. aflîndu-ne intr-o primăvară cu precipi

tații abundente, ceea ce determină
ca sistemul radicular al acestor
plante să se dezvolte mai la supra
față, adîncimea de efectuare a pra
vilelor să fie stabilită cu precauție
și răspundere.
PORUMBUL. Dezvoltarea acestei
culturi este foarte diferită, si
tuație determinată de epoca in
care a fost semănat. Indiferent de
Stadiul dezvoltării acestei culturi,
este necesar să se intervină energic
prin prăși lele mecanice si manuale,
în vederea combaterii buruienilor si
distrugerii crustei formate la supra
fața solului. Nu-i nevoie de reco
mandări speciale, dar se atrage atenția asupra unui lucru cunoscut :
porumbul scăpat acum în buruieni
nu mai poate asigura o producție
bună. Mai . târziu, oricîte prașile i
s-ar da. nu se poate compensa ce
nu s-a făcut acum. Prin urmare. în
treaga suprafață cultivată cu po
rumb trebuie prășită fără întirziere.
Cum va evolua vremea în luna
iunie ? Potrivit prognozei Institutu
lui de meteorologie si hidrologie, din
punct de vedere termic luna va fi
mai rece decit în mod obișnuit. în
sudul și nord-estul țării temperatu
rile se vor situa in limite normale.
De asemenea, luna iunie se va ca
racteriza printr-un regim pluviome
tric normal, iar pe alocuri in sudul,
estul și vestul țării cantitățile de
precipitații vor fi mai mari decit în
alți ani.
Acestea nu sînt simple informații
de ordin meteorologic ; ele trebuie
să constituie instrumente de lucru
pentru specialiștii din agricultură,
care au datoria să asigure aplicarea
diferențiată a măsurilor de ordin
tehnic prevăzute in tehnologii, spre
a se asigura obținerea de recolte
sporite în acest an.

Ioan HERTEG

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ CEIEI DE-A XXV-A

ANIVERSARI A CREĂRII ORGANIZAȚIEI
UNITĂȚII
AFRICANE
•
»
Miercuri a avut loc In Capitală,
sub egida Institutului român pentru
relațiile culturale cu străinătatea și
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa o adunare
festivă consacrată celei de-a XXV-a
aniversări a Creării Organizației
Unității Africane.
Au participat reprezentanți ai con
ducerii M.A.E.. ai unor instituții oentrale. organizații de masă si obștești,
oameni ai muncii.
Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice din țările africane acredi
tați în tara noastră, reprezentanți ai
mișcărilor de eliberare africane, pre
cum și directorul ăd-interim al Cen
trului de informare al O.N.U. la
București.
în cadrul adunării s-a dat o înaltă
apreciere mesajului adresat de
tovarășul Nicolae Ceausescu pre
ședintelui în exercițiu al O.U.A.. care
reflectă legăturile de strinsă priete
nie ale poporului român cu po
poarele Africii, solidaritatea Româ
niei cu lupta popoarelor africane
pentru emancipare și progres social,
pentru făurirea unei vieți libere și
independente.
Despre evenimentul aniversat a
vorbit Ioan Botar. seoretar al
I.R.R.C.S. și al Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia Și
Africa. Vorbitorul a relevat contri
buția activă a O.U.A. la întărirea
unității statelor africane in lupta
pentru lichidarea deplină a colonia
lismului si neocolonialismului. pen

tru apărarea și consolidarea indepen
dentei lor naționale, pentru dezvol
tarea de sine stătătoare a acestora.
El a evidențiat sprijinul acordat de
România socialistă tinerelor state de
pe continentul african. Un rol hot'ăritor in întărirea conlucrării românoafricane. a spus vorbitorul, l-au avut vizitele întreprinse de președin
tele Nicolae Ceaușescu. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. în diferite
state din Africa și întilnirile de la
București cu șefi de state africani,
care, prin acordurile și înțelegerile
realizate, au pus bazele unei rodnice
colaborări reciproc avantajoase.
A luat, apoi, cuvîntul Lies Gastli,
ambasadorul Tunisiei la București,
care a evidențiat rolul jucat de
O.U.A. in întărirea unității si priete
niei dintre statele africane. în solu
ționarea problemelor interafricane si
internaționale.
★

Cu prilejul aniversării creării Or
ganizației Unității Africane, ambasa
dorii țărilor africane aoreditați la
București au oferit, miercuri, o reoepție.
Au participat Neculai Ibănescu. viceprim-ministru al guvernului, mem
bri ai conducerii, unor ministere și
instituții centrale, oameni de cultură
și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.
(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Argentina, ambasadorul acestei țări la București. Enrique F.
Lupiz. a oferit miercuri o recepție.
Au participat miniștri, membri ai
conducerii M.A.E.. M.C.E.C.E.I.. ai
altor ministere și instituții centrale,
oameni de cultură și artă.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.
★
Ambasadorul R.P.D. Coreene la

București. Zo Iăng Guk, a organizat,
miercuri după-amiază. o gală de
film, urmată de cocteil, cu prilejul
împlinirii a 33 de ani de la înființa
rea Asociației generale a rezidenților
coreeni din Japonia.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai unor
instituții centrale, activiști de partid
și de stat, oameni de cultură și artă.
(Agerpres)

Panoul fruntașilor pe patru luni ale anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă pe cele patru luni care au trecut din acest an de către colective
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții,
transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum
fi din centrale industriale.
Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit in raport
cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrece
rii socialiste, la 30 aprilie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI
ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele
electrice Suceava, cu 614,3 puncte.
Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 595,8 puncte.
Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui, cu 504,8
puncte.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Melinești, județul Dolj, cu 782,9
puncte.
Locul II : Schela de foraj Tîrgu
Ocna, județul Bacău, cu 451,5
puncte.
Locul III : Schela de foraj Scăeni, județul Prahova, cu 376,3
puncte.
IN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pro
specțiuni și explorări geologice
Argeș, cu 657 puncte.
Locul II : întreprinderea de
prospecțiuni geologice și geofizice
București, cu 555.6 puncte.
Locul III : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Maramureș, cu 455,6 puncte.

IN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR
METALURGICE
Locul I : Întreprinderea de pre
lucrarea aluminiului Slatina, cu
471,8 puncte.

IN INDUSTRIA
DE UTILAJ ENERGETIC,
PETROLIER,
UTILAJ TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE,
CHIMIE. MATERIALE
DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea meca
nică Cîmpina, județul Prahova, cu
719,3 puncte.
Locul II : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 677,1
puncte.
Locul III : întreprinderea de uti
laje și piese de schimb Botoșani,
cu 509,9 puncte.

IN INDUSTRIA
ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea „23
August" Satu Mare cu 374,9 puncte.
Locul II : întreprinderea „Arădeanca" Arad, cu 366,7 puncte.
Locul III : întreprinderea de

cinema
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Flăcări pe comori : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, Ia grădină — 20,30
• Rezervă la start: PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Duminică în familie : FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20
• Cronica
adolescenței :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Iacob î DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17,15
• Niște băieți grozavi : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11: 13; 15; 17: 19
© Umbrele
soarelui ;
VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17: 19
© Egreta de fildeș: MUNCA (21 50 97)
— 9: 111; 13
• Cik, pescărușul alb — 9; 15; 17,
Program de desene animate — 11;
13. Miss Iugoslavia — 19 : DOINA
(16 35 38)
• Trenul
de
aur î
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 18

vase emailate
puncte.

Focșani, cu

363

IN INDUSTRIA DE FIRE
ȘI FIBRE SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
. Locul I : întreprinderea de fire
și fibre poliamidice Roman, județul
Neamț, cu 600,9 puncte.
Locul II : întreprinderea filatura
de fire melana Botoșani, cu 398,7
puncte.
Locul III : Combinatul de fibre
sintetica Vaslui, cu 103,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI
ȘI CERAMICII FINE

Locul II : Inspectoratul silvic
Județean Teleorman, cu 628,2
puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic
județean Bistrița-Năsăud, cu 505,4
puncte.

IN SECTORUL
DE
CONSTRUCȚII-MONTAJ
AL CONSILIILOR POPULARE
Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bihor,
cu 712,3 puncte.
Locul II : Trustul antrepriză de
construcții-montaj Brașov cu 638
puncte.
Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Argeș,
cu 594,7 puncte.

IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
NAVALE,
FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de navi
gație fluvială NAVROM Galați cu
513,8 puncte.

Locul : I întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi, județul
Botoșani, cu 1090.8 puncte.
Locul II : întreprinderea de fa
ianță și porțelan „FAIMAR" Baia
Mare, cu 934,9 puncte.
Locul III : întreprinderea da
geamuri Buzău, cu 780,4 puncte.

Locul II : Compania TAROM
București, cu 354.5 puncte.
Locul III : întreprinderea de
transport naval și auto Delta Du
nării Tulcea cu 231,8 puncte.

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 696,2 puncte.
Locul II ; Centrala sării și neme
taliferelor București, cu 383,1
puncte.

Locul I : întreprinderea de în
călțăminte „Bihoreana" Marghita,
județul Bihor, cu 623 puncte.
Locul II : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Flacăra Roșie"
București, cu 392,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de
piele și marochinărie „13 Decem
brie" Sibiu, cu 379,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI.
BĂUTURILOR DIFERITE,
PRODUSELOR SPIRTOASE
ȘI INDUSTRIALIZAREA
TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de’ vinificație și produse spirtoase Vîlcea,
cu 1 051,2 puncte.
Locul II : întreprinderea de bere
Craiova, cu 779,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de ți
garete București, cu 685,5 puncte.
IN AGRICULTURA DE STAT —
ÎNTREPRINDERI
CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea de sere
„30 Decembrie" sectorul agricol
Ilfov, cu 1 443,8 puncte.
Locul II : întreprinderea agricolă
de stat Rimnicu Vîlcea, cu 1 170,4
puncte.
Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Recaș, județul Timiș,
cu 809,2 puncte.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 636,3 puncte.

• Cap ei pajură : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor ;
COSMOS
(27 54 95) — 9;
11; 13
© Incoruptibilul de la etajul XIX :
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Jandarmul
și
jandarmerițele :
GRADINA AURORA (35 04 66) — 20,30
• Frații
Karamazov :
UNION
(13 49 04) — 9; 13; 17

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
Mare) : Marea — 18; (sala Amfitea
tru) : Torquato Tasso — 18; (sala Atelier) : Faleza — 18; (sala Studio
99) : „Florența Renașterii4* (prezin
tă : Victor Simion) — 17,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) ;
Concert
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu.
Solist : Mathias Weber (R.F. Germa
nia) — 19; (la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România) : „Trep
tele afirmării artistice'*. Maria-Magdalena Pițu — pian — 18
• Opera Română (13 18 57) : Aida
— 18

CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA

INDUSTRIA

ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de
echipamente de automatizări Bucu
rești, cu 302,8 puncte.
INDUSTRIA CHIMICA
ȘI PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje șl
piese de schimb pentru industria
chimică și petrochimică București,
cu 696,6 puncte.
Locul II : Centrala industrială de
produse anorganice Rîmnicu Vîlcea,
cu 515,4 puncte.

INDUSTRIA

LEMNULUI

Locul I : Centrala de exploatare
a lemnului București, cu 442,8
puncte.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei
bumbacului Arad, cu 126,4 puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA

tv
In jurul orei 11,00. Transmisiu
ne directă ; Adunarea populară
din municipiul Mîercurea-Ciuc,
prilejuită de vizita de lucru a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Romăn, președintele Re
publicii Socialiste România, în ju
dețul Harghita
20,00 Telejurnal

20,50 Iubirea noastră, patria română
(color). Muzică și versuri
21,05 In dezbatere : Expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la unele probleme ale con
ducerii
activității economico-sociale, ale muncii ideologice și po
litico-educative. precum și ale si
tuației internaționale. Rolul crescînd al științei în întreaga dez
voltare economico-socială a țării
în etapa actuală, în organizarea și
modernizarea proceselor de pro
ducție. în valorificarea superioară
a materiilor prime și materialelor
21,25 Telejurnal

LIVEZILE — o comună care înflorește prin hărnicia
locuitorilor săi
Comuna Livezile din județul
Mehedinți și-a conturat în ultimii
ani trainice și atrăgătoare dimen
siuni ale urbanizării. A fost în
cheiată sistematizarea centrului
comunal și s-au înălțat noi și im
punătoare obiective social-culturale : complexul cultural-sportiv,
o sală de spectacole, bibliotecă,
numeroase spații pentru activită
țile politico-ideologice și culturaleducative ; magazinul universal cu
etaj ; două blocuri de locuințe,
dispensarul uman cu 3 secții dotate
cu aparatura necesară, baia comu
nală, 4 școli cu 32 săli de clasă și
laboratoare, dispensar veterinar și
altele. Energia termică, pentru clă
dirile social-culturale, se asigură
de la centrala termică comunală
care funcționează pe cărbune. La
acestea se cuvine să mai adăugăm :
rețea de alimentare cu apă ne o
lungime de 5 kilometri, cochetul
stadion cu tribune și vestiare, par
cul și lacul de agrement. Toate acesțe obiective — spre lauda livezenilor, — au fost realizate numai
prin munca locuitorilor și de către
meseriașii din comună.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 26 mai, ora 20 — 29 mai, ora
20. In țară : Vremea va continua să se
încălzească, devenind caldă. Cerul va
fi temporar noros. Vor cădea ploi, ce
vor avea și caracter de averse, înso
țite de descărcări electrice, local, in
majoritatea regiunilor, mai ales în zo
nele de deal și de munte. Izolat, can
titățile de apă pot depăși 15 litri pe

— Valoarea acestor edificii și lu
crări edilitar-gospodărești — ne
spune primarul comunei, tovarășul
Rafael Ciorăscu — depășește 20 de
milioane lei. Acesta este „plusul"
de frumusețe pe care prin munca
noastră l-am adăugat așezării in
care muncim și trăim și care dorim
să devină tot mai frumoasă. Și o
ultimă realizare a noastră, a live**
zenilor : noua și moderna centrală
telefonică automată. Acum, cine
dorește din orice parte a tării să
aibă legătura cu comuna Livezile
nu are decit să formeze prefixul
979 și numărul 54 115 pentru infor
mații. în felul acesta va avea ime
diat legătura cu orice număr din
așezarea noastră. Se înțelege că po
trivit schiței de sistematizare și
dezvoltare economică și edilitargospodăreascâ a comunei mai avem
încă multe de făcut. Dar hărnicia,
dorința și, de ce nu, ambiția locui
torilor comunei noastre sint garan
ția îndeplinirii tuturor planurilor,
a asigurării unor condiții de mun
că și viață tot mai bune. (Virgiliu
Tătaru).

Locul I: Centrala industrială de
reparații auto București, cu 480,4
puncte.
Locul II : Centrala mecanică de
material rulant București, cu 353,2
puncte.

• Teatrul
de operetă
(13 63 48) :
Victoria și-al el husar — 18
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu
camelii — 18,30
• Teatrul Foarte Mia
(14 09 05) :
Bătrîna și hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) î
Regele loan — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Cum se cuceresc femeile
(spectacol susținut de Teatrul evre
iesc de stat) — 18; (sala Studio) :
Concurs de împrejurări — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satiric-muzlcâl ,,C. Tănase" (grădina
Boema,
15 56 78) : O
seară de pomină — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : De tine dorul mă
leagă — 18
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) :
Vră «torul din Oz — 9; Stop, in top
Daniela — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) ; Aventuri cu Scufița Roșie
- 10; 15
• Circul București (10 41 95>: „Stelele
Circului din Moscova" — 19
• Studioul
de
teatru
I.Ă.T.C.
(15 72 59) ; Nu sînt Turnul Eiffel —
18,30

LITORALUL - BUCUROS DE OASPEȚI
în această perioadă, frumoasele
stațiuni de Pe Litoralul românesc
își primesc oaspeții în condiții din
tre cele mai bune de masă, caza
re si agrement. Important de re
ținut este faptul că pină la 12 iu
nie se not obține locuri în stațiu
nile situate pe Litoralul Mării Ne
gre. cu plecări în fiecare zi. pe
durata stabilită de fiecare solici

In fața unei mari răspunderi
Sînt în curs pregătirile finale
pentru desfășurarea Cenferinței
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. Conform Statutului U.C.I.,
conferința nu are semnificația unui
congres extraordinar. Ea se con
voacă cel puțin o dată la patru
ani și stabilește poziții și pro
puneri. pe care Comitetul Central
are datoria să le examineze și pe
baza lor să adopte hotărîri și con
cluzii. Aceasta este prima confe
rință care se convoacă după al
XlII-lea Congres al U.C.I., avînd
o tematică deosebit de importantă
pentru societatea iugoslavă: „Creș
terea rolului politico-ideologic con
ducător, a unității și răspunderii
Uniunii Comuniștilor in lupta pen
tru ieșirea din criza social-economică". După cum se observă, te
matica este complex concepută,
avînd însă la bază probleme exa
minate la ultimul congres al parti
dului : reforma economiei, schim
bări in sistemul politic și rolul
U.C.I. pe acest plan. De aceea,
conferința ar putea constitui șt un
prilej pentru a face un bilanț și
a oferi răspunsul la întrebarea :
cum și în ce mă
sură se înfăptu
iesc
hotărârile
congresului ?
Sint cunoscute
problemele
social-economice cu
care se confrun
tă de mai mult
timp Iugoslavia,
încetinea
la și chiar in
consecvența în schimbări de la une
le eșaloane au determinat o situa
ție economică dificilă, caracteriza
*
tă prin mai multe elemente.
Să
menționăm
doar
citeva :
stagnarea de mai mulți ani a pro
ducției, datoria externă înaltă, par
ticiparea lentă la diviziunea in
ternațională a muncii, rata ridicată
a inflației, insuficienta ocupare a
forței de muncă, scăderea nive
lului de trai al personalului mun
citor, iar prin aceasta și slăbirea
interesului pentru creșterea produc
tivității și a producției. Dacă la
aceasta se adaugă încetineala și
procedura complicată de adoptare
a deciziilor la toate nivelurile, pe
baza cărora s-a dezvoltat și conso
lidat etatismul și birocratismul,
preluind rolul autoconducerii mun
citorilor și cetățenilor, atunci sint
ușor de remarcat toate nodurile
care s-au strîns în jurul situației
social-economice, creînd sentimen
tul neputinței de a le dezlega.
La cel de-al XlII-lea Congres al
U.C.I., care a avut loc în urmă cu
doi ani. comuniștii iugoslavi s-au
pronunțat cu fermitate pentru dez
legarea tuturor acestor noduri: pe
plan economic — pentru o reformă
hotărită; pe plan politic — pentru
modificări constituționale ; în ca
drul U.C.I. — pentru consolidarea
relațiilor democratice, a unității și
răspunderii pentru înfăptuirea ro
lului ei.
în ultimii ani. U.C.I. a acționat
in direcția înfăptuirii acestor orien
tări. După toate probabilitățile,
anul 1988 va fi un an de cotitură.
Nu numai pentru că a fost con
vocată Conferința U.C.I. și că ei i
se atribuie un rol hotăritor. ci pen
tru că pină acum au fost sufi
ciente discuții și înțelegeri și că a
venit rîndul schimbărilor. în pofi
da multor rezistențe, neînțelegeri
și ezitări, s-a maturizat conștiința,
atit in cadrul U.C.I. cit și in socie
tate. că schimbările cerute trebuie
înfăptuite fără tergiversare, ime
diat — cum afirmă mulți in momentul de față.
Sarcina cea mai urgentă in
politica economică a Iugoslaviei o constituie in prezent dinamizarea producției și creșterea
produsului social. Fără aceasta nu
se poate vorbi de soluționarea
nici unei probleme social-economi

ce cheie.
Pentru a ajunge la
aceasta, este necesar să se asigure
o serie de condiții. Mai cu seamă,
organizațiile de muncă
asociată
trebuie să aibă mai multă autono
mie în elaborarea planurilor lor
de producție și dezvoltare.
Pentru a avea o imagine mai
clară despre esența schimbărilor
economice din Iugoslavia, trebuie
cunoscute citeva elemente în plus.
în primul rind, cum se pune,
problema proprietății. în Iugosla
via se edifică relațiile sociale so
cialiste, bazate pe proprietatea so
cială. Ea este și va rămîne forma
dominantă a relațiilor de proprie
tate.
în al doilea rind, trebuie dezvol
tat. mult mai mult decit' pînă acum
a$a-numitul „spirit de inițiativă so
cialist". Telul este clar : activitatea
trebuie să ducă la beneficiu eco
nomic. (Practica și teoria . econo
miei iugoslave cunosc doar cate
goria economică „de pierdere", dar
nu cunosc „beneficiu" !).
în al treilea rind. economia tre
buie eliberată de cătușele normativismului etatist. De decenii întregi acesta o
înăbușă. imobilicomplet.
nu în
1
1
seamnă că Iugo-

preocupări
jctionarea
:e iugoslave

vo^uT
eficient. El este

"
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mult mai puțin
costisitor si. desi
gur. cu un aparat administrativ
mai redus.
Și, în al patrulea rind. trebuie
stimulată cointeresarea muncitori
lor pentru o muncă de mai bună
calitate, pentru creație și, in con
secință, trebuie adoptate h' ’otăriri pe plan profesie,
profesional în
această direcție. Aceasta
------- 1 vizează
„egalitarismul" în veniturile muncitorilor, care trebuie eradicat, cum
trebuie eradicat și monopolul asu
pra locului de muncă (indiferent
de atitudinea muncitorului față de
muncă), socializarea pierderilor
(unii le creează, alții le asanează).
Altfel spus : este necesar să se
facă o delimitare între muncă și
trîndăvie. intre succes și insucces.
Dezbaterile de pină acum în ca
drul Uniunii Comuniștilor evi
dențiază necesitatea ca și aceasta
să se adapteze timpului pentru a
constitui și pe mai departe forța
motric.e constructivă a continuității
revoluționare. Se subliniază că
U.C.I. trebuie să adopte o atitu
dine mult mai activă față de des
coperirile gindirii marxiste Con
temporane și descoperirile științi
fice în general. Fără aceasta și
fără rolul activ și creator al
U.C.I. nu se poate vorbi de o dez
voltare social-economică mai ac
celerată. Iugoslavia are nevoie de
transformări economice profunde
pentru a depăși stagnarea îndelun
gată și întregul balast adus de ea.
Scopul lor este să ieșim din actua
lele dificultăți economice, să depă
șim rata înaltă a inflației, să oprim
scăderea productivității muncii și
a nivelului de trai ‘ Dar nu numai
aceasta. Scopul lor este. în același
timp, adaptarea Iugoslaviei la ce
rințele noii revoluții tehnologice
din lume, în pragul secolului XXI,
pentru ca în Europa si în cadrul
divizunii internaționale a muncii
țara noastră să poată ocupa locul
ce i se cuvine.
înfăptuirea acestor țeluri pune
U.C.I. in fața unei răspunderi is
torice. Sfidarea este impresionan
tă. Cum să răspundă cel mai bine
la ea ? în lumina acestor preocu
pări s-au desfășurat și pregătirile
în vederea conferinței comuniștilor
iugoslavi.

Vitomlr SUDARSKI
director ol revistei
„Komunist” (Belgrad)

metru pătrat în 24 de ore, mal ales în
prima parte a intervalului. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime, nocturne, vor fi cuprin
se între 9 și 17 grade, iar cele maxime,
diurne, între 20 și 30 de grade, izolat
mai ridicate în sud. Pe alocuri, dimi
neața, se va semnala ceață slabă. In
București : Vremea va continua să se
încălzească, devenind caldă. Cerul va
fi variabil,
favorabil averselor
de
ploaie și descărcărilor electrice în pri
ma parte a intervalului. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 12
și 15 grade, iar cele maxime între 25
și 29 de grade.

Locul I : Centrala industrializării
tutunului București, cu 727,2 puncte.

TRANSPORTURI

Din tării© socialiste

tant în parte. De asemenea, in această perioadă oaspeții Litoralu
lui beneficiază de tarife reduse la
cazare si masă.
Bilete pentru o vacanță sau pen
tru un sejur de citeva zile pe Li
toral se pot procura de la toate
agențiile oficiilor județene de tu
rism. precum si de la filialele
I.T.H.R. București.

ACTUALITATEA SIPO^TUVĂ
Noi medalii pentru sportivii români ia campionatele
mondiale și europene de haltere pentru juniori
La campionatele mondiale și eu
ropene de haltere pentru juniori de
la Atena, in limitele categoriei 60
kg, un succes deosebit a obținut
A. Csanka (România) care a cucerit
medalia de aur la totalul celor două

stiluri, cu 305 kg. De asemenea, el
a obținut medalia de aur la stilul
„aruncat", cu 170 kg și medalia de
argint la stilul „smuls", cu 135 kg.
Pe locul al doilea la total s-a cla
sat Cinghui (R.P. Chineză), cu 290 kg.

Ieri, în divizia A la fotbal
Meciurile disputate miercuri in
etapa a 30-a a campionatului diviziei
A la fotbal s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Dinamo — Rapid
5—2 (3—1). Autorii golurilor : Vaișcovici (3), Cămătaru, Varga, respec
tiv Vameșu și Țiră ; Victoria Bucu
rești — Petrolul Ploiești 3—1 (1—0).
Golurile au fost marcate de Damaschin (2), Augustin, respectiv
Popa ; Flacăra Moreni — Sportul
studențesc 3—2 (1—0). Punctele au
fost înscrise de Marcu (3), respectiv
Coraș și Mircea Popa ; F.C. Argeș —
F.C.M. Brașov 3—1 (2—0). Au
marcat : Ignat. Eduard, D. Zamfir,
respectiv Cigan ; Universitatea ClujNapoca — Politehnica Timișoara 2—1
(2—1). Golurile gazdelor au fost
înscrise de Moldovan și Munteanu,
★

ȘAH. La Havana a început Tur
neul internațional de șah organizat
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de
la nașterea celebrului mare maestru
cubanez Jose Râul Capablanca. unul
dintre cei mai talentați șahiști ai se
colului, campion mondial în perioa
da 1921—1927.
în grupa maeștrilor după două
runde conduce Tolnay, cu 2 puncte,

iar pentru oaspeți a marcat Banu ;
S.C. Bacău — Oțelul Galați 4—0
(3—0). Golurile au fost înscrise de
Burleanu, Tismănaru, Șoiman șl
Fulga ; Universitatea Craiova —
Corvinul Hunedoara 6—0 (2—0).
Autorii golurilor : Irimescu, Badea,
Bîcu, Stoica. Ciurea și Biță ; A.S.A.
Tg. Mureș — F.C. Olt 2—1 (2—0).
Punctele au fost realizate de Craiu
(2), respectiv Pena ; C.S.M. Suceava
— Steaua 1—3 (0—1). Golul gazdelor
a fost marcat de Cașuba, iar punctele
oaspeților au fost înscrise de Belodedici, Bumbescu și Balint.
în clasament continuă să conducă
echipa Steaua, cu 57 puncte, urmată
de formațiile Dinamo — 58 puncta
și Victoria București — 37 puncte,
★

urmat de Constantin Ion eseu, Tempone și Borges, cu cite 1,5 puncte,
în runda a 2-a maestrul român
C. Ionescu a ciștigat la mexicanul
Sariego. Lider in grupa marilor
maeștri este sovieticul Dorfman, cu
1,5 puncte. în turneul feminin, con
duce Nino Gurieli (U.R.S.S.) — cu
1,5 puncte.

Dezarmarea — deziderat vital
al popoarelor
In pregătirea sesiunii speciale a Adunării
Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite se apropie de sfîrșit
pregătirile in vederea deschiderii, la
31 mal. a celei de-a treia sesiuni
speciale, a Adunării Generale a
O.N.U. consacrată dezarmării.
După cum a declarat în cadrul
linei conferințe de presă Yakushi
Akashl, adjunct al secretarului gene
ral al O.N.U. pentru problemele de
zarmării, sesiunea este așteptată cu
interes deosebit de opinia publică
internațională, care este tot mai în
grijorată de continuarea cursei pe
riculoase a înarmărilor nucleare,
chimice și convenționale, de ame
nințarea pe care o reprezintă apli
carea cuceririlor tehnico-științifice in
scopuri distructive, care sint dău
nătoare întregii umanități.
Comunitatea internațională — *
spus el — consideră că a sosit
timpul să se definească noi direcții
ale eforturilor multilaterale în sfe
ra dezarmării. în cadrul O.N.U. Uni
rea eforturilor bilaterale si regiona
le cu cele globale nu poate decit să
întărească si să urgenteze aceste
procese interdependente.
TOKIO 25 (Agerpres). — Primarii
orașelor japoneze Hiroshima și Na
gasaki au adresat primului ministru
Noboru Takeshita apelul de a con
tribui activ la desfășurarea cu suc
ces a celei de-a treia sesiuni spe
ciale a Adunării Generăle a O.N.U.
consacrată dezarmării. „în numele
locuitorilor orașelor noastre care au
supraviețuit bombardamentelor ato

mice din 1945 cerem încetarea ime
diată a experiențelor nucleare, eli
minarea armelor de distrugere în
masă șl consolidarea păcii în în
treaga lume“, se spune in document.

WASHINGTON 25 (Agerpres). —
în cursul unei conferințe de presă
care a avut loc la Washington, or
ganizația obștească Institutul pen
tru cercetări politice din S.U.A. a
dat publicității un raport consacrat
problemelor cursei înarmărilor pe
mări și oceane. în arsenalele forțe
lor navale ale celor cinci puteri nu
cleare ale lumii, subliniază docu
mentul. există peste 16 000 de focoa
se nucleare, instalate pe torpile cu
o rază mică de acțiune ori pe ra
chete cu o rază mai mare de acțiu
ne. După părerea autorilor raportu
lui, aceasta înseamnă aproape o
treime din rezervele de arme nu
cleare de pe planeta noastră, rela
tează agenția T.A.S.S.
MANILA 25 (Agerpres). — Sena
tul filipinez a aprobat în a doua
lectură proiectul de lege antinuclea
ră care prevede că pe teritoriul Filipinelor se interzice proiectarea,
predufcția. achiziționarea, experimen
tarea. depozitarea și folosirea arme
lor nucleare. Se interzice, de ase
menea, primirea în porturile și
aeroporturile filipineze a navelor
sau avioanelor cu arme nucleare la
bord.
Potrivit Constituției, proiectul de
lege trebuie prezentat Senatului și
în a treia lectură.

Un studiu elaborat sub egida O.N.U. confirmă :

Consednfele unui război
nuclear ar fi catastrofale
Datele științifice existente con
firmă aprecierile că un război nu
clear de proporții comportă riscul
unei catastrofe ecologice la scară
globală — se arată intr-un studiu
dat publicității de către Organiza
ția Națiunilor Unite.
In document — elaborat de un
grup de experți internaționali în
baza unei rezoluții a Adunării Ge
nerale a O.N.U. — se menționează
că in urma unor lovituri nucleare
reciproce de proporții ar pieri in
stantaneu sute de milioane de oa
meni, iar pe termen lung numărul
victimelor s-ar ridica la miliarde.
Riscurile ar fi și mai mari dacă
ar fi lovite, in timp de vară, ma
rile orașe și centre industriale din
emisfera nordică. In prima lună
după războiul nuclear energia so
lară orientată spre Pămint in zo
nele situate la latitudini medii din
emisfera nordică s-ar reduce cu
80 la sută sau chiar mai mult.
Aceasta ar avea ca rezultat o scă
dere a temperaturilor continentale
medii la aceste latitudini cu 5—20
grade Celsius față de normal, in
răstimp de două săptămini.
Profesorul australian Henry Nix,
unul din autorii studiului, a de
clarat in cadrul unei conferințe de
presă că impactul real al schim
bărilor climatice s-ar răsfrânge
nemijlocit asupra producției de ali
mente, in special în țările cu popu
lație densă care nu dispun de re
zerve alimentare mari. In timp ce
plantele, în timpul iernii, se adap
tează la temperaturi scăzute, a spus
profesorul australian, o scădere
bruscă a temperaturii in timpul
verii ar provoca pieirea masivă a
vegetației.
Scăderea temperaturii cu citeva
grade ar avea ca efect împiedi
carea formării și căderii precipita
țiilor și dereglarea masonilor de

vară. Amenințarea gravă a produc
ției mondiale de alimente, împreu
nă'cu toate celelalte efecte care
ar provoca prăbușirea infrastructu
rilor normale ale societății umane,
ar face ca atit țările supuse lovi
turilor nucleare, cit și celelalte sta
te să fie confruntate cu perspec
tiva unei înfometări de proporții.
Chiar dacă țările din Africa,
America de Sud și Asia nu vor fi
afectate direct, agricultura acestor
țări va fi distrusă oricum, și mi
lioane de persoane vor muri de
foame.
Radiațiile vor afecta pe termen
lung și supraviețuitorii exploziei
atomice. Medicii vor fi în imposi
bilitatea aplicării tratamentului adecvat, victimele necesitîn:! o apa
ratură medicală ultraspccializată.
Intr-un război nuclear de propor
ții, nimeni nu va mai putea ajuta
pe nimeni. Efectele radiațiilor vor
afecta considerabil comportamentul
Supraviețuitorilor, in special prin
tulburări ale sistemului nervos.
Recuperarea după un astfel de
război este incertă. Dacă se va pro
duce. ea va fi extrem de lentă și
dificilă.
Oamenii de știință au început să
evalueze efectele grave ale unui
eventual război nuclear asupra cli
matului terestru in anul 1982. Ei au
făcut referiri la posibilitatea „ier
nii nucleare", respectiv înghețarea
suprafeței Pămintului din cauza
unei scăderi bruște a temperaturii.
Noul studiu nu folosește acest ter
men, apreciind că „reducerile de
temperatură nu vor duce la înghe
țarea majorității suprafeței plane
tei", dar confirmă că „efectele cu
mulative globale ale unor schim
buri masive de IPvituri nucleare osupra marilor centre urbane și in
dustriale din emisfera nordică
vor fi severe și de durată".

BELGRAD

ADDIS ABEBA

Festivitățile consacrate celei de-a HV-a
aniversări a creării O.U.A.
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). —
în capitala etiopiana au loc festivi
tățile consacrate celei de-a XXV-a
aniversări a creării Organizației
Unității Africane (O.U.A.). Sint prezenți șefi de stat sau de guvern și
reprezentanți din cele 50 de țări
membre ale organizației. în cursul
unei ceremonii desfășurate la sediul
O.U.A., președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, președintele în exer
cițiu al organizației, a dezvelit un
monument ce marchează jubileul. în
alocuțiunea rostită cu acest prilej,
Kenneth Kaunda a arătat că. după
un sfert de secol, de la crearea
O.U.A., majoritatea statelor africane
sint libere și independente. El a lan
sat un apel la mobilizarea tuturor
resurselor continentului pentru con
tinuarea luptei împotriva colonialis
mului, apartheidului și dificultăților,
pină Ia eliberarea completă a Afri
cii nu numai din punct de vedere
politic, ci și economic.

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a adresat un
mesaj in care și-a exprimat încre
derea că O.U.A. va continua să fie
o adevărată forță pentru pace, înțe
legere și. cooperare între membrii
săi, precum și între statele membre
ale Națiunilor Unite.
O reuniune a Consiliului ministe
rial al O.U.A., care a precedat festi
vitățile, a adoptat o serie de docu
mente prin care cheamă țările afri
cane . să-și sporească aportul pentru
înfăptuirea dezarmării. în primul
rind.a dezarmării nucleare. A fost
adresat, totodată, statelor occidenta
le apelul de a pune capăt colaboră
rii cu regimul rasist sud-african.
Participanții au cerut retragerea
trupelor R.S.A. din Namibia și apli
carea rezoluției Consiliului de Secu
ritate privind accesul Namibiei la
independență. De asemenea.: au fost
adoptate rezoluții referitoare la întă
rirea cooperării interafricane in do
meniile . politic, economic si cultural.

INTERNATIONAIE Dl PACE IN ORIENTUL MIJLOCIU"
AMMAN 25 (Agerpres). — în ca
drul convorbirilor cu membrii linei
delegații a. O.N.U. aflată într-o mi
siune in Orientul Mijlociu, ministrul
iordanian pentru problemele terito
riilor ocupate. Marwan Dudin, a arătat că o soluționare globală a con
flictului arabo-israelian poate fi rea
lizată numai prin intermediul unei
conferințe de pace în Orientul Mij
lociu. Această reuniune, a precizat
el, trebuie să se bazeze pe rezoluții
le 242 șl 338 ale Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., fiind necesar ca la
ea să participe toate părțile impli
cate, precum și cei cinci membri
permanenți ai consiliului, informea
ză agenția China Nouă.
VIENA 25 (Agerpres). — Nu exis
tă alternativă la convocarea unei
conferințe internaționale de pace în
Orientul Mijlociu, a apreciat pre
ședintele Austriei, Kurt Waldheim,
intr-un interviu acordat ziarului li
banez „As-Safir". Numai prin con
vocarea unei asemenea conferințe se
va putea găsi o soluție problemei
palestiniene, a apreciat președintele
austriac.

ALGER 25 (Agerpres). — La Al
ger au început lucrările celui de-al
VlII-lea Congres al Federației sin
dicatelor palestiniene, la care parti
cipă 170 de delegați din teritoriile
arabe ocupate de Israel si din afara
acestora.
Luînd cuvîntul. președintele Co
mitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, Yăsser
Arafât. a reafirmat poziția O.E.P.
privind necesitatea • convocării unei
Conferințe internaționale în proble

ma Orientului Mijlociu, sub auspicii
le O.N.U., aceasta reprezentind ca
drul cel. mai adecvat pentru reali
zarea păcii in regiune.

BRUXELLES.25 (Agerpres). — Mi
nistrul ișraelian de externe. Shimon
Peres, s-a întilnit. la Bruxelles, cu
membrii Consiliului Ministerial al
C.E.E.. cu acest prilej fiind discu
tate ansamblul problematicii Orien
tului Mijlociu și evoluția raporturi
lor economice dintre Israel și „cei
12“.
într-o conferință de presă desfă
șurată după întrevedere. Shimon
Peres a. declarat că. an prezent, este
necesară „fiecare contribuție posibi
lă" in vederea realizării păcii în re
giune. Hans-Dietrich Genscher, mi
nistrul vest-german de externe, pre
ședinte în exercițiu al consiliului,
a arătat în cadrul aceleiași confe
rințe de presă că membrii C.E.E.
și-au reafirmat îngrijorarea fată de
acțiunile israeliene împotriva pales
tinienilor din teritoriile ocupate.
BEIRUT 25 (Agerpres). — Avioane
militare israeliene au întreprins
miercuri noi raiduri de bombarda
ment asupra unor localități din su
dul Libanului. Avioanele agresoare
au bombardat cu rachete localitățile
Al-Luwaiza si Malik, și regiunea AlTuffah. survolînd. totodată, la joasă
Înălțime sectoare ale Beirutului. Au
fost lansate atacuri aeriene și asu
pra zonei orașului Nabatiyeh, din su
dul Libanului.
Raidurile au fost precedate de 6
amplă operațiune a forțelor terestre
israeliene, sprijinite de tancuri și ar
tilerie.

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak
TEHERAN 25
(Agerpres). —
Agenția I.R.N.A. relatează ca forțe
le iraniene au respins miercuri di
mineață o ofensivă irakiană în re
giunea Shalamcheh, de pe frontul
de sud. Agenția precizează că lup
tele continuă pe teatrul de operați
uni menționat, forțele iraniene apărindu-si pozițiile.
în aceeași zi. a fost respinsă de
forțele iraniene o tentativă de atac
lansată de trupele irakiene în regi
unea Halabja, din provincia Suleimanyieh. din nord-estui Irakului.

BAGDAD 25 (Agerpres. — După
cum informează agenția I.N.A.. ci

tind comunicate militare difuzate la
Bagdad, miercuri dimineața forțele
armate irakiene au lansat o ofensi
vă in sectorul Shalamcheh din su
dul Irakului, avînd drept obiectiv
eliberarea acestei zone ocupate de
trupele iraniene la începutul anului
1987. Forțele irakiene au eliberat
zonele riurilor Jassim și Duaiji,
insula Twaila. extremitatea sudică a
Lacului Peștelui, ca si posturile
Bobyan și Swady Kut.
Pe de altă parte, avioane de luptă
Irakiene ap bombardat o centrală
electrică iraniană în adîncimea te
ritoriului Iranului.

AMERICA LATINĂ

„UN DECENIU PIERDUT PENTRU DEZVOLTARE
Datoria externă a Americiî Latine
— care a atins 410 miliarde de do
lari. devenind principalul obstacol în
calea dezvoltării și a stabilității ță
rilor din zonă — a fost. în ultima
vreme, principala temă de dezbatere
a numeroase reuniuni internaționale
desfășurate atit pe continentul sudamerican. cît și pe alte meridiane.
Oameni politici, reprezentanți guver
namentali și factori extraguvemamentali. reprezentanți ai unor orga
nisme internaționale de cele mai di
ferite tipuri și, practic, de pe toate
continentele, experți financiari, scrii
tori au exprimat punctele de vedere
și și-au precizat pozițiile, depunind
eforturi pentru a identifica și pro
mova inițiative și acțiuni care să
ducă la soluționarea gravei probleme
Pe care o reprezintă îndatorarea tot
mai accentuată a țărilor din această
zonă, ca și a majorității țărilor în
curs de dezvoltare, atit pentru econo
miile lor. cît și pentru economia
mondială In ansamblu.
Procesul de îndatorare a Americiî
Latine a cunoscut un ritm foarte
rapid. în 1970, datoria externă a aces
tor țări se ridica la 21 de miliarde
de dolari, ceea ce constituie aproxi
mativ echivalentul dobînzilor pe care
vor trebui să le plătească anul acesta
doar două dintre țările latino-americane — Brazilia și Mexic, a căror
datorie Ia un loc depășește. în pre
zent. 215 miliarde de dolari. în 1971,
datoria Americii Latine se dublase,
atingînd plafonul de 46 de miliarde
de dolari. Șase ani mai tirziu. în
1981. ea urca la 222 de miliarde de
dolari. Apoi, consecință directă a „po
liticii banilor scumpi" (manevrarea
dobinzilor spre niveluri superioare),
practicată de marile state capitaliste
industrializate. îndeosebi de S.U.A.,
de capitalul financiar international,
coroborată cu continua deteriorare a
termenilor de schimb, ritmul de creș
tere al datoriei externe latino-americane a devenit amețitor : numai între
1982—1984 ea a „fugit înainte" cu
încă 77 de miliarde. Fiecare an a
însemnat, în continuare, adăugarea a
alte și alte zeci de miliarde, o mare

parte dintre acestea, ca și din suma
totală a.datoriei repr.ezentînd-o pro
centele noi ale dobînzilor : statistici
ale C.E.P.A.L. arată Că între anii
1976—1985, țările latino-americane au
plătit suplimentar băncilor creditoare
105—110 miliarde de dolari datorită
creșterii dobinzii medii de la 6 la 10
la sută. Pe de altă parte, așa cum s-a
arătat la recenta sesiune a C.E.P.A.L.,
desfășurată la Rio de Janeiro, da
toria externă a provocat, numai în
perioada 1982—1987, un transfer net
de capital al acestor țări spre exte
rior de 150 de miliarde de dolari,
adevărată hemoragie de resurse fi
nanciare. care este departe de a fi
întreruptă.
Practicile discriminatorii, restricti
ve. ale statelor occidentale industria
lizate fată de produsele de export
latino-americane. incriminate cu ve
hemență de multi dintre participanții
la reuniunea C.E.P.A.L. de la Rio de
Janeiro, practici care produc o ade
vărată asfixie a economiilor țărilor
respective, ca și manevrarea preturi
lor pe piețele internaționale de către
marile monopoluri capitaliste la ma
teriile prime — produse tradiționale
ale țărilor din această zonă a lumii
— au contribuit, alături de scumpi
rea creditului, la agravarea crizei da
toriei externe, transformînd-o într-o
adevărată „piatră de moară", ce
„macină" practic eforturile națiunilor
de pe continent pentru soluționarea
crizei datoriei externe (nemaireușind
să acumuleze resursele necesare pen
tru plătirea ei la termen) și crearea
condițiilor care să asigure o auten
tică și generalizată relansare econo
mică. Patru dintre primele cinci țări,
dezvoltate și în curs de dezvoltare,
cele mai Îndatorate din lume, sint
latino-americane — Brazilia. Mexic,
Argentina, Venezuela. Cu o datorie
de 114,500 miliarde de dolari. Brazilia
este în situația de a fi nu numai
cel mai mare debitor din zonă, ci și
din întreg grupul țărilor în curs de
dezvoltare, cunoscînd. in ultimul an,
un accentuat proces de încetinire a
evoluției economice.
Relevînd, in cadrul unei reuniuni
desfășurate la Lima, impactul dato

riei externe asupra situației na
țiunilor latino-americane, scriitoarea
nord-americană Susan George arăta
că aceasta a avut consecințe profund
negative ca, de pildă, scăderea bruscă
a salariilor, reducerea cheltuielilor
sociale (educație, sănătate, servicii
publice etc.) și creșterea șomajului.
„Impactul datoriei — sublinia Susan
George — este poate mai dramatic
măsurat prin intermediul foamei,
subnutriției și al morții premature.
Există o relație directă intre1 dobinda
plătită, ce revine pe -cap de locui
tor»- și speranța de viață. Deși
datoria externă nu este rezulta
tul unei conspirații, ea este un
război, pentru că efectele sale asu
pra vieții persoanelor sint aceleași,
exceptind faptul că cetățenii țării
respective nu sint bombardați direct.
Datoria externă este instrumen
tul perfect pentru a realiza recolonizarea".
De-a lungul dezbaterilor din ultima
vreme, fie că a fost vorba de reu
niuni. ca cele de la Lima. Davos,
Londra. Caracas. Brasilia, sau sesiu
nea C.E.P.A.L.. de la Rio de Janeiro,
s-a ajuns la o concluzie comună :
măsurile impuse de creditori duc na
țiunile latino-americane la „distruge
rea aparatului productiv și a nume
roase resurse naturale", la stagnarea
economiilor țărilor respective, fapt
care face ca actuala decadă, a anilor
’80. prin procesul regresiv cu care se
confruntă America Latină, din cauza
datoriei externe, să fie „o decadă pier
dută pentru dezvoltare", așa cum
subliniază presa latino-americană.
Aceleași dezbateri au scos in evi
dență că răspunderea pentru apariția
și agravarea problemei datoriei ex
terne revine societăților transnațio
nale. băncilor, politicii economice a
statelor industrializate. în acest sens,
s-a subliniat cu claritate, inclusiv în
documentul supus dezbaterii reuniu
nii C.E.P.A.L.. că datoria externă nu
este numai o problemă economică, cl
este mai ales o problemă politică și,
din această cauză, soluționarea ei
trebuie să fie găsită prin negocieri
care să angajeze guvernele statelor
creditoare și debitoare, ca și băncile

si instituțiile financiare internațio
nale. Totodată, este evident că pro
blema datoriei externe, ca și conse
cințele sale, nu vor putea fi rezol
vate numai prin negocierea dintre
datornici și băncile creditoare, ci
include, de asemenea, punerea în
discuție a numeroase laturi negative
ale actualului sistem monetar și fi
nanciar internațional.
Problema problemelor datoriei ex
terne constă in reducerea substan
țială a plăților la serviciul datoriei,
ca și a ratelor dobînzilor și. totodată,
în asigurarea unui flux net de finan
țare externă, atit în ce privește da
toria. cit și programele de relansare
economică. Pornind tocmai de la
aceste cerințe urgente, de la realita
tea incontestabilă, ce evidențiază cu
pregnantă raportul direct dintre de
teriorarea continuă a situației eco
nomice a țărilor latino-americane. a
țărilor în curs de dezvoltare. în ge
neral. și agravarea problemei dato
riei externe, și în primul rind de la
răspunderea tuturor statelor pentru
solutionarea problemelor ce con
fruntă economia mondială. România
socialistă consideră necesar ca in cel
mai scurt timp să se organizeze o
conferință financiară internațională
pentru a dezbate în mod deosebit
această problemă și a se adopta, ca
măsură imediată și generală, reduce
rea substanțială a dobinzilor. în mod
corespunzător, această reducere să se
facă și celor ce au finanțat sau au de
pus banii in băncile internaționale. O
asemenea măsură ar fi. in concepția
țării noastre, un început pozitiv nu
numai pentru soluționarea problemei
datoriei externe a Americii Latine, a
țărilor în curs de dezvoltare. în an
samblu, ci și pentru rezolvarea via
bilă a problemelor generale ale sub
dezvoltării și. implicit, pentru stabi
litatea economico-financiară interna
țională. pentru dezvoltarea armonioa
să. echilibrată a economiei mondiale,
pentru progresul economic si social
ăl fiecărui popor, date fiind interde
pendențele ce guvernează lumea în
care trăim.

Valentin PAUNESCU

Ședința Prezidiului

CC al U.C.I.
BELGRAD 25 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc o ședință a Pre
zidiului C.C. al U.C.I., consacrată
pregătirii Conferinței Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Prezidiul —
informează agenția Taniug — a hotărît ca lucrările apropiatului forum
să se desfășoare în cadrul a trei
grupuri, urmînd să fie examinate
probleme privind relațiile șocial-economice, sistemul politic de autoconducere socialistă și activitatea ideo
logică și teoretică a partidului.

CIPRU

Propunere pentru reluarea
convorbirilor dintre cele
două comunități
NICOSIA 25 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U.. Javier Perez
de Cuellar, a propus reluarea con
vorbirilor dintre comunitățile din
Cipru pentru soluționarea situației
din insulă. Propunerile in acest sens,
transmise de Gustave Feissel, ad
junct pentru probleme politice spe
ciale al . secretarului general al
O.N.U., au fost analizate la Nicosia
intr-o reuniune a Consiliului Națio
nal, cu participarea președintelui
Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, și a
liderilor partidelor politice.
Problema cipriotă urmează să fie
abordată de președintele Ciprului
la începutul lunii iunie la New York
cu secretarul general al O.N.U.

in favoarea dialogului și a coexistenței
pașnice intre state
HAVANA 25 (Agerpres). — într-o
declarație făcută presei cubaneze,
Carlos Rafael Rodriguez. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat și al
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, referindu-se la relațiile
dintre tara sa și S.U.A.. a arătat,
între altele, că „pentru ambele sta
te ar fi mai convenabilă o convie
țuire pașnică" — relatează agenția
Prensa Latina. Noi sîntem pregătiți
pentru dialog, pe baza respectului
reciproc, eliminării blocadei S.U.A.
împotriva Republicii Cuba si lichi
dării prezentei pe teritoriul cubanez
a bazei militare nord-americane de
la Guantanamo — a spus Carlos Ra
fael Rodriguez.

CIUDAD DE PANAMA 25 (Ager
pres) — într-o declarație făcută la
Ciudad de Panama, președintele
Partidului Revoluționar Democratic
(de guvernămint) din Panama. Romulo Escobar Bethancourt. a afir
mat că problema soluționării actua
lei crize din relațiile panamezonord-americane depinde de poziția

Fîlîpinele doresc să-si dezvolte relațiile

cu

tarile

MANILA 25 (Agerpres). — într-o
declarație făcută presei, Leticia Shahani, președintele Comitetului pen
tru relații externe al Senatului Filipinelor, a subliniat că țara sa tre
buie să-și extindă relațiile comercia
le cu țările socialiste, acțiune care
poate contribui la redresarea și di
versificarea economiei țării, relatea

e scurt

CONVORBIRI. Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D. Germane, a conferit la Ber
lin cu Amath Dansoko,- secretar
general al C.C. al Partidului Inde
pendenței și Muncii din Senegal,
aflat într-o vizită oficială în R.D.
Germană. Au fost analizate stadiul
relațiilor bilaterale, precum și as
pecte ale situației politice de pa
continentul african și din lume.
PRIMIRE. Președintele R.S. Ce
hoslovace, Gustav Husak, l-a pri

socialiste

8

ILE DE PRESA
VIZITA. Secretarul general al
C.C. al P C. din Cehoslovacia. Mi
los Jakes, și-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie în Republica
Populară Chineză. în cursul căreia
a avut convorbiri cu Yang Shangkun. președintele R. P. Chineze,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C.C.. Zhao Ziyang. secretar
general al C.C. al P.C.C.. Deng
Xiâoping. președintele Comisiei
Militare Centrale a R. P. Chineze.
A fost evidențiată dorința ambelor
părți de a extinde cooperarea din
tre cele două partide, țări si po
poare. în avantajul reciproc — re
latează agențiile China Nouă si
C.T.K.

pe care o vor adopta S.U.A., trans
mite agenția Prensa Latina. Ei s-a
referit la convorbirile avute cu au
toritățile guvernamentale panameze
de către emisari nord-americanî so
siți la Ciudad de Panama, subliniind
că o normalizare a relațiilor cu
S.U.A. poate avea loc imediat ce
partea nord-americană acceptă. în
tre altele, ridicarea sancțiunilor eco
nomice nedrepte luate la adresa Re
publicii Panama, retragerea contin
gentelor militare suplimentare can
tonate în zona Canalului Panama,
recunoașterea oficială a guvernului
președintelui executiv al țării. Ma
nuel Solis Palma. El a respins ca
tegoric, totodată, pretenția S.U.A.
ca generalul Antonio Noriega, co
mandantul forțelor de apărare ale
Republicii Panama, să părăsească
țara. „Panama nu este o colonie sau
un protectorat al S.U.A." — a spus
Romulo Escobar Bethancourt, pronunțîndu-se ferm împotriva ameste
cului străin în treburile interne pa
nameze.

mit pe ministrul afacerilor externe
al Republicii Bangladesh. Rasheed
Chowdhury. Cu acest prilej au fost
abordate relațiile bilaterale și po
sibilitățile extinderii lor pe diver
se planuri, precum ■ și aspecte ale
vieții internaționale actuale.

ÎNTREVEDERE. Cu prilejul unei
escale la Paris în drum spre Japo
nia, Branko Mikulici, președintele
Consiliului Executiv Federal al
Iugoslaviei, s-a lntîlnit cu primulministru al Franței, Michel Rocard.
în cursul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale relațiilor bila
terale, In domeniile politic și eco
nomic, menționează agenția Ta
niug.
ȘEDINȚA. La încheierea primei
ședințe a Comisiei mixte grecoturce pentru problemele politice,
purtătorul de cuvînt al guvernului
elen, Yannis Roubatis. a declarat
presei că în cadrul lucrărilor se
examinează probleme referitoare
la măsuri de încredere, combate
rea traficului cu stupefiante și
probleme privind facilitarea depla
sării diplomaților și funcționarilor
consulari din cele două țări, infor
mează agenția D.P.A.

ză agenția China Nouă. Există un
mare potențial al economiei filipi
neze în această privință care nu este
valorificat, comerțul‘nostru exterior
fiind orientat in prea mare măsură
spre țările capitaliste, mai ales
S.U.A., Japonia sau cele din Europa
occidentală, a spus Shahani.

DECLARAȚIE. Pînă în prezent,
Uniunea Sovietică a retras din Af
ganistan 9 500 de soldați • sovietici
și aproximativ 1 000 de mașini de
luptă — a declarat, la Moscova,
în cursul unei conferințe de presă. șeful Direcției principale politice a Armatei și Flotei maritime
militare ale U.R.S.S., general de ar
mată Alexei Liziciov. Pină la în
ceputul lunii mai 1988, in Afganistan și-au pierdut viața 13 310 mili
tari sovietici, 35 478 au fost răniți,
iar 311 au fost declarați dispăruți
— a anunțat generalul sovietic, ci
tat de agenția T.A.S.S.

*

HOTArIRE. Etiopia și Somalia
au hotărît reluarea legăturilor ae
riene regulate între capitalele ce
lor două țări, după o întrerupere
de 11 ani — informează agenția
T.A.S.S. Această decizie a fost adoptată In cadrul înțelegerilor realizate la 4 aprilie cu privire la
normalizarea relațiilor bilaterale.

*

WASHINGTON 25 (Agerpres). —
Președintele Ronald Reagan a
respins prin veto proiectul noii legi
americane a comerțului, aprobat re
cent de Congresul S.U.A. și a cerut
forului legislativ elaborarea, în cel
mai scurt timp, a unei noi versiuni
a proiectului de lege.
Noua lege preconizează, între al
tele, măsuri protecționiste drastice și
vizează, concomitent, extinderea po
sibilităților de acces pentru mărfu
rile americane pe piețele externe.
Ea conține și prevederi care urmă
resc limitarea exporturilor unor sta
te și firme străine pe piața ameri
cană și instituirea altor bariere dis
criminatorii în schimburile comer
ciale cu S.U.A.
Camera Reprezentanților a Con
gresului nu a acceptat însă, cu 308
voturi contra 113, vetoul președin
telui Ronald Reagan la legea comer
țului — relatează Buletinul de știri
al Casei Albe. în Senat, decizia pre
ședintelui Reagan urmează să fia
supusă votului în cea de-a doua săptămînă a lunii iunie.

MEXIC
Preocupări pentru

depășirea dificultăților

economice
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). — Președintele Mexicului,
Miguel de la Madrid Hurtado, a de
clarat că acțiunea permanentă de
combatere a inflației și căutarea
unor noi mecanisme de renegociere
a datoriei externe a țării (de peste
100 miliarde de dolari) constituie
principalele preocupări ale autorită
ților și ale tuturor mexicanilor. în
context, evidențiind complexitatea
situației și dificultățile existente
pentru soluționarea acesteia, șeful
statului mexican a chemat întreaga
națiune să acționeze în direcția creș
terii productivității și eficienței
muncii, astfel încit să se asigure
progresul țării.

Labirintul armelor „invizibile"
Știrea avea, desigur, de ce si
producă senzație. Parcurgerea unei
distanțe de 119 kilometri intr-un
avion, fără motor, acționat exclu
siv prin forța... picioarelor unui
campion ciclist, apăsind virtos pe
pedalele propulsoare, reprezintă un
record mondial absolut. Agențiile
de presă s-au grăbit să transmită
o avalanșă de amănunte : greuta
tea extrem de redusă a aparatului
(doar 32 de kilograme), anvergura
aripilor (34 de metri), lungimea
elicei (3,45 metri), inălțimea la care
a zburat (între 3—7 metri), viteza
pe oră (27,8 kilometri). Visul lui
Icar, primul om care, potrivit le
gendei, a cutezat să se înalțe în
văzduh cu o pereche de aripi, fa
bricate de tatăl său Dedal, s-a îm
plinit aevea, comentau telegramele
de la fața locului. De altfel nu întîmplător „bicicleta zburătoare",
proiectată și realizată dintr-un ma
terial ultraușor — fibre de carbon
— de către un grup de profesori
și studenți de la cunoscutul Insti
tut de tehnologie . din Massachu
setts (M.I.T.), a primit numele
primului „constructor" de... avioa
ne din istoria omenirii, iar pentru
ca asemănarea cu străvechea le
gendă să fie perfectă, decolarea a
avut loc de pe un promontoriu al
Cretei, insula de unde tear a încer
cat să scape din captivitatea unui
rege hain printr-un mijloc pe care
nimeni pină la el nu-l mai folo
sise...
In euforia provocată de vestea
unei asemenea performanțe cu ade
vărat remarcabile, a trecut aproa
pe neobservată declarația cercetă
toarei Peggie Scott, de la aminti
tul institut, care, comentind faptul
că proiectul a fost cofinanțat de
Agenția Americană pentru Aero
nautică și Spațiul Cosmic (N.A.S.A.),
și-a exprimat regretul pentru ceea
ce ea a denumit „o tristă reali
tate" : anume, că există prea puține
lucruri făcute de mina omului care
să nu poată fi folosite in scopuri
militare. O declarație care, pentru
a fi exact înțeleasă, trebuie plasată
în contextul cercetărilor intense ce
au loc in prezent pentru punerea
la punct a unor mijloace de luptă
„invizibile" — de la arme de foc
din plastic, care să scape sisteme
lor electronice de detectare (și care
ar putea fi, astfel, introduse in
secret de către detașamente de
commando sau grupuri de tero
riști într-o altă țară) și (mai
ales) pină la bombardiere inter
continentale cu încărcături nuclea
re la bord, care să se poată în

I
I
1
I

|

|
I
|

.

SITUAȚIA DIN NOUA CALE- '
DONIE. Delegația Biroului Politic .
al Frontului de Eliberare Naționa
lă Kanak Socialist (F.L.N.K.S.) a I
anunțat într-un comunicat că a
hotărît să amine întrevederea cu
membrii „misiunii de dialog" tri- |
misă în Noua Caledonie de guver
nul francez, transmite agenția ■
EFE. Decizia a fost luată ca ur
mare a uciderii unui melanezian *
de către un militar francez. Comu
nicatul F.L.N.K.S. subliniază că
„atita timp cît se menține starea |
de război, impusă de armată. In
Noua Caledonie, dialogul sau ne- ■
gocierile nu vor putea avea loc".

WASHINGTON

Președintele S.U.A.
a respins prin veto
proiectul noii legi
a comerțului
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drepta spre țintă fără ca silueta lor
să apară pe ecranele radar. Con
cret, este vorba de noua tehnică
așa-zisă a furișării („stealth") —
termenul in sine este extrem de
expresiv — care permite unor ase
menea bombardiere fie să nu re
flecte (prin predominarea formelor
rotunjite și eliminarea suprafețe
lor care se întretaie in muchii), fie
să absoarbă in cea mai mare mă
sură (prin acoperirea cu o peliculă
specială) undele radar. Or, costul
unui asemenea bombardier este
de-a dreptul fabulos : 450 milioane
dolari fiecare exemplar.
In asemenea condiții, apare ca
ideal, evident pentru distanțe mai
scurte, care să nu depășească prea
mult (deocamdată) 100 de kilome
tri, un aparat de tipul „bicicletei
zburătoare" ; fără motor care să nu
facă zgomot și zburind doar la
cițiva metri înălțime, deci sustrăgindu-se „vigilenței" sistemelor ra
dar. un astfel de aparat se poate
perfect „furișa" pină in apropierea
obiectivelor adverse. Eventual chiar
lansa un minidispozitiv nuclear.
Ipoteză ce nu trebuie considerată
de domeniul fanteziei, de vreme ce
au și fost realizate asemenea dis
pozitive ce pot fi transportate, ai
doma unei ranițe, de către comba
tanții individuali.
Nu mai este un secret pentru ni
meni că tehnica „stealth" reprezin
tă, in optica unor cercuri milita
riste, unul din mijloacele avute in
vedere pentru a „compensa" situa
ția creată prin apropiata eliminare
a rachetelor nucleare cu rază me
die și mai scurtă de acțiune am
plasate la sol. In comparație cu
Icarul de odinioară, care era ținut
captiv într-un labirint aparent fără
ieșire, Icarii moderni se află, ast
fel, prinși in capcana infinit mai
primejdioasă a armelor „invizibi
le". Numai că, dacă ar fi să reve
nim la legenda primului zburător
al lumii, nu trebuie uitat sfirșitul
lui tragic. Neținind seama de sfa
turile înțelepte ale tatălui său,
ceara cu care erau lipite aripile
s-a topit și Icar s-a prăbușit în
mare. Neîndoios, un motiv de re
flecție pentru cei care, surzi la
„sfaturile" rațiunii, nu doresc sau
nu reușesc să se desprindă de tipa
rele vechiului mod de gîndire și,
în loc să încerce dialogul sincer
asupra reducerii armamentelor,
consideră că singura cale de acțiu
ne este să se „furișeze" intr-o nouă
cursă a înarmărilor...
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