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Intr-o atmosferă însuflețită, de înaltă 

stimă și prețuire față de tel mai iubit 

fiu al națiunii noastre, de vie preo

cupare pentru perfecționarea activității 

în toate domeniile, ieri a continuat

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu in județul lași
In prezența secretarului general al partidului, a altor tovarăși din conducerea de partid și de stat, 

a avut loc deschiderea noului an de învățămînt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a continuat joi dimineața vizita de lucru în muni
cipiul lași și a participat la deschiderea noului an de învă
ță mint.

împreună cu secretarul general al partidului au luat 
parte la vizită tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Comei Burtică, losif Ugiar, Teodor 
Coman.

Participarea tovarășului Nicolae 
Ceausesou la acest eveniment săr
bătoresc — participare intrată in 
tradiție — ilustrează locul si rolul 
pe care partidul, secretarul său ge
neral. societatea noastră le acordă 
scolii in activitatea vastă si com
plexă de pregătire pentru viată a 
tinerei generații, de formare a omu
lui nou. constructor al societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceausescu s-a întîlnit cu cadre di
dactice din învătămintul liceal si 
superior, cu studenti si elevi, cu 
factori de răspundere din domenii 
economice. Astfel, anul școlar 
1977—1978 a debutat sub semnul 
înaltelor cerințe puse in fata scolii 
de Congresul al Xl-lea. de condu
cerea partidului, vizind organica 
îmbinare a invătămintului cu cer

cetarea si producția, legarea strinsă 
a scolii de toate gradele de viată, 

/de obiectivele construcției econo
mice si sociale a României.

Măsurile adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din luna iunie, incheind 
in linii generale reorganizarea in- 
vățămîntului de toate gradele, des
chide larg drumul spre perfecțio
narea tot mai accentuată a întregu
lui proces intructiv-educativ. spre 
ridicarea calității invătămintului. a 
activităților practice si a cercetării 
științifice, oferind Întregului corp 
profesoral, specialiștilor care lucrea
ză în învățămînt, studenților și ele
vilor un cimp vast de afirmare ple
nară a Capacităților creatoare, a ta
lentelor puse in slujba înfloririi 
necontenite a patriei noastre.
(Continuare în pag. a IV-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul lași
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să încep prin a vă adre
sa dumneavoastră, tuturor partici- 
panților la această mare adunare 
populară, locuitorilor municipiului 
și județului Iași, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și din partea 
mea personal. (Aplauze puternice).

Ne aflăm într-o vizită de lucru 
în mai multe județe din Moldova, 
printre care și județul și munici
piul Iași — mare centru industrial, 
de învățămînt și cultură al Repu
blicii Socialiste România. (Aplau
ze prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Am folosit prilejul acestei vizite

și pentru a organiza deschiderea 
la Iași a noului an școlar în țara 
noastră, considerînd aceasta ca o 
apreciere a rolului important pe 
care Iașiul îl joacă în formarea ca
drelor de toate specialitățile pen
tru economia națională, pentru 
dezvoltarea economico-socială în 
ritm rapid a patriei noastre. 
(Aplauze puternice. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul 1“ ; 
„CeauȘescu — P.C.R.!“).

Ne-a produs o deosebită satis
facție reîntîlnirea cu constructorii 
socialismului din industrie și agri
cultură, cu oamenii de știință și 
din învățămînt, cu masele largi ale 
oamenilor muncii din Iași, care

joacă un rol important în realiza
rea Programului elaborat de Con
gresul al Xl-lea' de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism. (Aplauze puter
nice. Urale prelungite).

Am vizitat în. aeește două zile 
mai multe unități industriale, â- 
gricole și de învățămînt și trebuie 
să declar cu satisfacție că avem 
impresii bune despre felul în care 
organizațiile de partid, oamenii 
muncii înfăptuiesc neabătut poli
tica internă și externă a partidului, 
ce corespunde pe deplin interese
lor întregii noastre națiuni socia
liste. (Vii aplauze. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am început vizita cu vechiul 
centru muncitoresc și revoluționar 
Pașcani. Am constatat cu bucurie 
faptul că se înfăptuiește cu succes 
programul de dezvoltare industri
ală și înnoire a acestui centru 
muncitoresc, de transformare a sa 
într-un oraș modern. în care oa
menii muncii au asigurate atît 
condiții de muncă, cit și condi
ții din ce în ce mai bune de locuit, 
de viață în general.

Am vizitat din nou. după un an, 
Combinatul de utilaj greu din Iași 
— al doilea ca mărime din țară — 
care încă anul viitor va începe să 
producă nu numai utilaj pentru 
construcția proprie, ci și utilaje 
grele, iar pină la sfîrșitul cincina

lului va intra în cea mai mare 
parte in funcțiune. Aceasta va 
transforma lașiul într-un mare 
centru industrial, care, așa cum 
am menționat și anul trecut, va da 
aproape dublul producției de oțel 
a României dinaintea celui de-al 
doilea război mondial. (Aplauze 
puternice și prelungite. Urale). 
Am constatat cu multă bucurie că 
atît constructorii, cît și muncitorii 
acestui combinat în dezvoltare își 
îndeplinesc în bune condiții sar
cinile și angajamentele asumate ; 
într-o perioadă relativ scurtă s-au 
ridicat cîteva hale moderne, care 
asigură creșterea potențialului in-
(Continuare in pag. a III-a)

CONTINUlNDU-ȘI VIZITA DE LUCRU 1N JUDEȚE DIN MOLDOVA

în continuarea vizitei pe care o întreprinde în nordul 
Moldovei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sosit, joi după- 
amiaza, la Botoșani.

împreună cu secretarul general al partidului se află 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, losif Ugiar, Teodor Coman.

Despre Botoșani istoria neamului, 
generațiile trecute si cele de astăzi 
vorbesc cu justificat respect. Pentru 
că pe meleagurile lui, cuprinse intre 
Șiret și prut, s-au născut multe 
genii ale poporului nostru — adevă
rate coloane de sprijin ale spiritua
lității românești. Ipotestii Botoșani
lor l-au dat pe Eminescu. aici a lu
minat mai întîi geniul lui Iorga, 
Băncilă si Luchian au descifrat in 
acest peisaj de rară frumusețe si 
varietate forța emoțională a culorii:

din Livenii Botoșanilor s-a ridicat 
acela care a înăltat muzica româ
nească la nivelul celei universale — 
George Enescu : de aici a pornit 
Grigore Antipa.

Veacurile apuse au fost martore ale 
atitor încleștări vitejești ale oștilor 
moldovene pentru apărarea gliei 
străbune și păstrarea ființei neamu
lui. Tot aici, in Flămînzii Botoșani-
(Continuare în pag. a V-a)

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Suceava a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct, azi, in jurul orei 16,30, adunarea 

populară din municipiul Suceava.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Botoșani
Dragi tovarăși și prieteni,

Este o deosebită plăcere pentru 
noi să ne întîlnim din nou cu oa
menii muncii din Botoșani — mi
nunați constructori ai socialismu
lui — și să vă adresăm dumnea
voastră, participanților la această 
mare adunare populară, tuturor 
locuitorilor din municipiul și ju
dețul Botoșani un călduros salut 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și din partea 
mea perșonal. împreună cu cele 
mai bune urări. (Aplauze pu

ternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

In cadrul vizitei de lucru pe 
care o facem în mai multe județe 
din Moldova, am înscris și Boto
șanii, ținînd seama că se numără 
printre județele ce trebuie să rea
lizeze în acest cincinal o dezvolta
re impetuoasă, să ajungă la o pro
ducție industrială de peste 10 mi
liarde lei și dorind să constatăm 
direct cum se înfăptuiește acest 
minunat program de dezvoltare 
economico-socială a patriei noas
tre. (Aplauze îndelungate, urale).

Am vizitat două din întreprin
derile dumneavoastră și am văzut

că au început lucrările la un mare 
număr de noi întreprinderi indus
triale. Sînt create condițiile ca în 
acest cincinal să se realizeze în
tregul volum- de investiții planifi
cat, să fie date în producție toate 
unitățile industriale stabilite și, în 
felul acesta, județul Botoșani să se 
înscrie în rîndul județelor cu o 
industrie puternică. Din angaja
mentul luat de comitetul județean 
de partid, de oamenii muncii reiese 
că veți obține și o producție supli
mentară de 1 miliard și jumătate, 
ceea ce înseamnă că vă veți apro
pia de o producție industrială de 12 
miliarde lei. Vă felicităm pentru

rezultatele obținute și vă urăm să 
realizați cu succes această mare 
dezvoltare în cincinalul actual. (A- 
plauze, urale îndelungate, se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar ca, odată cu pre
ocuparea pentru realizarea noilor 
obiective la timp și în cele mai 
bune condiții, să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
planului producției industriale, îm
bunătățirea continuă a calității 
produselor, ridicarea nivelului lor 
tehnic, creșterea eficienței econo
mice și a productivității muncii — 
factori primordiali pentru dezvol
tarea generală a patriei, pentru

făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Din datele pe care le avem 
reiese că pe 8 luni ați realizat 
planul producției industriale, ob- 
ținînd și o depășire importantă ; 
aceasta ne dă garanție că județul 
Botoșani, ca întreaga țară, de alt
fel, va îndeplini cu succes planul 
pe ac.est an. creînd condițiile ne
cesare pentru o bună activitate și
(Continuare în pag. a Il-a)
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VIZITA DE LUCRU IN JUDEȚUL BOTOȘANI
BLQ M'jil.'jȘ , .a go -

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară

din municipiul otoșani
(Urmare din pag. I)

în anul viitor, pentru înfăptuirea 
întregului cincinal.

Odată cu preocuparea pentru 
dezvoltarea unităților industriale 
în județul Botoșani, ca și în alte 
județe ale țării, se impune să se 
acorde o atenție mai mare bunei 
pregătiri a cadrelor, a specialiști
lor. Noile unități care urmează' să 
intre în producție vor fi dotate cu 
utilaje și mașini de înaltă tehnici
tate și de aceea necesită muncitori 
și specialiști de înaltă calificare, 
capabili să le mînuiască exemplar, 
să obțină maximum de rezultate. 
Cunosc că ați luat unele măsuri în 
această direcție, dar, ținînd seama 
de sarcinile mari pe care le ridică 
dezvoltarea economică, se impune 
ca asupra acestei probleme să se 
concentreze mai mult atenția. Sub
liniez aceasta tocmai în ziua înce
perii noului an de învățămînt și 
adresez profesorilor și elevilor din 
Botoșani, împreună cu calde feli
citări, urarea de a obține succese 
cît mai mari în activitatea de în
vățămînt în anul care a început 
azi. (Aplauze prelungite, urale pu
ternice).

Botoșanii sînt și un județ agricol 
și de aceea trebuie acordată în con
tinuare toată atenția realizării pro
gramului de modernizare și dez
voltare a agriculturii. S-au obținut 
rezultate bune în agricultură în 
anul trecut în Botoșani, ca în în
treaga țară, iar anul acesta sînt 
perspective de a avea o recoltă 
bună. Trebuie însă să spunem des
chis că posibilitățile și resursele 
agriculturii din județul Botoșani 
sînt încă departe de a fi epuizate. 
De aceea se impune ca oamenii 
muncii, țărănimea cooperatistă, 
specialiștii, organizațiile de partid 
să se ocupe cu mai multă energie 
de buna organizare a activității în 
aceste importante ramuri econo
mice, asigurînd aplicarea cuceriri
lor științei, pentru a obține o creș
tere substanțială a producției agri
cole vegetale și animale. Sînt con
diții bune în județul Botoșani pen
tru aceasta și trebuie să se facă 
totul pentru valorificarea lor ma
ximă. (Aplauze puternice, urale).

In acest cincinal, în municipiul 
și județul Botoșani trebuie reali
zat și un mare volum de construcții 
de locuințe — 14 mii de aparta
mente față de 4 400 realizate in 
cincinalul trecut Realizarea acestei 
importante sarcini cere, ținînd sea
ma și de dezvoltarea industriei, 
luarea unor măsuri foarte energi
ce pentru a asigura muncitorilor, 
tuturor cetățenilor care vor lucra 
în întreprinderile ce vor fi date în 
funcțiune condiții corespunză
toare de locuit Totodată, trebuie 
manifestată o preocupare mai mare 
pentru soluționarea tuturor proble
melor de muncă și de viață ale oa
menilor muncii.

Sînt cunoscute măsurile adoptate 
de Comitetul Central privind creș
terea mai substanțială a retribu
ției, cu circa 30 la sută în acest 
cincinal, față de 20 la sută, cît era 
planificat. Și o serie de oameni ai 
muncii din întreprinderile din Bo
toșani au beneficiat de prima eta
pă a sporirii retribuției. Măsurile

adoptate de conducerea partidului 
vor asigura o ridicare mai accen
tuată a veniturilor tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului nostru — țelul 
suprem al politicii partidului, esen
ța însăși a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o edifi- 
qăm.jp. România. Olplanze. înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“);

Drcigi tovarăși și prieteni,
Odată cu întreaga dezvoltare 

economică-socială a județului, tre
buie să se acorde o atenție cores
punzătoare perfecționării conduce
rii tuturor sectoarelor de activitate. 
Trebuie să îndeplinim hotărîrile 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii în ce privește îmbunătățirea 
activității organelor colective de 
conducere din întreprinderi, creș
terea rolului adunărilor generale, 
asigurarea participării mai active 
a oamenilor muncii la conducerea 
întregii activități economico-so- 
ciale, acesta fiind un factor de 
importanță deosebită pentru dez
voltarea societății noastre socialis
te, pentru înaintarea tot mai fermă 
a patriei noastre spre comunism. 
(Aplauze, urale îndelungate).

O atenție sporită trebuie acor
dată activității politico-educative, 
ridicării conștiinței socialiste, 
participării maselor largi populare 
la activitatea cultural-artistică, ți
nînd seama de faptul că înaintarea 
spre o societate superioară presu
pune un nivel de cunoștințe profe
sionale, tehnice, culturale și politi
ce tot mai ridicat, astfel ca’ oamenii 
muncii, cetățenii patriei noastre, 
constructori ai socialismului, să ac
ționeze în orice împrejurări în mod 
conștient, ca stăpîni ai mijloacelor 
de producție, ai întregii bogății na
ționale, ca stăpîni ai propriului lor 
destin, să-și creeze viitorul în mod 
liber, așa cum îl doresc ei. 
(Aplauze puternice și urale înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!").

Toate acestea pun în fața comu
niștilor, a organizațiilor de partid, 
a activiștilor și cadrelor de partid 
și de stat sarcini deosebit de mari. 
Așa cum am menționat și la Iași, 
cum am arătat recent și la con
sfătuirea cadrelor din activitatea 
politico-ideologică, întregul nostru 
partid, întregul nostru activ trebuie 
să considere drept o sarcină de 
onoare aceea de a-și desfășura per
manent activitatea în strînsă legă
tură și împreună cu oamenii mun
cii, de a se consfătui cu ei în toate 
problemele. Numai așa se vor pu
tea găsi soluțiile cele mai bune 
pentru învingerea oricăror greutăți, 
pentru înfăptuirea* marilor sarcini 
care ne stau în față, numai așa șe 
va cimenta puternic unitatea între
gului popor — garanția victoriei 
socialismului și comunismului în 
România. (Urale și aplauze puter
nice. Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.!“). /

Fără îndoială, și în Botoșfihi sînt 
rezultate bune, așa cum sînt în 
toate județele, întreaga noastră pa
trie aflîndu-se într-o transformare 
rapidă. Botoșanii, s-ar putea spu
ne, sînt un adevărat șantier.; nu 
există loc unde să nu se con

struiască întreprinderi, locuințe, 
unde să nu se depună o activitate 
imensă pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor partidului.

Cu toate acestea, avem încă 
multe de făcut. Mai există în ac
tivitatea oamenilor muncii din Bo
toșani, ca și din alte județe, lip
suri și trebuie să acționăm cu toa
tă' hătăfîrV^ pentru "'îrifrîftgereâ 
for., 55'e^‘ujfl^’șă introducem... pește 
tot un .spirit și mai ferm de. mun
că, de disciplină,, de ordine ; toți 
trebuie să fie conștienți de faptul 
că mărețul Program elaborat de 
Congresul al XI-lea nu poate fi 
transpus în viață decît prin mun
ca unită și eforturile susținute ale 
întregului nostru popor.

Iată de ce apelez la comuniști, 
la toți oamenii muncii din Boto
șani să desfășoare o activitate și 
mai susținută pentru perfecționa
rea organizării tuturor domeniilor, 
pentru învingerea tuturor greută
ților care mai există, pentru a face 
ca dezvoltarea generală economi- 
co-socială să se desfășoare în con
diții cît mai bune. Există toate 
condițiile pentru aceasta ! în Bo
toșani avem o organizație de par
tid puternică, avem o clasă mun
citoare în plină dezvoltare, avem 
o țărănime și o intelectualitate 
care au demonstrat că sînt gata 
să-și îndeplinească sarcinile în 
orice împrejurări. Iată de ce am 
deplina convingere că botoșănenii 
sînt în stare să înfrîngă toate greu
tățile și să realizeze cu succes pro
gramul măreț ce le revine în acest 
cincinal. (Aplauze puternice și 
urale prelungite.. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Patria noastră socialistă se 

transformă în mod rapid. Un 
exemplu grăitor este în această 
privință județul Botoșani, ca și alte 
județe din Moldova, în trecut ră
mase în urmă ; ele pășesc astăzi 
spre o viață nouă, cu pași uriași, 
recuperînd în cîțiva ani rămînerea 
în urmă de decenii. Aceasta de
monstrează justețea orientării par
tidului și statului de amplasare te
ritorială a forțelor de producție, 
capacitatea creatoare a clasei mun
citoare, a poporului nostru, juste-. 
țea politicii partidului nostru, care 
aplică în mod creator adevărurile 
generale la condițiile concrete din 
țara noastră, asigurînd înaintarea 
fermă a întregului popor spre o 
viață demnă și liberă. (Aplauze, 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).

Nu doresc să mă refer pe larg 
la problemele internaționale, am 
vorbit cu cîteva ore înainte la adu
narea populară din Iași. Nu aș 
putea să nu menționez însă și aici, 
la această mare adunare populară, 
că între politica internă și .externă 
a partidului și statului nostru exis
tă o deplină concordanță; odată 
cu preocuparea pentru dezvoltarea 
în ritm rapid ta patriei, noi facem 
totul pentru a contribui, prin po
litica externă, la realizarea unei 
lumi a păcii și colaborării, a unei 
lumi mai drepte și mâi bune, care 
să asigure fiecărei națiuni posibi
litatea dezvoltării independente co
respunzător năzuințelor sale, fără

nici un amestec din afară. (Aplau
ze și urale îndelungate. Se scan
dează „Ceaușescu să trăiască, 
România să înflorească !“).

Este cunoscut că succesele pe 
care le obține orice popor în dez
voltarea sa economico-socială, în 
construcția socialismului, deci și 
rezultatele obținute de poporul 
nostru, constituie o contribuție im
portantă la cauza socialismului, a 
prb^î'eșiiluî,' '’"colaborării și păcii. 
Iată de ce, și în continuare, noi 
vom face totul pentru a asigura 
mersul înainte al patriei, înfăp
tuirea Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea. Totodată, vom 
dezvolta larg relațiile cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Vom milita ferm pentru afirmarea 
în viața internațională a principii
lor egalității, respectului suverani
tății și independenței naționale, 
renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța, neamestecului în 
treburile interne. Pe această bază 
se va putea realiza securitatea în 
Europa și în întreaga 1-me, se va 
putea obține înfăptuirea dezarmă
rii și deschide perspectiva ca fie
care popor să se dezvolte în mod 
liber și independent. (Aplauze și 
urale puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
In încheiere, aș dori încă o dată 

să exprim satisfacția noastră pen
tru rezultatele pe care le-ați obți
nut în acest cincinal, să vă adre
sez cele mai calde felicitări, pre
cum și urarea de noi și noi succe
se. (Aplauze puternice).

Primul secretar a menționat aici 
că oamenii muncii din Botoșani ar 
dori să ocupe un loc de frunte în 
întrecerea între județe, la sfîrșitul 
cincinalului, și, dacă am reținut 
bine, să ocupe chiar primul loc. 
Este o năzuință justă, pe care eu 
o aprob în întregime. Sper că și 
dumneavoastră veți face totul pen
tru. a ocupa un loc fruntaș și, e- 
ventual, primul loc. Eu vă doresc 
succes. (Urale, aplauze prelungite. 
Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Vă urez din toată inima să ob
țineți rezultate cît mai bune în 
toate domeniile de activitate, să 
sporească contribuția oamenilor 
muncii din Botoșani la realizarea 
Programului elaborat de Congresul 
al XI-lea al partidului, la ridicarea 
țării noastre pe noi trepte de ci
vilizație, la întărirea independen
ței și suveranității ei, la făurirea 
unei vieți demne și libere pentru 
națiunea noastră socialistă. (Urale 
puternice, aplauze).

Vă urez multă sănătate și pu
tere de muncă, fericire și bucu
rie !

(Toți participanții la marea a- 
dunare populară din Botoșani a- 
piaudă și scandează îndelung, ova- 
ționind pentru Partidul Comunist 
Român și secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și voința 
fermă de a face totul pentru 
transpunerea in viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, a indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru progresul și prosperitatea 
întregii noastre țări).

Le întreprinderea „Electrocontact" de pe marea platformă industrială a Botoșanilor

în fața machetelor, analizînd modul cum se înfăptuiește programul de sistematizare

Cu entuziasm, cu ovații, cu nespusă bucurie i-au primit pe tovarășul Nicolae Ceaușescj, pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
textilistele din Botoșani
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dustriei noastre grele constructoa
re de mașini.

Menționez, de asemenea, cu sa
tisfacție faptul că, pe ansamblu, 
industria județului Iași a realizat 
cu succes sarcinile de plan în cele 
opt luni ale acestui an, dînd și o 
producție de peste 400 milioane lei 
peste plan. în felul acesta, oamenii 
muncii din județ au adus o con
tribuție importantă la înfăptuirea 
planului pe acest an pe întreaga 
țară, a planului cincinal în general. 
(Aplauze puternice, urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“). De 
altfel, în întreaga țară, oamenii 
muncii au realizat cu succes pla
nul pe acest an, dînd o producție 
suplimentară pe opt luni de aproa
pe 12 miliarde lei. Aceasta de
monstrează că industria noastră 
socialistă se dezvoltă în ritm rapid, 
pe baza tehnicii celei mai înain
tate, că dispunem de tot ceea ce 
este necesar ca planul producției 
industriale să fie realizat cu suc
ces pe întregul cincinal cu o depă
șire de peste 100 miliarde lei. 
(Aplauze și urale puternice).

De la această mare adunare 
populară doresc să adresez oame
nilor muncii din Iași, ca și tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră cele mai calde felicitări pentru 
rezultatele obținute și urarea de a 
obține noi și noi succese în dezvol
tarea industriei socialiste a Româ
niei. (Aplauze, urale. Se scandea
ză „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

în cadrul vizitei am putut cu
noaște și unele realizări din agri
cultura județului — în mod deo
sebit cu prilejul vizitei la coopera
tiva din Bivolari. Mi-au produs sa
tisfacție rezultatele pe care le ob
țin cooperatorii din această coope
rativă în producția agricolă, în 
mod deosebit în pomicultură, în 
dezvoltarea sericiculturii. Aceste 
rezultate deschid perspective deo
sebit de bune pentru ridicarea ni
velului general al agriculturii din 
comună, ca și din întregul județ, 
pentru creșterea bunăstării țărăni
mii cooperatiste. în general, după 
cum cunoașteți, în întreaga țară 
am avut anul trecut o recoltă bună, 
iar anul acesta, cu toate condițiile 
climatice nu din cele mai favora
bile, vom avea o recoltă agricolă 
satisfăcătoare. Aceasta se reflectă 
de altfel și în buna aprovizionare a 
populației și demonstrează, tot
odată, marile posibilități pe care le 
avem ca agricultura să realizeze 
cu succes prevederile planului cin
cinal, ca această ramură economică 
importantă să aducă o contribuție 
tot mai însemnată la întreaga dez
voltare a patriei noastre socialiste. 
(Aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Realizările obținute în județul 
Iași în dezvoltarea forțelor de pro
ducție — ca și realizările din alte 
județe din Moldova și din întreaga 
țară — demonstrează cu putere 
justețea politicii partidului de am
plasare teritorială a forțelor de 
producție, de industrializare a tu
turor județelor și zonelor țării, ca 
o condiție primordială pentru fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru ridicarea 
gradului de civilizație și bunăstare 
al întregului nostru popor. (Aplauze 
indelungi și urale. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Odată cu dezvoltarea forțelor 
de producție, a economiei națio
nale, cu perfecționarea conducerii 
și a democrației socialiste, acțio
năm cu toată hotărîrea pentru în
făptuirea prevederilor Programului 
partidului, a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea privind ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru popor.

Programul de măsuri adoptat de 
plenara Comitetului Central prer 
vede, după cum știți, o creștere 
substanțială, de 30 la sută, a veni
turilor reale ale oamenilor muncii, 
față de circa 20 la sută, cit se pre
văzuse inițial în planul cincinal. 
Creșterea mai substanțială în acest 
cincinal a veniturilor tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii este 
rezultatul faptului că, în industrie 
și în agricultură, în toate sectoa
rele, am obținut rezultate mai 
bune. Prin măsurile pe care le-am 
luat de a reduce cheltuielile de in

vestiții, cheltuielile materiale în 
general în industrie, prin ridicarea 
mai accentuată a productivității 
muncii, am asigurat posibilitatea 
măririi mai rapide a venitului na
țional, deci mijloace suplimentare 
atît pentru dezvoltarea unor ramuri 
ale economiei, cît și pentru creș
terea mai înaltă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului 
nostru. , Aceasta demonstrează că 
dezvoltarea generală a patriei, ri
dicarea bunăstării națiunii noastre 
depind nemijlocit de felul în care 
înfăptuim în viață Programul 
elaborat de Congresul al XI-lea, 
asigurăm industrializarea, dezvol
tarea agriculturii, a tuturor sectoa
relor economice, într-un ritm cît 
mai rapid. în felul acesta facem ca 
țara noastră să devină mai puter
nică, mai bogată, asigurăm națiunii 
noastre un trai tot mai demn, mai 
civilizat. (Aplauze și urale prelun
gite. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Odată cu dezvoltarea forțelor de 

producție, a economiei naționale, 
partidul și statul se preocupă în 
mod constant de dezvoltarea învă- 
țămîntului, științei și culturii — 
factori esențiali pentru progresul 
general al societății noastre. 
Doresc să subliniez cu satisfacție 
că și în aceste domenii am obținut 
rezultate bune. Și în județul Iași, 
și în municipiul Iași, care, așa cum 
am mai menționat, este un centru 
important al învățămîntului, știin
ței și culturii din Moldova și din 
întreaga țară, s-au obținut succese 
însemnate în această direcție. Toc
mai aceasta ne-a determinat să 
deschidem noul an școlar aici, la 
Iași. (Aplauze puternice și urale. 
Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !**).

Noul an de învățămînt, care se 
deschide astăzi, urmează să mar
cheze o etapă nouă, superioară, în 
perfecționarea școlii românești, în 
legarea mai strînsă a învățămîntu
lui cu cercetarea, cu producția, cu 
viața, în traducerea în viață a ho
tărîrilor adoptate de Congresul al 
XI-lea, de plenara recentă a Comi
tetului Central al partidului.

Aș dori ca, de la această mare 
adunare populară, să adresez cele 
mai calde felicitări elevilor și stu
denților, cadrelor didactice din în
treaga țară, împreună cu cele mai 
bune urări de succes în noul an, 
pentru a obține rezultate tot mai 
bune atît în învățămînt, cît și în 
legarea acestuia cu cercetarea și 
viața. (Aplauze puternice. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Se poate spună că, prin măsurile 
adoptate în vara acestui an, am 
asigurat cadrul organizatoric cores
punzător pentru desfășurarea în 
bune condiții atît a învățămîntului 
general și liceal, cît și a celui su
perior ; prin aceasta, procesul de 
reorganizare și așezare a învăță
mîntului pe o bază nouă s-a înche
iat, creînd toate condițiile pentru 
desfășurarea cu succes a activității 
didactice și de cercetare științifică 
în întreaga școală românească. 
(Aplauze puternice. Urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am vizitat astăzi în Iași două 
școli și unele facultăți ale Insti
tutului politehnic. Am putut con
stata cu bucurie preocuparea de 
legare a învățămîntului cu practi
ca, rezultatele obținute în această 
privință, interesul cadrelor din în- 
vățămîntul superior și al studen
ților pentru activitatea de cerce
tare și succesele dobîndite. Aseme
nea rezultate avem în întregul 
nostru învățămînt.

Trebuie să spun însă deschis, 
tovarăși, că în această direcție sîn- 
tem totuși abia la început. Pe baza 
indicațiilor stabilite de Comitetul 
Central privind organizarea și sis
temul de desfășurare a procesului 
de învățămînt, urmează să se ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
ridicarea întregii noastre școli la 
nivelul cerințelor actuale ale dez
voltării economiei naționale, la 
nivelul cuceririlor științei și teh
nicii, care constituie baza atît a 
progresului 'învățămîntului, cît și 
a întregii dezvoltări a societății so
cialiste în România. (Urale și a- 
plauze puternice).

Congresul al XI-lea al partidu
lui a definit cincinalul 1976—1980 
drept cincinalul revoluției tehnico- 
științifice. Aceasta presupune ca 
toate sectoarele de activitate eco- 
nomico-socială, întreaga noastră 
muncă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate să 
fie așezate pe baza celor mai noi 
cuceriri ale cunoașterii. Numai 
astfel vom asigura înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor trasate de 
Congresul al XI-lea al partidului. 
Economia noastră se dezvoltă în
tr-un ritm înalț, celelalte sectoare 
sociale de asemenea. Avem nevoie 
însă de cadre cu o pregătire tot 
mai temeinică, în stare să soluțio
neze rapid atît problemele tehnice, 
cît și cele profesionale și politice, 
să se orienteze just în toate situa
țiile și împrejurările. învățămin- 
tul nostru trebuie să facă totul 
pentru a răspunde acestor cerințe 
noi ale dezvoltării economico-so- 
ciale, ale înaintării rapide a pa
triei noastre spre o civilizație so
cialistă avansată. (Vii aplauze și 
urale).

S-ar putea spune că atît în Iași, 
cît și în celelalte centre universi
tare, în întreaga școală româneas
că, am realizat o bază materială 
bună pentru desfășurarea procesu
lui de învățămînt. Numai aceasta 
nu este însă suficient. Se cere, în 
primul rînd, o preocupare mai. te
meinică pentru folosirea acestei 
baze cu rezultate superioare, pen
tru îmbunătățirea cursurilor și 
manualelor în așa fel îneît tot 
ceea ce se predă în școlile de toate 
gradele să fie în concordanță cu 
noile cuceriri ale științei și tehni
cii, cu noile cerințe ale dezvoltării 
societății noastre. Să-mi fie iertat 
dacă voi spune că, în această pri
vință, cadrele din învățămînt sînt 
încă datoare statului, partidului, 
poporului nostru. Ele trebuie să 
facă eforturi mai mari pentru a li
chida o anumită rămînere în urmă, 
care se manifestă în acest dome
niu, pentru a-și îndeplini la un ni
vel tot mai înalt îndatoririle față 
de patrie, față de popor. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul" !).

Se impune aplicarea consecven
tă a hotărîrilor privind asigurarea 
unei pregătiri multilaterale a spe
cialiștilor de mîine, lichidarea fă- 
rîmițării specializării, care duce la 
îngustarea cunoașterii și reducerea 
posibilităților specialiștilor din 
toate domeniile de a-și îndeplini 
cum trebuie sarcinile încredințate, 
de a-și spori rolul în dezvoltarea 
societății noastre. Aceasta e vala
bil și pentru fizică, chimie și ma
tematică, și pentru medicină,-și 
pentru agricultură, și pentru ști
ințele sociale, de fapt pentru toate 
domeniile de activitate. Noi avem 
nevoie de specialiști multilatera' 
pregătiți, în stare să abordeze cu 
curaj nu un sector îngust, ci do
menii largi în care cunoștințele se 
întrepătrund și nu pot fi privite 
în mod izolat. Numai așa învăță- 
mîntul și știința noastră își vor pu
tea îndeplini în cele 'mai bune con
diții rolul pe care îl au de jucat 
în societatea noastră. (Aplauze, 
urale puternice).

După cum am menționat, am luat 
un curs bun și am obținut o serie 
de rezultate pozitive în legarea în
vățămîntului cu practica. S-au 
realizat ateliere în școli de toate 
gradele, s-a trecut la efectuarea 
practicii în producție. Trebuie să 
mergem însă consecvent, cu mai 
mult curaj, înainte. Trebuie să ob
ținem o participare directă în pro
ducția din întreprinderi a elevilor 
și studenților. Aceștia trebuie să ia 
parte efectivă, în mod organizat, 
la activitatea de producție, de sine 
stătător, înscriindu-se în procesul 
de producție ca toți muncitorii. 
Numai așa, la absolvire, ei vor fi 
stăpîni pe o meserie, se vor putea 
încadra nemijlocit în producție. 
Trebuie să acționăm din acest an 
în înfăptuirea acestei hotărîri, care 
constituie o necesitate pentru dez
voltarea societății noastre. După 
absolvire, trebuie să avem în ve
dere ca noii ingineri să treacă prin 
întregul proces de producție din în
treprindere — ca muncitori califi
cați. submaiștri și maiștri, și apoi 
ca ingineri. Cei trei ani de stagiu 
să permită cunoașterea întregului 

proces al producției din întreprin
dere pentru ca inginerii să devină 
cu adevărat conducători moderni 
ai procesului de producție. Trebuie 
să punem capăt atitudinii formale 
de a trimite oamenii să se plimbe 
prin întreprinderi, să se închidă in 
birouri sau în institutele de cerce
tare și proiectare. Aceasta îi lip
sește de cunoașterea reală a pro
cesului de producție și deci de po
sibilitatea de a deveni buni condu
cători ai acestui proces. (Aplauze 
puternice).

Odată cu legarea mai temeinică 
de practică, învățămîntul superior 
trebuie să ia parte tot mai activă la 
cercetare, în strînsă legătură și în 
cadrul institutelor de cercetare, pe 
baza planului unic de cercetare. 
Această orientare a început să se 
aplice în unele locuri cu rezultate 
bune, dar trebuie să devină o 
realitate în toate instituțiile noas
tre de învățămînt. Cercetătorul, 
profesorul, conferențiarul, asisten
tul, împreună și cu studenții, tre
buie să alcătuiască un tot unitar, > 
asigurînd soluționarea mai rapidă 
a problemelor ridicate de dezvol
tarea industriei noastre, a întregii 
economii. Avem mari posibilități în 
această privință, avem rezultate 
bune, dar avem încă mult de făcut. 
Aș dori să exprim convingerea că 
anul acesta va marca într-adevăr o 
cotitură, un moment nou în perfec
ționarea învățămîntului sub toate 
aspectele, așezîndu-1 pe principii 
moderne, revoluționare. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este de înțeles, dragi tovarăși și 
prieteni, că specialistul de mîine, 
muncitorul de mîine, constructorul 
societății socialiste și comuniste, 
trebuie să posede pe lîngă o bună 
pregătire profesională, tehnică și 
științifică și o înaltă pregătire po
litică și culturală.

Ei trebuie să cunoască bine și 
să stăpînească solid legile dezvol
tării economico-sociale, pentru a 
înțelege just atît problemele ce 
apar în societatea noastră și căile 
de soluționare a lor, cît și proble
mele ce apar pe plan internațio
nal, lumea de astăzi în plină trans
formare, epoca contemporană in 
care popoarele acționează cu tot 
mai multă fermitate pentru a pune 
bazele unei vieți mai drepte și mai 
bune, în care să fie cu adevărat 
stăpîne pe destinele lor. Iată de 
ce activitatea politico-educativă 
constituie un factor de o impor
tanță deosebită în procesul de în
vățămînt și trebuie să se desfă
șoare în strînsă legătură cu întrea
ga formare profesională, tehnică și 
științifică a specialiștilor și mun
citorilor. (Aplauze puternice, ura
le. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Așa cum am menționat și în alte 
împrejurări, școala reprezintă fac
torul principal de educație și cul
tură, de formare a tineretului pen
tru muncă și viață. Trebuie să ac
ționăm în așa fel, îneît școala 
să-și îndeplinească cît mai bine 
acest rol. ‘Este de înțeles că în 
această privință cadrele didactice 
au un rol deosebit, că ele trebuie 
să acorde o atenție deosebită 
educării tinerei generații. Cum 
tot astfel este de înțeles că 
tineretul patriei noastre are datoria 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a-și însuși cele mai noi cu
noștințe în toate domeniile, spre a 
putea deveni constructori pricepuți 
ai economiei și culturii, spre a asi
gura dezvoltarea tot mai impetuoa
să a patriei? înflorirea națiunii 
noastre socialiste, independența, 
suveranitatea sa, zidirea comunis
mului în România. (Aplauze puter
nice, urale prelungite).

Este necesar ca în procesul de 
învățămînt, mai cu seamă în învă
țămîntul superior, să fie mai bine 
lămurite problemele de eficiență 
economică, de reducere a cheltuie
lilor materiale, problemele produc
tivității muncii și alte probleme le
gate de ridicarea calitativă a acti
vității economiei noastre naționale, 
esențiale în munca oricărui specia
list, a oricărui conducător al pro
cesului de producție. în acest do
meniu avem încă multe de făcut. 
Toate cadrele din economia noastră 
trebuie pregătite să facă totul pen
tru a reduce cheltuielile materiale, 

a introduce un spirit. riguros de 
economie, pentru a pune capăt risi
pei în toate sectoarele de activi
tate, pentru gospodărirea în cele 
mai bune condiții, cu eficiență ma
ximă, a mijloacelor de care dispu
nem, pentru a asigura creșterea 
mai puternică a productivității 
muncii — factor de importanță ho- 
tărîtoare pentru progresul rapid al 
patriei noastre socialiste.

Aș dori să exprim convingerea 
că toate cadrele didactice, studenții 
și elevii vor face totul pentru a-și 
îndeplini, fiecare, sarcinile mari 
care le revin în noul an de învăță
mînt. în această privință aș dori 
să menționez că așteptăm ca orga
nizațiile de partid, organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist să 
desfășoare o activitate mai inten
să, să joace un rol mai important 
în îndeplinirea și soluționarea 
acestor probleme de care depinde 
ridicarea învățămîntului nostru pe 
o treaptă superioară. Cu această 
convingere, aș dori încă o dată să 
urez cadrelor didactice, studenților 
și elevilor din Iași, din întreaga 
țară, succese tot mai mari în noul 
an de învățămînt, rezultate cît mai 
bune. (Aplauze, urale. Se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.!“).

Dragi tovarăși,
Aș dori să revin la unele pro

bleme care au făcut obiectul vizi
tei noastre de lucru. Doresc să 
subliniez necesitatea de a fi luate 
toate măsurile pentru ca planul 
producției pe acest an să se rea
lizeze în bune condiții. Atrag 
îndeosebi atenția asupra inves
tițiilor, unde există o rămînere 
destul de serioasă în urmă — atît 
in investițiile industriale, cît și în 
construcția de locuințe. Se impun 
măsuri hotărîte in lunile care au 
mai rămas pentru realizarea în 
întregime a programului de inves
tiții, în așa fel îneît să se asigure 
intrarea la timp în producție a 
noilor Capacități și să se pună o 
bază trainică pentru producția a- 
nului viitor, pentru realizarea cu 
succes a programului de investiții 
pe intreg cincinalul. Sînt necesare 
măsuri mai hotărîte de pregătirea 
producției și a întregii activități 
economice pentru anul 1978. Pla
nul se cunoaște de către toate în
treprinderile ; trebuie acționat pen
tru stabilirea măsurilor ca, din 
prima lună, din prima zi a anului 
viitor, să se obțină rezultate cît 
mai bune în realizarea planului. 
De asemenea, este necesar ca să 
acționăm energic pentru strîngerea 
la timp a recoltei din anul acesta, 
pentru realizarea însămînțărilor, 
astfel îneît și în agricultură să în
cheiem anul cu bine și să punem 
o bază trainică recoltei anului vii
tor.

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție problemei locuințelor. De
sigur, construim mult, am supli
mentat prevederile cincinalului cu 
aproape 200 de mii de apartamente. 
Și județul Iași va construi de două 
ori mai multe locuințe în acest 
cincinal decît în cincinalul trecut : 
circa 34 de mii de apartamente. 
I-am spus tovarășului Iliescu că 
dacă județul va reuși să realizeze 
în întregime acest plan — destul 
de mare — există posibilitatea 
suplimentării lui, aceasta deoarece 
am constatat că cerințele de lo
cuințe în Iași sînt ridicate. 
Depinde, deci, de consiliul popu
lar județean, de constructori rea
lizarea în întregime a planului de 
locuințe și chiar suplimentarea lui. 
(Aplauze îndelungate și urale pu
ternice).

De asemenea, se impune ca atît 
consiliile populare municipale, 
orășenești, comunale, consiliul 
popular județean, organizațiile de 
partid să acorde mai multă, aten
ție problemelor bunei aprovizio
nări a populației, satisfacerii ce
rințelor de viață ale oamenilor 
muncii. Trebuie să se acorde mai 
multă atenție problemelor pe care 
le ridică oamenii muncii? Nu aș 
dori să repet ceea ce am spus re
cent la ședința cu activiștii și ca
drele din domeniul muncii ideolo
gice și educative. Aș menționa 
doar și aici, la Iași, necesitatea Ca 
toți cei ce lucrează în activitatea 
de partid și de stat să înțeleagă că 

forța partidului stă în capacitatea 
organelor și organizațiilor de 
partid, a activului, a comuniștilor 
de a soluționa la timp problemele, 
consultîndu-se permanent cu oa
menii muncii și stabilind împreu
nă rezolvările corespunzătoare. 
Avem toate condițiile de a 
asigura soluționarea multora din 
problemele care se ridică — unele 
datorită neglijenței, nepăsării sau 
neatenției unor organe de stat și 
de partid. Subliniez acest lucru 
pentru că este necesar să se în
țeleagă că întărirea rolului condu
cător al partidului presupune ca 
activiștii, membrii de partid să 
acționeze permanent în strînsă 
legătură și împreună cu oamenii 
muncii, cu întregul popor. în 
aceasta constau forța și tăria de 
neînvins ale orînduirii noastre so
cialiste. (Aplauze puternice, urale).

Este de înțeles că aceasta este 
valabil și pentru consiliile popu
lare, pentru lucrătorii și activiștii 
din aparatul nostru de stat, din 
conducerile întreprinderilor și din 
celelalte sectoare de activitate. în 
fond, dezvoltarea democrației so
cialiste presupune tocmai o bună 
funcționare a tuturor organismelor 
pe care le-am creat, o participare 
activă a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii la conducerea 
societății noastre socialiste.

Consider că și în județul Iași 
trebuie să se acționeze cu mai 
multă hotărîre în această direcție. 
Eu cunosc organizația de partid din 
Iași din 1939, cînd am participat 
la reorganizarea U.T.C.-ului în con
dițiile de ilegalitate ; o cunosc, de 
asemenea, imediat după 23 August. 
Știu că aici avem o organizație cu 
multe posibilități, cu un activ de 
partid bun, cu cadre bune, o orga
nizație puternică, în stare să solu
ționeze corespunzător sarcinile tra
sate de Comitetul Central, proble
mele pe care le pune dezvoltarea 
impetuoasă a societății noastre so
cialiste. Iată de ce aș dori să ex
prim convingerea că organizația 
de partid a județului Iași, activul, 
cadrele de conducere, comitetul ju
dețean de partid vor face totul 
pentru a-și îndeplini îndatoririle 
ce le revin și am convingerea că 
își vor duce cu succes la bun sfîr- 
șit sarcinile încredințate. (Aplauze 
puternice și urale).

Dragi tovarăși și prieteni,
Este cunoscut că odată cu preo

cuparea pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei noastre, 
partidul, guvernul țării acordă o 
atenție deosebită problemelor in
ternaționale. Ne preocupăm perma
nent de înfăptuirea în viață a 
orientărilor stabilite de Congi*es*ul 
al XI-lea, dezvoltăm relațiile cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. 
Noi considerăm că acționînd în 
acest fel servim pe deplin atît in
teresele națiunii noastre, cît și 
cauza generală a socialismului, 
păcii și colaborării între popoare. 
(Aplauze și urale).

Acționăm cu toată fermitatea 
pentru a contribui la înfăptuirea 
securității și cooperării în Europa, 
pentru traducerea în viață a docu
mentelor semnate la Helsinki și ne 
pregătim să participăm la reuniu
nea de la Belgrad, în toamna aces
tui an. cu hotărîrea de a face to
tul pentru a contribui la impulsio
narea colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale între sta
tele europene, dar mai cu seamă 
pentru a se trece la dezangajarea 
militară a continentului nostru, 
fără de care nu se poate concepe 
înfăptuirea unei reale securități, a 
păcii în Europa și în întreaga lume. 
(Aplauze, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

în conformitate cu principiile 
politicii noastre externe, acționăm 
pentru soluționarea problemelor 
litigioase dintre state pe calea tra
tativelor, pentru excluderea folo
sirii forței și a amenințării cu 
forța în raporturile dintre ele. în 
acest sens ne pronunțăm și pen
tru soluționarea problemelor din 
Orientul Mijlociu pe calea tratati
velor pașnice, pentru retragerea 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 
1967, pentru soluționarea proble

mei palestinene, inclusiv prin con
stituirea unui stat palestinean in
dependent și liber, pentru o pace 
care să asigure integritatea și su
veranitatea tuturor statelor din 
zonă. (Aplauze. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Una din preocupările importante 
pe plan internațional ale partidu
lui și statului nostru este aceea le
gată de lichidarea subdezvoltării, 
de făurirea noii ordini economice 
internaționale care să asigure un 
progres mai rapid țărilor rămase 
în urmă, relații comerciale, econo
mice echitabile, accesul tuturor la 
tehnologiile moderne, progresul și 
stabilitatea întregii economii mon
diale. Considerăm că această pro
blemă este în epoca actuală esen
țială pentru realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, a unei 
lumi a păcii pe planeta noastră. 
(Aplauze și urale îndelungate).

Acționăm permanent pentru a 
contribui la adoptarea de măsuri 
concrete de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru 
oprirea cheltuielilor uriașe consa
crate înarmărilor și alocarea unei 
părți, deocamdată, din aceste 
fonduri pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială, pentru ridicarea bu
năstării și fericirii popoarelor. 
(Aplauze puternice, se scandează 
„Ceaușescu — România !“).

Știm din propria experiență, din 
activitatea desfășurată pînă acum 
că soluționarea acestor probleme 
nu se poate face decît cu partici
parea activă a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor, cu 
participarea efectivă a maselor 
populare, care trebuie să aibă un 
cuvînt tot mai greu în întreaga 
viață internațională. Iată de ce 
partidul nostru acționează ferm 
pentru ca la viața internațională 
să participe, în condiții de deplină 
egalitate, toate statele, îndeosebi 
țărilg mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare, țările nealinia
te. Iată de ce acționăm pentru în
tărirea unității și solidarității tu
turor forțelor progresiste, antiim- 
perialiste, a tuturor celor care do
resc pacea și bunăstarea omenirii. 
(Urale și aplauze prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, aș dori încă o dată 

să-mi exprim convingerea că oa
menii muncii din județul și muni
cipiul Iași, ca de altfel întregul 
nostru popor, vor face totul pen
tru a obține rezultate și mai bune 
în acest an și în întregul cincinal, 
pentru a ocupa un loc cît mai 
fruntaș — dacă se .poate, chiar pri
mul loc — în marea întrecere ce 
se desfășoară între toate județele 
patriei noastre. (Urale, aplauze pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Acum, la încheierea vizitei noas
tre în Iași, aș dori să exprim cele 
mai vii mulțumiri oamenilor mun
cii, tuturor cetățenilor cu care 
ne-am întîlnit și care ne-au făcut 
peste tot o primire impresionantă, 
manifestînd în mod călduros Ia 
adresa partidului, a politicii sale 
de dezvoltare în ritm înalt a so
cietății noastre socialiste. (Urale 
puternice, aplauze ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. ! “).

Cred că veți fi de acord cu 
mine dacă voi exprima în mod 
deosebit o apreciere la adresa 
tineretului și copiilor din județul 
Iași, din municipiul Iași, cu care 
ne-am întîlnit în aceste zile și care 
au demonstrat voioșie, bucurie, 
hotărîrea de a învăța pentru a de
veni fii demni ai patriei, construc
tori minunați ai comunismului în 
România. (Aplauze puternice, 
urale).

Cu acestea vă urez, dragi to
varăși și prieteni, tuturor, succese 
tot mai mari în întreaga activitate, 
multă sănătate, fericire și bucurie ! 
(Participant! la marea adunare 
populară au aplaudat și ovaționat 
minute in șir scandind „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“, manifestînd pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, 
exprimîndu-și hotărîrea de a face 
totul pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
pentru înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste).

Flori și ovoții din partea copiilor și tineretului studios al patriei, la început de an școlar, pentru secretarul general al partidului, în semn de recunoștință pentru minunatele condiții de viațâ și învățătură, de pregătire temeinică în vederea unui viitor de muncă, de înfăptuiri și bucurii
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Cu imensă bucurie, cu dragoste si 

esoect nețărmurit, tineretul școlar si 
irofesorii săi întîmnină De tovarășul 
'licotae Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceausescu cu florile si zîmbetul re
cunoștinței pentru griia si atenția ne 
•are partidul și statul le acordă sco
lii si slujitorilor ei, racordării per
manente a invătămintului la cerințele 
dezvoltării mereu ascendente a eco
nomiei si culturii tării noastre.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceausescu în unităti de în- 
vățămint ale Iașiulul începe la 
Grupul școlar de chimie din 
cartierul Socola. în această zonă se 
află grupate cele mai multe dintre 
liceele si școlile profesionale ale mu
nicipiului. nu departe de importante 
unităti economice reprezentative care 
patronează acest adevărat ..orășel" 
al pregătirii cadrelor de muncitori si 
specialiști necesare producției.

Urale si aplauze entuziaste întîm- 
Dină sosirea secretarului general al 
partidului. Cu bucuria in suflet, ele
vii oferă buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceausescu, tovarășei Elena 
Ceausescu. celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid sl de stat.

Exprimind sentimentele pe care le 
trăiesc în aceste momente elevii Ia
șiului. toți cei ce învață pe băncile 
școlilor din tară, tovarășii Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministrul pentru problemele 
tineretului. Ion Bostină, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor. împreună cu Dumitru 
Alecu. adjunct al ministrului indus
triei chimice, adresează secretarului 
general al partidului calde cuvinte 
de bun venit, mulțumiri pentru gri
ja sa atentă fată de destinele scolii 
românești.

Directorul grupului școlar. Con
stantin Grigoraș, invită pe oaspeți 
să viziteze expoziția cu lucrări rea
lizate de elevii liceelor ieșene în a- 
telierele-școală în cadrul pregătirii 
tehnico-productive. în expoziție sînt 
prezentate nenumărate piese care 
atestă eficienta integrării învățămîn- 
tului liceal și profesional cu pro
ducția și cercetarea. Sint prezentate 
mostre de produse chimice elaborate 
și realizate in stația-pilot a Liceului 
de chimie pentru Combinatul de fi
re sintetice, precum și pentru uni
tăti de profil din București, o insta
lație de protecție pentru liniile e- 
lectrice, radioreceptorul „Milcov" 
din seria pe care o montează elevii 
Liceului de construcții de mașini 
pentru întreprinderea „Tehnoton", 
lentile pentru aparataj optic, apara
te de măsură și control, proiecte ale 
unor viitoare construcții sociale — 
executate de elevi pe baza unor con
tracte cu unități economice ieșene.

Pe un panou sînt sintetizate cî- 
teva date semnificative care vorbesc 
despre eficiența activității practice- 
productive a elevilor din județul 
Iași, a angajării lor entuziaste și 
harnice, mobilizați de organizațiile 
U.T.C., în eforturile constructive ale 
locuitorilor județului. Valoarea pro
ducției realizate în anul școlar pre
cedent se ridică la 28 milioane lei ; 
participarea elevilor la acțiuni de 
înfrumusețare si gospodărire — la 
100 milioane lei ; valoarea obiectiver 
lor înfăptuite prin muncă patriotică 
— 25 milioane lei.

Temele de cercetare și producție 
ale elevilor cuprind si în acest an 
importante sectoare de activitate. în
tre care se află construcția de ma
șini. electrotehnica, chimia, industria 
ușoară și construcțiile. Valoarea a- 
cestei activități, ce se va realiza în 
ateliere și cercuri aplicative, va 

crește anul acesta la 35 milioane lei, 
elevii răspunzînd si In acest mod gri
jii permanente, atenției părintești pe 
care partidul și secretarul său gene
ral le acordă școlii și slujitorilor ei. 
Edificator în acest sens este și modul 
in care baza materială școlară a Ia- 
șiului s-a dezvoltat în ultimii ani. a- 
ceasta numărînd în prezent 33 de li
cee de specialitate. în care învață 
aproape 34 000 de elevi.

Vizi tind atelierele și laboratoarele 
grupului școlar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are cuvinte de apreciere 
pentru modul cum este organizată 
activitatea practică a elevilor. Aceș
tia îi oferă flori, ascultă cu atenție 
îndemnurile conducătorului partidu
lui.

în hala de microproducție chimică, 
indicația cuprinsă în Programul par
tidului ca „fiecare școală să devină 
în același timp șl o unitate de pro
ducție" — înscrisă pe un panou — 
reprezintă de fapt semnul sub care 
se va desfășura activitatea produc
tivă a eleviior în noul an de studiu. 
Și aici tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază strădaniile elevilor și ale 
profesorilor de a realiza această 
bază puternică destinată activității 
practice, îi felicită și le urează suc
cese în noul an de învățămînt.

O atmosferă de muncă însuflețită 
domnește și îa Atelierele inter- 
școlare nr. 1,031,6se °pre?te> 
în continuare, coloana oficială. Sute 
de elevi și profesori întîmpină cu 
urale pe oaspeții dragi. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul îmbujorați de emoție, 
elevii oferă flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, 
Aici își desfășoară activitatea tehni- 
că-productivă, săptămînal, 2 400 de 
elevi, din 3 licee cu treptele I și II 
și 5 școli generale, realizînd un plan 
anual de producție de 1,4 milioane 
lei.

Această unitate de învățămînt re
prezintă un exemplu pentru modul 
cum sînt valorificate eficient. în 
procesul instructiv-educativ. experi
ența pedagogică valoroasă si condi
țiile concrete locale. Cele 3 hale de 
producție, unde sînt inițiali elevii in 
șapte profile profesionale, au fost 
amenajate prin munca patriotică a 
profesorilor, maiștrilor si elevilor.

Maistrul Eugen Vornicu. șeful ate
lierelor. relatează oaspeților despre 
contractele fructuoase de producție 
cu întreprinderi economice, cu in
spectoratul școlar județean, pentru 
care se produc o gamă variată de 
repere si piese, material didactic etc.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită pe cei prezenti 
pentru preocuparea lor de a îndruma 
atît de eficient activitatea practică a 
școlarilor sl elevilor.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre institutul politehnic. 
Străbătînd adevărate culoare vii. 
asistăm la momente de o mare încăr
cătură emoțională. Zeci de copii și 
elevi se apropie cu dragoste de 
mașina în care se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru a le înmir-a flori, 
florile bucuriei, ale mulțumirii si 
dragostei pe care tînara generație le 
nutrește pentru partid și secretarul 
său general.

în aceeași atmosferă de vibrant 
entuziasm, de dragoste si stimă ne 
care tineretul studios ieșean le 
nutrește pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de recunoștință profundă 
pentru condițiile de învățătură, de 
muncă și realizarea plenară a perso
nalității ce le sînt asigurate, vizita 

de lucru continuă pe noua platformă 
universitară a Iașiului.

în fata Facultății de tehnologie 
chimică a Politehnicii ieșene, mem
bri ai gărzilor patriotice și un deta
șament de pregătire militară a tine- 
retdlui prezintă onorul. Mii si mii 
de tineri, reprezentînd pe cei peste 
28 500 de studenți ieșeni — tot atiți 
cîți existau în întreaga Românie în 
anul 1938 — scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“ ; aplauze și urale nesfîrși- 
te exprimă bucuria studențimifr 
ieșene de a-1 avea ca oaspete 
în mijlocul lor, la început de 
an universitar, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Un grup de studen
te oferă buchete de flori tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat. 
Secretarul general al partidului este 
întâmpinat de Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și învățămîntu- 
lui, de rectorii instituțiilor de în
vățămînt superior ieșean, de membri 
ai senatelor și consiliilor profe
sorale, de alte personalități ale 
vieții cultural-științifice. Sînt pre- 
zenți aici Lina Ciobanu, Angelo Mi- 
culescu și loan Avram, membri ai 
guvernului, Nicu Ceaușescu, secretar 
al C.C. al U.T.C.

Rectorul Politehnicii, prof. Mihai 
Gafițeanu, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat să 
viziteze o expoziție ce oglindește 
direcțiile prioritare in care se înfăp
tuiește integrarea învățămîntului cu 
cercetarea, proiectarea și producția, 
în contextul pregătirii viitorilor spe
cialiști cu înaltă calificare. Aparatele 
și instalațiile expuse ilustrează pe 
viu roadele transpunerii în viață a 
indicațiilor pe care secretarul general 
al partidului le-a dat universitarilor 
și specialiștilor ieșeni cu prilejul vi
zitei de lucru din anul trecut, ca și 
a indicațiilor date slujitorilor școlii 
și tineretului studios la deschiderea 
anului școlar trecut.

Numeroase aparate, Instalații din 
domeniile construcției de mașim- 
unelte. electronicii, chimiei, al indus
triei textile, construcțiilor, agricul
turii etc., reprezentînd proiecte de 
diplomă, au fost preluate de benefi
ciarii din economie pentru că oferă 
soluții ingenioase, eficiente pentru 
perfecționarea producției, contribuții 
originale la modernizarea si ridicarea 
randamentului tehnico-economic al 
unor industrii de vîrf din economia 
națională.

Sînt prezentate unele din produ
sele noi — coloranți. articole reali
zate prin valorificarea deșeurilor de 
textile, piele, polimeri, noi soiuri de 
plante, produse agricole superioare, 
rod al colaborării fructuoase consec
vente cu unităti industriale și agri
cole. De asemenea, exponate deose
bit de interesante — machete de con
strucții, studii complexe de optimi
zare a dezvoltării unor localități, a 
județului, roadele unor cercetări și 
săpături arheologice care aduc con
tribuții de valoare la atestarea uni
tății și ppntinuitătii poporului român 
ț>e meleagurile moldovene, lucrări 
științifice publicate relevă faptul 
că integrarea invătămintului cu cer
cetarea și producția, legarea învăță- 
mîntului de viață sînt obiective și 
direcții de acțiune pentru toate tipu
rile de instituții de învățămînt su
perior.

în continuare se vizitează unele 
dintre laboratoarele, atelierele și ha
lele de producție din cadrul acestui 
complex de învățâmint. cercetare si 

producție, realizat prin griia parti
dului și statului nostru și inaugurat 
anul trecut de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Luînd cunoștință de pre
ocupările specialiștilor si studenților 
în domeniul irigațiilor și drenajelor, 
prezentate în cadrul laboratorului de 
specialitate al Facultății hidroteh
nice. secretarul general al partidu
lui se interesează de rezultatele 
concrete, de programele de cerce
tare îp acest important sector de ac
tivitate. în fata modelului hidraulic 
pentru studiul fenomenelor de de- 
colmatafe a sistemelor de irigații, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu are un 
schimb de opinii cu ministrul de re
sort. cu specialiștii, cu cercetătorii, 
vizînd găsirea celor mai optime și 
eficiente soluții de amenajare și de 
folosire a sistemelor de irigații, de 
extindere a mecanizării sl automati
zării lucrărilor. în acest context, se
cretarul general al partidului a cerut 
specialiștilor să rezolve problemele 
legate de irigarea terenurilor în pan
tă. care au o pondere mare în zona 
Moldovei, de utilizarea rațională a 
surselor de apă. să fie unite forțele 
de cercetare pentru organizarea op
timă, eficientă a sistemelor de iri
gații. ținînd cont de faptul că atît în 
actualul cincinal, cît și în cincinalul 
următor vor crește suprafețele iri
gate. Apreciind modul de organizare 
a laboratorului, activitatea lui. s-a 
recomandat ea cercetătorii si studen
ții ieșeni să realizeze sisteme de iri
gații care să constituie un model.

Ultimul obiectiv vizitat este ate
lierul de mașini-unelte al Facultății 
de mecanică. în care studentîi exe
cută numeroase piese de tehnicitate 
ridicată, pe bază de contract cu în
treprinderi. industriale din județ si 
din tară. Retine atenția setul de 
scule „Romascon", care încorporează 
8 invenții si inovații ale studenților 
si cadrelor didactice ieșene si care 
a intrat în producția curentă a unei 
întreprinderi de specialitate din Foc
șani.

în încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului a urat corpului 
profesoral, studenților ieșeni noi 
succese în integrarea învățămîntului 
cu cercetarea si producția, pentru 
ridicarea calității pregătirii viitorilor 
specialiști.

De ia Institutul politehnic, secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului si statului s-au 
îndreptat spre Piața Unirii din Iași 
pentru a participa la o mare aduna
re populară. De-a lungul traseului 
străbătut de coloana oficială, secre
tarul general al partidului a fost sa
lutat cu aceeași bucurie si dragoste 
de zeci de mii de ieșeni, care au 
exprimat, asa cum au făcut-o pe 
parcursul întregii vizite, sentimentele 
de bucurie, de dragoste si recunoș
tință pentru cel mai iubit fiu al po
porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a cărui activitate neobo
sită este închinată fericirii, bunăstă
rii întregului popor, progresului pa
triei noastre socialiste.

La plecarea din Iași spre Botoșani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat au fost salutați cu aceeași 
căldură și însuflețire cu care au fast 
întimpinați pe toată durata vizitei. 
Localnicii au ovaționat îndelung ne 
secretarul general al partidului, ex- 
primindu-și satisfacția de a-1 fi avut 
din nou oaspete drag in mijlocul lor 
șț i-au urat din inimă multă sănă
tate și putere de muncă, spre binele 
și fericirea națiunii noastre. La expoziția lucrărilor realizate de elevii liceelor ieșene în ateliereie-școală, în cadrul activității tehnico-productivo

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL IAȘI
Cu prilejul vizitei de lucru a to

varășului Nicolae Ceaușescu și des
chiderii anului de învățămînt 1977— 
1978, s-a desfășurat, la Iași, joi. 15 
septembrie, o mare adunare popu
lară.

La această vibrantă manifestare, 
care are loc în piața centrală a ora
șului, participă zeci de mii de ce
tățeni — muncitori și intelectuali, 
țărani cooperatori, militari, elevi și 
studenți. Sînt reprezentanții celor ce 
muncesc și trăiesc pe cuprinsul ju
dețului Iași. Ei poartă, cu dragoste 
și mindrie, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. steaguri roșii și 
tricolore, rostesc calde urări închi
nate partidului si secretarului său 
general, patriei soc’aliste.

Mulțimea aflată in piață întîmpi
nă cu urale si ovații sosirea la adu
nare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a tovarășei Elena Ceaușescu. a ce
lorlalți tovarăși uin conducerea parti
dului și statului.

Domnește o atmosferă entuziastă, 
sărbătorească, de înălțător patrio
tism. Răsună, minute în șir, vii 
aplauze, se aclamă cu înflăcărare 
„Ceaușescu—P.C.R., Ceausescu si 
poporul !“. Ieșenii își reafirmă senti
mentele de fierbinte dragoste. de 
profundă stimă si recunoștință față 
de partid și secretarul său general.

Adunarea este deschisă de tova
rășul Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean. care a spus:

Vă rog, în primul rînd, să-mi per
miteți ca. în numele organizației ju
dețene de partid, al tuturor oame
nilor muncii din municipiul si jude
țul Iași, să salut, cu deosebită căl
dură si satisfacție, prezenta din nou 
în mijlocul nostru a dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. a celor
lalți tovarăși din conducerea de par
tid și de stat, să exprim sentimen
tele de gratitudine pentru onoarea 
pe care ne-o faceți, pentru cinstirea 
pe care o acordați acestui străvechi 
centru de școală românească, de cul
tură și știință, de gîndlre și acțiune 
socială înaintată, de mișcare munci
torească revoluționară — prin parti
ciparea dumneavoastră la această 
însuflețită adunare populară.

Vizita de lucru pe care ati efec
tuat-o în aceste două zile în jude
țul nostru — în unităti industriale, 
agricole, pe șantiere. în unităti șco
lare si de învățămînt universitar — 
v-a oferit prilejul să vedeți, la fata 
locului, modul în care acționează or
ganizația județeană de partid, oame
nii muncii din județ, rezultatele ob
ținute pentru aplicarea în viată a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului, precum si unele defi
ciente cu care ne confruntăm, unele 
lipsuri și neajunsuri din munca noas
tră.

Cu satisfacție vă putem raporta, 
și în acest cadru, că oamenii muncii 
din industria ieșeană se prezintă cu 
un bilanț pozitiv în al doilea an al 

cincinalului. La depășirea producției 
globale înregistrată anul trecut — 
de 430 milioane lei — se adaugă pro
ducția suplimentară obținută în pri
mele opt luni ale acestui an — in 
valoare de 440 milioane lei — repre
zentînd 73 la sută din angajamentul 
anual. Pe baza rezultatelor de pînă 
acum și analizînd rezervele existen
te. posibilitățile ce apar prin pune
rea în funcțiune a noilor capacități 
productive, avem convingerea că ne 
vom îndeplini angajamentul asumat 
de organizația județeană de partid 
de a realiza pe ansamblul cincinalu
lui o producție suplimentară (in pre
turi comparabile) de 6,7 miliarde lei.

Un element pozitiv 11 constituie în
deplinirea sarcinilor de creștere a 
productivității muncii — element 
fundamental al dezvoltării noastre 
— cum Pe bună dreptate atl subli
niat dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. îți repetate rînduri. In 
1976. productivitatea muncii în In
dustria ieșeană a marcat o creștere 
de peste 18 la sută față de anul pre
cedent, iar pe primele 8 luni ale a- 
cestui an sporul productivității este 
de 9,7 la sută.

Trebuie să evocăm, de asemenea, 
rezultatele bune pe care le obțin oa
menii muncii de pe ogoare. Cu toate 
capriciile vremii, producția agricolă 
este bună, superioară anilor anteriori. 
Prind viată programele de dezvolta
re a sectoarelor intensive ale pro
ducției agricole — atît vegetale, cît si 
animale. Se dezvoltă pe această bază 
localitățile rurale, se îmbunătățesc 
sensibil condițiile de viată ale oame
nilor muncii de la sate.

Cu toate acestea. trebuie să recu
noaștem că în unitățile noastre indus
triale si agricole se mențin încă nea
junsuri în conducerea si organizarea 
producției si a muncii. în înfăptuirea 
sarcinilor de plan si în special a in
dicatorilor calitativi ai producției. A- 
vem încă multe rezerve pentru îm
bunătățirea activității, așa cum pe 
bună dreptate ati remarcat dumnea
voastră. tovarășe secretar general, in 
cursul vizitei.

Alături de alte județe. Iasiul se nu
mără printre beneficiarii politicii con
secvente a partidului nostru de dez
voltare mai rapidă a zonelor rămase 
în urmă, de repartizare echilibrată a 
forțelor de producție pe teritoriu, 
îndeosebi ultimele două cincinale 
au marcat o dinamică înaltă a creș
terii industriale a Iașiulul. care a 
devenit un puternic centru Industri
al al tării. în acest cincinal se con
tinuă la dimensiuni superioare acest 
proces. Investițiile planificate de stat 
însumează pentru județul Iași 24 mi
liarde lei. de 1.8 ori mal mult decît 
în cincinalul precedent și de 3,4 ori 
mai mult decît în perioada 1966— 
1970.

Doresc să subliniez atentia deose
bită si sprijinul de care s-a bucurat 
județul nostru din partea conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. în privința dez
voltării construcției de locuințe. Ți
nînd seama de dificultățile cunoscu
te ca urmare a moștenirii edilitare 

precare a Iașiului, cît și a triplării 
populației sale în ultimul sfert de 
veac, conducerea partidului ne-a spri
jinit in creșterea alocațiilor pentru 
construcția de locuințe din fonduri de 
stat și a creditelor către populație. 
Ca urmare, numărul apartamentelor 
planificate a se construi în acest an 
în județ a ajuns la 8 000 fată de 3 600 
cite s-au construit în 1975.

Cu toate acestea, solutionarea ne
voilor de locuințe, mai ales in muni
cipiul Iași — agravate si de efectele 
seismului de la 4 martie — va nece
sita încă un număr de ani.

Referindu-se la unele restante fată 
de volumul de lucrări planificat pe 
primele 8 luni ale anului, vorbitorul 
a spus : Vrem să vă informăm, 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că am 
luat măsuri în spiritul indicațiilor 
dumneavoastră si depunem eforturi 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă din acest an și o mai bună pre
gătire a frontului de lucru pentru 
1978.

în continuare, primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
spus : Adunarea noastră coincide cu 
deschiderea noului an de învățămînt 
— eveniment important în viata scolii 
si a tării, care marchează mutatii de 
esență in orientarea invătămintului 
nostru. în promovarea procesului de 
modernizare, de legare tot mai strinsă 
a șoolil de viată, de nevoile societății.

Așa cum ati constatat si din vizita 
efectuată în unele unităti școlare si 
de învățămînt superior, slujitorii sco
lii. tineretul școlar si universitar din 
Iași sînt profund atasati îndemnurilor 
partidului spre perfecționarea si creș
terea eficientei Invătămintului. depun 
eforturi susținute pentru înfăptuirea 
obiectivelor puse în fata lor.

Așa cum ati subliniat, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. si în recenta cu- 
vîntare în fata cadrelor din sistemul 
propagandei și al activității ideolo
gice — școlii îi revine misiunea de 
onoare de a pregăti tineretul nostru 
nu numai cu temeinice cunoștințe 
profesionale, dar si cu o înaltă con
știință cetățenească socialistă, cu un 
înalt simt al datoriei fată de tară si 
popor. Educația prin muncă si pentru 
muncă a devenit motto-ul acțiunilor 
educative ale scolii, ale organizațiilor 
de partid și de tineret. Sarcinile puse 
la acest început de an școlar in fata 
elevilor si studenților de a-si asuma 
răspunderi directe în gospodărirea si 
administrarea căminelor si cantinelor 
exprimă nu doar preocuparea oentru 
reducerea cheltuielilor bugetare, ci si 
încrederea conducerii partidului în 
capacitatea tineretului nostru de au- 
toconducere si autogospodărire. Sin- 
tem convinși că Asociațiile studenți
lor comuniști, organizațiile U.T.C. și 
de pionieri din școli. întregul nostru 
tineret școlar si universitar vor con
firma această încredere, vor da dova
da unei înalte conștiințe si răspunderi 
cetățenești, că anul școlar pe care-1 
inaugurăm astăzi va marca noi suc
cese pe calea dezvoltării si perfec
ționării invătămintului nostru.

Cu aceste gînduri. dorim să asigu
răm conducerea partidului, pe dum

neavoastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărirea neclintită a 
comuniștilor ieșeni, a tuturor oameni
lor muncii de pe aceste meleaguri, de 
a acționa în spirit militant, revoluțio
nar, cu pasiune și energie nestăvilită 
pentru a înfăptui politica partidului, 
hotărârile Congresului al XI-lea in 
toate sectoarele de activitate.

în numele celor 2 500 de cadre di
dactice universitare și 28 000 de stu
denți din municipiul Iași a vorbit 
Mihai Todosia, rectorul Universită
ții „Al. I. Cuza", președintele Consi
liului rectorilor pe centrul universitar 
Iași, care a spus : Iașiul se înscrie ca 
unul din primele centre de invătă- 
mint universitar modern ale țării, pre- 
luînd tradițiile unor realizări mult 
mai vechi. începind cu Academia de 
la Cotnari din secolul al XVII-lea, 
continuind cu Academia Vasiliană și. 
apoi. Academia Mihăileană. De-a lun
gul secolelor, aici s-au format oameni 
de prestigiu, care au avut un rol im
portant în dezvoltarea stiintei și cul
turii naționale, in afirmarea progre
sului social.

De pe aceste fundamente sl în 
spiritul cerințelor epocii noastre. în 
anii construcției socialismului și. 
mai ales. în ultimul deceniu. Iasiul 
universitar a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent. Grație politicii știin
țifice a partidului nostru, ta Iași 
funcționează astăzi 5 institute de în
vățămînt superior. 20 de facultăți cu 
65 de secții de specializare, care re
flectă cerințele de cadre ale unei 
economii moderne prezente și de 
perspectivă.

Ca urmare a aplicării hotărirllor 
partidului, a prețioaselor dumnea
voastră indicații, tovarășe secretar 
general, la Iași realizăm astăzi o 
strinsă îmbinare a invătămintului cu 
cercetarea si producția, desfășurăm 
o amplă activitate de educare revo
luționară a tinerei generații, de for
mare la toti studenții a unei înalte 
conștiințe socialiste.

Sîntem conștientl de faptul că 
mal avem încă multe de fă
cut pe linia adîncirii procesului de 
integrare tot mai organică a în- 
vățămintului cu cercetarea si pro
ducția, a perfecționării activității ca
drelor universitare, a muncii organi
zațiilor de partid și studențești. In
dicațiile pe care ni le-ati dat cu pri
lejul actualei vizite constituie un 
nou imbold pe linia perfecționării ac
tivității noastre.

Slujitorii școlii, oamenii de știin
ță. artă și cultură din centrul uni
versitar Iași vă asigură, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. de în
treaga noastră adeziune fată de po
litica internă și externă a partidului 
si statului, că vom strînge si mai 
mult rîndurile în iurul partidului, al 
conducerii sale. în frunte cu dum
neavoastră. și vom lupta cu toată 
dăruirea pentru creșterea contribu
ției noastre la edificarea României 
moderne, socialiste.

A luat. apoi, cuvîntul Doina An- 
dronache. muncitoare, secretara Co
mitetului U.T.C. de la întreprinderea 
de tricotaje și perdele din Pașcani. 

In cei 4 ani care s-au scurs de la 
precedenta dumneavoastră vizită de 
lucru — a spus vorbitoarea — orașul 
Pașcani a început să prindă contu
rurile industrializării si modernizării. 
Au intrat în producție mai multe 
unităti economice, printre care și ti- 
năra întreprindere de perdele unde 
lucrez și care a avut cinstea să găz
duiască vizita dumneavoastră de 
lucru.

Beneficiind de un însemnat volum 
de investiții, în acest cincinal orașul 
a devenit un vast șantier în care se 
profilează noile obiective economice 
și edificii social-culturale, prin a 
căror intrare în funcțiune vom rea
liza, 1a sfirșitul perioadei, o produc
ție globală industrială de aproape 5 
miliarde lei. mai mult decît înregis
tra întregul județ -ași în anul 1965.

Așa cum ne-ati indicat zilele tre
cute în cuvîntarea 1a consfătuirea de 
lucru cu cadrele din domeniul edu
cației politice, al propagandei și ide
ologiei, organizația U.T.C. va acționa 
cu și mai multă fermitate pentru mo
delarea și formarea tinerilor în spi- 
rit revoluționar, specific partidului 
nostru. întregii dumneavoastră ac
tivități.

în cuvîntul său. Constantin Salaru, 
președintele C.A.P. Bivolari, vicepre
ședinte al U.J.C.A.P. Iasi, a spus: Așa 
cum ati putut constata ieri. în cadrul 
vizitei de lucru în comuna noastră, 
hotărârile partidului, ale Congresului 
țărănimii, indicațiile prețioase pe 
care ni le-ati transmis cu diferite 
ocazii, tovarășe secretar general, prind 
viață și pe aceste meleaguri. Numai 
în ultimii 5 ani producția globală a 
cooperativei din Bivolari a cres
cut cu 156 ta sută, ceea ce ne-a 
permis să sporim de 2,8 ori aportul 
nostru la formarea fondului central 
de produse agricole. Drept urmare, 
sătenii noștri dispun de condiții de 
muncă si de viață tot mai bune ; 
una din trei familii si-a construit 
casă nouă, posedă — în număr tot 
mai mare — aparate de radio și de 
televiziune, mobilă modernă, alte 
bunuri materiale și spirituale.

Sîntem conștienți că bunăstarea 
noastră tine de munca noastră de zi 
cu zi. de hărnicia noastră, de modul 
în care vom împărți cît mai gospodă
rește ciștigurile realizate, atît pentru 
consum, cît și pentru dezvoltare, de 
valorificarea superioară a sprijinului 
acordat de stat, de transpunerea în 
viață a măsurilor adoptate de partid.

Vă rog să-mi îngăduiți ca. în nu
mele colectivului de muncitori, ingi
neri si tehnicieni de la cea mai nouă 
unitate ieșeană. Combinatul de uti
laj greu ..Nicolina" si, în același timp, 
cel mai vechi nucleu de muncitori 
din fostele ateliere C.F.R. „Nicolina" 
— a spus Radu Tașcă, maistru la 
Combinatul de utilai greu „Nicolina"- 
Iași — să exprim imensa bucurie 
de a avea din nou în mijlocul nostru 
pe iubitul conducător al partidului 
Si statului, cel mai pretuit si îndră
git fiu al poporului român. Totodată, 
vă rog să primiți, stimate tovarășe 
secretar general, respectuoasele noas
tre mulțumiri pentru grija părintească 

pe care o purtați oamenilor muncii, 
exprimată și prin recentele măsuri 
de creștere substanțială a nivelului 
de trai, de așezare a retribuției pe 
principii tot mai echitabile. Noi, con
structorii de mașini, am și devenit, 
începind cu 1 august a.c., beneficia
rii acestui generos program.

Odată cu întreaga populație a ju
dețului vă aducem prinosul nostru 
de recunoștință pentru tot ce a fă
cut partidul și statul nostru, dumnea
voastră personal, ca orașul si județul 
Iași să se înscrie intr-un ritm verti
ginos pe coordonatele industrializării. 
Prin munca noastră. între Cetătuia 
și Gatata, ta margine de Iași, printre 
dealuri tihnite, acoperite de istorie, a 
răsărit din înțelepciunea clarvăză
toare și munca comuniștilor, mîndrie 
de cetate a industriei grele moldo
vene. inima de otel a acestui colt de 
țară. Fruct al propriei dumneavoastră 
inițiative, vlăstar al actualului cinci
nal, C.U.G. „Nicolina" a și devenit 
astăzi o puternică realitate a Iașiului 
industrial.

Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că prin aceasta am îndepli
nit întocmai prețioasele dumneavoas
tră indicații date numai cu un an în 
urmă, cînd ne-ati făcut marea onoare 
de a inaugura lucrările de construire 
a combinatului.

Așa cum ne-ati cerut ta primul 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii. ne vom uni și mai strîns efor
turile cu cele ale constructorului 
pentru ca, pină ta finele anului 1980. 
principalele lui capacități de produc
ție să intre în funcțiune, realizînd o 
substanțială producție. care va 
concura la Îndeplinirea angajamen
tului asumat de organizația județeană 
de partid.

La rindul său. Mircea Cranta, stu
dent la Facultatea de tehnologie chi
mică textilă, secretar al A.S.C. de la 
Institutul politehnic din Iași, a spus: 
în calitate de student al Politehnicii 
ieșene, care a avut marea cinste de 
a găzdui din nou vizita dumneavoas
tră de lucru, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vreau să vă încredințez 
că asociațiile studenților comuniști 
din centrul nostru universitar sînt 
puternic angajate în transpunerea în 
viață a măsurilor stabilite de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. inițiate de 
dumneavoastră, pe linia perfecționă
rii invătămintului. a îmbinării lui 
tot mai strînse cu cerințele reale ale 
vieții economice și sociale.

Pășind in noul an universitar, sîn
tem ferm hotăriti să acționăm cu 
responsabilitate pentru formarea tu
turor studenților în spiritul atitudi
nii comuniste fată de muncă.

Prin energia si cutezanța muncii 
noastre, prin maturitatea cu care ne 
asumăm răspunderea de a deveni 
specialiștii de mîine ai României 
socialiste, prin modul în care partici
păm efectiv la aplicarea triadei învă- 
tămînt-cercetare-productie. vrem să 
exprimăm mulțumirile noastre con
ducerii de partid, dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, pentru minunatele condiții de 

viată si de muncă create studentimii. 
întregului nostru tineret.

Pioniera Liliana Tomei, elevă ta 
Școala generală nr. 10. locțiitor al 
președintelui Consiliului județean 
Iași al Organizației pionierilor, a 
rostit, cu bucurie și emoție, salutul 
șoimilor si pionierilor din județul 
Iași :

Pe-acest strămoșesc meleag, 
Blind ca freamătul pădurii, 
Vă intimpină cu drag 
Slava muncii si-a culturii.

Și făcind prin viată pași, 
intr-o lume renăscută 
Pionierii de la Iași 
Cu mindrie vă salută.
Mulțumesc cu-ndemn vioi 
Și-ale inimii cuvinte, 
C-ati venit din nou la noi 
Ca un minunat părinte.

Ne sînteti în viată ghidul. 
Chiar mai mult decît părinte. 
Ceausescu și partidul 
E deviza „înainte".

Gindu-i recunoscător. 
Iar făgăduinfa-i vie : 
Pionierii vrednici vor 
Să vă aducă bucurie.
Șoimii și cu pionierii, 
Animați de voie bună. 
Sănătate și Multi Ani 
Vă urează împreună.

în aclamațiile mulțimii, în entu
ziasmul și însuflețirea generală, ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului este urmărită cu deosebită 
atentie, cu deplină aprobare, fiind 
subliniată, în repetate rînduri. cu vii 
și îndelungi aplauze, cu urale.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ta încheierea cuvintării, 
primul secretar al Comitetului ju
dețean Iași al P.C.R. a spus : Vă 
asigurăm de întreaga noastră ade
ziune la politica internă si externă a 
partidului si statului nostru, că nu 
ne vom precupeți eforturile pentru 
a contribui din plin la înfăptuirea 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comunism.

Văzduhul vibrează de urale și 
ovații. Participanții 1a adunare își 
exprimă. încă o dată, cu putere, dra
gostea. recunoștința si încrederea în 
partid și secretarul său general. In 
aceste momente sărbătorești, ei se 
angajează, în fata parțidului. a to
varășului Nicolae Ceaușescu. ca. lao
laltă cu întregul nostru popor, să 
muncească cu dăruire și fermitate 
pentru a transpune în viată. în mod 
exemplar, politica internă si exter
nă a partidului, hotărârile Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., mărețul Pro
gram de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a tării spre comunism.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU IU ilIDETUL DUTUSANI

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 33-a 
aniversări a victoriei revoluției socialiste 

in Bulgaria
(Urmare din pag, I) 
lor. s-a aprins. în urmă cu o jumă
tate de secol, flacăra răscoalelor ță
rănești. iar tradiția luptelor sociale, 
revoluționare. în acest colt al Moldo
vei de Sus. este atestată de apariția 
la Botoșani, in 1890. a ziarului ..Pro
letarul". iar in 1933 a publicației le
gale a partidului nostru comunist — 
ziarul „Clopotul".

Cu toate acestea, orașul Botoșani 
s-a numărat, decenii de-a rindul. 
printre tirgurile provinciale în care 
„nu se întîmpla nimic". Statistica 
consemnează că. la naționalizare. în 
proprietatea statului au putut irece 
de pe întreaga rază a iudetului doar 
4 unități industriale — un atelier 
mecanic, două mori și o presă de ulei 
— cu mai puțin de 100 salariați. Agri
cultura nu era în stare să asigure nici 
cel puțin hrana plugarilor, iar in ți
nutul care a zămislit atîtea genii ale 
culturii românești 73 la sută din 
populație nu știa carte.

Comparația intre ce a fost si ce 
este devine aproape inoperantă. Au 
fost patru unități economice, iar acum 
se dezvoltă cîteva industrii de vîrf, 
există 14 mari unități industriale de 
interes republican. Botoșanii s-au 
transformat, cu deosebire după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului 
într-un judet-șantier. In scopul dez
voltării lui accelerate i-au fost alo
cate, peste prevederile planului cin
cinal, fonduri suplimentare pentru 
investiții ce depășesc 1,5 miliarde lei. 
în decurs de două decenii și jumătate, 
■aloarea producției a crescut de 
proape 20 de ori. iar numărul popu

lației aproape s-a triplat. La sfîrși- 
tul actualului cincinal, industria jude
țului va realiza o producție in va
loare de 11,5 miliarde lei.

Cu sentimentul mîndriei și bucuriei 
depline pentru saltul de mult visat 
spre progres și civilizație înfăptuit de 
acest județ, a] dragostei și recunoș
tinței profunde față de grija purtată 
de partid, de secretarul său general, 
dezvoltării întregii țări, dar mai ales 
zonelor rămase în urmă, l-a întîmpi- 
nat populația Botoșanilor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pe stadionul orașului — unde a 
aterizat elicopterul prezidențial — 
secretarul general al partidului, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au fost salutați; in numele

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL BOTOȘANI
De la întreprinderea „Moldova", to

varășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu se îndreaptă. într-o 
mașină deschisă, spre centrul civic al 
orașului, unde urmează să se desfă
șoare adunarea populară.

De-a lungul întregului traseu, lo
cuitorii orașului au format un adevă
rat culoar viu. ieșind, cu mic cu 
mare, să salute pe secretarul general 
al partidului, pentru a-si exprima 
bucuria de a-1 revedea în mijlocul 
lor. recunoștința fată de tot ceea ce 
face pentru dezvoltarea economico- 
socială rapidă a tuturor zonelor 
tării, fată de întreaga sa acti
vitate neobosită consacrată binelui 
țării și al poporului, creșterii bună
stării materiale și spirituale a po
porului, sporirii prestigiului Româ
niei socialiste în lume. Mulțimea în
șiruită de-a lungul străzilor flutură 
stegulete roșii și tricolore. Se scan
dează fără încetare ..Ceausescu — 
P.C.R.". „Ceaușescu si poporul". Se 
aclamă, se ovaționează îndelung pen
tru partid, pentru secretarul său 
general.

Grupuri de tineri și tinere. în fru
moase costume din această zonă a 
țării, se prind în horă, salutînd și în 
acest fel. cu entuziasm, cu veselia 
ospitalității locale pe secretarul ge
neral al partidului, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de pai-tid șl de stat.

In piața centrală a orașului are loc. 
cu puțin timp înainte de Începerea 
adunării, un moment semnificativ 
pentru atmosfera entuziastă, de pro
fundă vibrație patriotică în care s-a 
desfășurat întreaga vizită în Boto
șani : primul-secretar al comitetului 
municipal de partid, primarul muni
cipiului. Dumitru Marin, înmînează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cheia 
orașului Botoșani, ca expresie a celor 
mai alese sentimente ce le poartă în 
inimi toti cetățenii acestei străvechi 
așezări românești, a profundei lor 
recunoștințe pentru grija statornică 
purtată dezvoltării și înfloririi conti
nue a localității.

In marea piață din fata sediului 
comitetului județean de partid, mii 
de reprezentanți ai tinerei clase mun
citoare a orașului — muncitori, ingi
neri. tehnicieni — ai țărănimii coo
peratiste din satele din jur. locuitori 
ai Botoșanilor, tineri, elevi au venit, 
animați de aceleași sentimente de 
dragoste și stimă, pentru a se întîlni 
cu secretarul general al partidului, 
pentru a-i asculta sfaturile, îndemnu
rile, indicațiile pentru o activitate 
mai fructuoasă pusă în slujba patriei, 
a bunăstării celor ce muncesc.

Aplauze și urale nesfîrșite întîm
pină apariția la tribuna oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conducerea de partid 
si de stat. Se dă expresie astfel a- 
deziunii depline la politica științifi
că. clarvăzătoare, internă si interna
țională a partidului nostru comunist, 
hotărîrii ferme de a face zid de 
neclintit în jurul partidului. în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
numele căruia este legat și aici, la 
Botoșani, ca peste tot pe cuprinsul 
patriei noastre, tot ce s-a înfăptuit 
mai măreț si mal durabil.

Deschizînd adunarea, tovarășul Pe
tre Duminică, prim-secretar al Co
mitetului județean Botoșani al 
P.C.R.. a spus :

Exprim bucuria nemărginită a ce
lor aproape 500 mii de locuitori ai 
județului de a vă avea în mijlocul 
nostru, pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit sl 
mai stimat fiu al ponorului, perso
nalitate de mare prestigiu a vieții 
politice Internationale, simbolul viu 
al năzuințelor si puterii creatoare a 
națiunii române, conducătorul înțe
lept al partidului si statului nos
tru.

Ingăduiti-mi. totodată, să exprim 
un călduros salut, odată cu urările 
de bun venit ne pămînturile stră
vechiului tinut românesc al Botoșa
nilor. tovarășei Elena Ceaușescu. ce
lorlalți oaspeți de seamă din condu
cerea superioară a partidului si sta
tului nostru.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la 
succesele obținute în economia iu

populației din această parte a țării, 
cu deosebită stimă si respect de to
varășul Petre Duminică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Botoșani 
al P.C.R.

Erau prezenti tovarășii Lina Cio- 
banu. loan Avram. -Ion Traian Ste- 
fănescu. miniștri. Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

O gardă militară, alcătuită din ostași 
ai forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice si ai detașamen
telor de pregătire militară a tineretu
lui. a prezentat onorul. Fanfara mili
tară a intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt îritim- 
pinați, după datina străbună, cu pîine 
și sare, cu multe flori.

Mulțimea venită să salute pe cel 
mai iubit fiu al poporului nostru 
aclamă cu entuziasm, scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“. Aceeași atmosferă de 
sărbătoare se regăsește pe întregul 
traseu, de la stadion pipă la platfor
ma industrială, aflată în partea ves
tică a orașului.

întreprinderea „Electro* 
COntaCt" — primul obiectiv al vi
zitei — este integrată marii platfor
me industriale care definește astăzi 
profilul economic al Botoșanilor. Dată 
în funcțiune in anul 1975. ea a fost 
vizitată, chiar la începutul activității 
sale, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care a dat. cu acel prilej, indicații 
privind căile de atingere a unor înal
te cote de tehnicitate si eficientă. Di
rectorul întreprinderii. Dumitru Cio
can. raportează secretarului general al 
partidului că toate măsurile stabilite 
cu acel prilej au fost traduse în prac
tică. în spatiile existente au fost mon
tate, față de ce se proiectase, zeci de 
mașini noi. moderne, obtinîndu-se 
astfel, cu o investiție suplimentară de 
numai 19 milioane lei. o capacitate 
capabilă să producă, anual, bunuri în 
valoare de 85 milioane Iei. în acest 
fel. planul anual în curs a putut fi 
majorat, fată de prevederile inițiale 
ale cincinalului, cu 4.8 la sută.

înfăptuind indicațiile secretarului 
general al partidului, colectivul de 
aici a trecut, totodată, la diversifi
carea producției și îmbunătățirea 
structurii ei. Profilul unității, prima 
întreprindere de profil electrotehnic 
din acest județ, îl dau zecile de tipuri 

detului. Vă raportăm cu mindrie. a 
spus el, că, în perioada 1976—1977, 
fată de un ritm mediu anual de 
dezvoltare a industriei de 15,2 la sută, 
cit este prevăzut prin olanul cinci
nal. vom obține un ritm de 20,5 la 
sută.

Acțiunile întreprinse, nivelurile ob- 
țiUMțe, cit și măsurile luate. încă de 
pe acum pentru perioada următoare 
asigură ca. la sfirșitul acestui cinci
nal, industria județului nostru să 
obțină o producție suplimentară de 
1.5 miliarde lei.

Sîntem conștient! că mai avem 
încă multe de făcut pe linia creșterii 
productivității muncii. ridicării ca
lității produselor, reducerii cheltuieli
lor materiale, formării de cadre 
pentru tînăra noastră industrie, 
direcții în care acționăm cu con
secventă pe baza indicațiilor date de 
dumneavoastră.

O preocupare de seamă a comite
tului județean de partid o constituie 
înfăptuirea programului de investiții, 
care reprezintă o valoare de peste 
trei ori mai mare decît cea din cin
cinalul anterior ; 60 la sută din pro
ducția industrială a anului 1980 ur- 
mînd a fi realizată pe capacitățile 
noi ce vor fi puse în funcțiune în 
anii următori. în momentul de fată, 
deși avem unele rămîneri în urmă, 
prin măsurile întreprinse, toate capa
citățile planificate vor fi puse in 
funcțiune la timp, pînă la sfirșitul 
anului.

Vă rugăm să ne permiteți, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm și 
cu acest prilej Întreaga recunoștință 
și să vă mulțumim din adîncul fiin
ței noastre pentru faptul că. din indi
cația dumneavoastră județului Boto
șani l-au fost alocate, peste preve
derile planului cincinal, fonduri su
plimentare de aproape 1,5 miliarde 
lei. Se poate spune, tovarășe secretar 
general, că județul Botoșani își da
torează industria politicii juste a 
partidului nostru de dezvoltare echi
librată, armonioasă a tuturor zone
lor tării. Botoșanii resimt din plin 
teza afirmată de dumneavoastră că 
binefacerile socialismului trebuie să 
se resimtă în fiecare colt al țării, 
în fiecare oraș șl in fiecare sat.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
industria județului Botoșani desfă
șoară o intensă activitate pentru 
creșterea continuă a productivității 
muncii, răspunzînd și pe această 
cale noilor măsuri de creștere a re
tribuției adoptate de conducerea par
tidului nostru din inițiativa dumnea
voastră. Pînă în prezent, 85,8 la sută 
din cei ce lucrează în industrie și 
construcții au beneficiat de majora
rea retribuției, urmînd ca pină la 
sfirșitul anului, sporul de retribuție 
să însumeze peste 42 milioane lei, 
ceea ce asigură populației condiții tot 
mai bune de viață.

Prezentînd, în continuare, princi
palele rezultate obținute în agricul
tura județului, vorbitorul a arătat că, 
în acest an, planul de stat la griu 
a fost asigurat în întregime, iar cul
turile de toamnă se prezintă bine. 
Apreciem — a spus el — că vom 
realiza o producție de circa 3 000 kg 
porumb boabe la hectar, vom preda 
la fondul de stat 450 mii tone sfe
clă de zahăr, peste 60 mii tone car
tofi, precum și cantități însemnate de 
legume și fructe.

S-au obținut, de asemenea, pro
grese în zootehnie.

Pornind de la indicațiile dumnea
voastră, vă raportăm, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că ne ocu
păm cu toată răspunderea să asigu
răm condiții de muncă și de viață 
din ce în ce mai bune tuturor oame
nilor muncii. Numai în acest an vom 
da în folosință peste 3 200 aparta
mente. Ne preocupăm, totodată, să 
asigurăm o cit mai bună aprovizio
nare a populației, dezvoltînd rețeaua 
comercială și asigurînd-o cu tot ceea 
ce este necesar.

încă în cursul acestei luni vom 
mări debitul de apă potabilă pentru 
alimentarea municipiului, se află în 
curs de finisare construcția unui spi
tal modern și a policlinicilor de a- 
dulți și de copii din Botoșani, a în
ceput construcția noii maternități. 
Astăzi, la deschiderea noului an șco
lar, putem raporta că cei peste 110 

de aparataj electric si seturi de dis
pozitive de înaltă tehnicitate desti
nate echipamentelor miniere, petro
liere. chimice etc. Gazdele relevă, de 
asemenea, că prin organizarea unui 
grup școlar, s-au asigurat condiții 
pentru sporirea simțitoare a ponde
rii muncitorilor de înaltă calificare, 
cu rezultate directe în creșterea pro
ductivității muncii.

în cursul vizitei, muncitorii între
prinderii salută, cu profundă bucu
rie izvorîtă din inimă, pe secretarul 
general al partidului. Ei aplaudă pu
ternic. cu însuflețire, scandează 
neîntrerupt ..Ceausescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. în semn de 
adincă dragoste si aleasă prețuire, 
numeroși tineri si tinere se apropie 
de tovarășul Nicolae Ceausescu și 
de tovarășa Elena Ceausescu, le oferă 
flori.

Pe parcursul vizitării principalelor 
secții de fabricație, secretarul gene
ral urmărește îndeaproape modul de 
organizare a fluxului tehnologic si 
de fabricație, apreciind eforturile a- 
cestui tînăr. dar destoinic detașa
ment muncitoresc. Secretarul general 
al partidului recomandă ministrului 
de resort, directorului întreprinderii, 
celorlalți specialiști să intensifice 
procesul de modernizare a struc
turii fabricației, de ridicare în con
tinuare a eficientei economice, să 
persevereze în acțiunea de reducere 
a consumurilor de materii prime. în 
cea de introducere largă a proce
deelor tehnologice avansate.

Aria dialogului se extinde si a- 
supra problemelor legate de perspec
tivele dezvoltării întreprinderii. Este 
remarcat faptul pozitiv că la noile 
capacități, aflate în faza finală de 
execuție, montarea utilajelor se face 
cu forțele proprii ale întreprin
derii. Secretarul general al parti
dului indică să se accelereze 
prin aplicarea celor mai bune forme 
de organizare a muncii, astfel incit 
noile unități să poată produce cit 
mai curînd, asigurînd întregul nece
sar al țării la categoriile de produse 
ce fac obiectul activității întreprin
derii.

Mulțumind din inimă pentru a- 
ceastă vizită, pentru interesul cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
urmărește activitatea, gazdele se an
gajează să urmeze întocmai, și de 
acum înainte, indicațiile sale, să facă 
totul pentru îndeplinirea exemplară 
și depășirea sarcinilor.

mii elevi și preșcolari din județul 
nostru și-au început cursurile in 
bune condiții, avînd asigurat tot ceea 
ce le este necesar.

Puternica satisfacție ne care în
tregul nostru județ a trăit-o in mo
mentul conferirii înaltei distincții 
„Steaua Republicii Socialiste Româ- 

- ma" clasa I pentru ocuparea, primu- 
, lui. loc în„ realizarea cincinalului trei 

-•ctrt-înainte de termen — a spus in- 
continuare vorbitorul — stăruie încă 
în conștiința noastră, fiind, în același 
timp, un puternic imbold pentru ac
tivitatea ce o desfășurăm în prezent 
în toate ramurile de activitate.

Comuniștii, toti locuitorii meleagu
rilor botoșănene doresc să-și exprime 
adeziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului și statului, 
înalta lor considerație fată de în
treaga dumneavoastră activitate de
pusă în slujba păcii si colaborării în 
lume. Iată de ce — a spus în înche
iere tovarășul Petre Duminică — 
acordînd o maximă apreciere acestei 
activități, comuniștii, locuitorii ju
dețului Botoșani se angajează să fie 
trup si suflet din trupul partidului și 
poporului in transpunerea în viață 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru. Acesta este

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
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Joi seara. în continuarea vizitei sale 
de lucru în Moldova, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sosit la Suceava.

Ceremonia oficială a primirii a a- 
vut loc pe stadionul orașului. Aici, 
într-o atmosferă însuflețită, de mare 
sărbătoare, mii de cetățeni ai muni
cipiului si din localitățile învecinate, 
veniți să-l întîmpine cu toată dra
gostea pe cel mai scump oaspete al 
lor. au făcut secretarului general al 
partidului o entuziastă si călduroasă 
primire.

La scara elicopterului, din care au 
coborît tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. a venit in 
întîmpinare primul secretar al Comi
tetului județean Suceava al P.C.R.. 
președintele consiliului popular jude
țean, tovarășul Alexandru Iliescu, 
care le adresează un călduros bun 
venit.

O gardă de onoare, alcătuită din 
ostași al forțelor armate, luptători din 
gărzile patriotice si membri ai deta
șamentelor de pregătire militară a ti
neretului. prezintă onorul. Se into

In imediata apropiere a întreprin
derii se află șantierul fabricii de 
izolatori din sticlă. Gazdele arată că 
lucrările de .execuție au; intrat în 
stadiu avansat, ceea ce oferă garan
ția respectării termenelor stabilite.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid prezintă, in fața 
unei machete amplasate intr-una din 
halele aflate în curs de finisare a în
treprinderii „Electrocontact", princi
palele date ale planurilor de extin
dere a platformei industriale botoșă- 
nene, elaborate potrivit indicațiilor 
stabilite de conducerea partidului, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a 
remarcat judicioasa grupare a unită
ților, ceea ce va asigura o eficiență 
ridicată, atît a unităților existente, a 
celor aflate în curs de construcție, 
sau care se vor ridica in actualul 
cincinal.

în fața unor machete și planșe, 
primul vicepreședinte al consiliului 
popular județean, Octavian Cratchi, 
informează, de asemenea, pe secre
tarul genera! al partidului asupra 
modului in care prind contur preve
derile schițelor de sistematizare. Prin 
realizarea construcțiilor planificate, 
locuitorii orașului Botoșani' vor be
neficia, încă din actualul cincinal, de 
mai multe mii de apartamente noi, 
ca și de o serie de spații pentru în- 
vățămînt, cultură și ocrotirea sănă
tății.

De la „Electrocontact", coloana de 
mașini se îndreaptă spre următoarea 
etapă a vizitei: întreprinderea 
textilă „Moldova", prima uni* 
tate industrială și primul pas spre 
industrializare, al municipiului Bo
toșani, dezvoltată și modernizată în 
mai multe etape. Calitatea firelor și 
țesăturilor ce poartă marca acestei 
fabrici este recunoscută atît de be
neficiarii interni — la tîrgul de mos
tre din acest an unul din produse a 
obținut o diplomă de onoare — cit 
și de cei externi. Datorită investiții
lor în curs de execuție se va ajunge, 
în 1979 — cînd se vor aniversa 30 de 
ani de existență — ca „Moldova" să 
fie cea mai mare întreprindere cu 
acest profil din tară. Capacitatea de 
producție se va dubla, vor fi con
cepute și realizate noi sortimente so
licitate de populație, va spori cu încă' 
2 500 numărul angajaților.

Acesta este tabloul plin de dina
mism cu care harnicul colectiv de 
textiliste se înfățișează secretarului 

angajamentul nostru solemn pe care 
îl luăm în fata partidului si statului 
și pe care îl veți găsi mereu în con
știința si inimile tuturor locuitorilor 
acestor meleaguri.

în ovațiile miilor de participanți a 
luat cuvînt.ul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție și subliniată în repetate 
rînduri cu ropote de aplauze — măr
turie a angajamentului ferm al oa
menilor muncii de pe aceste melea
guri de a înfăptui neabătut progra
mul partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră.

Făcîndu-se interpretul sentimente
lor tuturor participantilor la adu
nare. primul secretar al comitetului 
județean de partid a exprimat, in 
încheierea adunării, legămîntul tutu
ror locuitorilor județului de a sluji 
cu dăruire, devotament și pasiune 
revoluționară cauza partidului, hotă- 
rîrea de a munci cu pasiune și 
elan revoluționar pentru a face din 
orașul si județul Botoșani un colt 
înfloritor si prosper al patriei noas
tre socialiste.

nează Imnul de stat al Republicii So
cialiste România.

Țăranul Costache Sandu. însoțit de 
tinere în minunate costume bucovlne- 
ne. invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să guste, după datina stră
bună. din tradiționala piine si sare, 
din ploștile cu vin. semnul ospitalității 
oamenilor acestui pămînt Un grup de 
pionieri Oferă frumoase buchete de 
flori.

După primirea oficială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. într-o mașină deschisă, 
străbat stadionul în aclamațiile si 
uralele mulțimii, care scandează ne
întrerupt : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

La ieșirea de pe stadion, mașina 
deschisă în care se aflau tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu trece printr-un lung arc de 
buciume înăltat simbolic de tineri 
lmbrăcati în frumoase costume na
ționale. care salută în acest fel so
sirea în Suceava a conducătorului 

general al partidului. Cu profundă 
dragoste și adincă recunoștință îl 
întîmpină filatoarele și țesătoarele 
pe conducătorul iubit al partidului si 
statului. Ca muncitoare și mame, ele 
se bucură din plin de recentele mă
suri inițiate de partid de ridicare mai 
accentuată a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. Textilistele. alături 
de toți angajatii acestei ramuri eco
nomice. s-au aflat printre primii 
beneficiari ai creșterii veniturilor. 
Fondul lunar de retribuții al între
prinderii a sporit cu circa 1 800 000 
lei. cîștigul mediu net fiind astăzi de 
1 856 lei. Vizita secretarului general 
este un bun prilej pentru muncitoare 
de a-și exprima satisfacția pentru 
atenția deosebită cu care partidul și 
statul nostru urmăresc crearea celor 
mai bune condiții de creștere și edu
care a tinerei generații.

Sentimentele de aleasă dragoste și 
recunoștință pentru condițiile din ce 
în ce mai bune de muncă și viată 
s-au manifestat din plin pe tot 
parcursul vizitei în secțiile de bază.

Ministrul de resort, tovarășa Lina. 
Ciobanu. directorul întreprinderii, 
ing. Augustin Cordos. raportează cu 
mîndrie realizarea si depășirea pla
nului la toți indicatorii, ceea ce re
prezintă un spor de 17 milioane lei 
producție, o creștere.a productivității 
muncii cu peste 1 500 lei pe fiecare 
angajat, peste sarcina planificată. 
Spiritul gospodăresc al muncitoarelor 
își găsește reflectarea, printre altele, 
în utilizarea chibzuită a materiei 
prime, ceea ce a permis ca de la în
ceputul anului să se economisească 8 
tone fire, să se obțină importante e- 
conomii de combustibil, energie elec
trică.

La încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului examinează, ne 
machetă, viitoarea extindere a acestei 
importante unități textile, precum si 
varietatea articolelor ce se produc 
acum, reunite în cadrul unei inte
resante expoziții.

Felicitînd colectivul de muncitoare 
pentru strădaniile de a satisface tot 
mai bine cerințele si exigentele în 
creștere ale cumpărătorilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îsi încheie vizita 
la „Moldova" cu îndemnul :

— Nu uitati că totul depinde de ca
litatea produselor. Să acordați toată 
atenția acestei mari probleme econo
mice. de care depind bunul mers 
al întreprinderii, cîstigurile dumnea
voastră'.

După entuziasta adunare populară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat s-au 
Îndreptat spre stadionul orașului.

în aplauzele însuflețite si uratele 
puternice ale miilor de localnici, 
tovarășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu străbat, din 
nou. într-o mașină deschisă principa
lele- artere ale orașului. înconjoară 
apoi stadionul ce freamătă de entu
ziasm. răspunzînd cu multă priete
nie manifestațiilor vibrante ale mul
țimii.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid mulțumește încă o 
dată pentru cinstea care li s-a făcut 
botoșănenilor prin această vizită. îl 
asigură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în numele tuturor locui
torilor din județ, că indicațiile sale 
vor fi aplicate întocmai, că cetățenii 
din această parte a tării vor face to
tul pentru a îndeplini sarcinile ce le 
revin din hotăririle celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

în aclamațiile miilor de botosăneni 
prezenti pe stadion, pentru a saluta 
încă o dată, cu toată căldura, pe 
secretarul general al partidului, eli
copterul prezidențial decolează, in- 
dreptîndu-se spre Suceava.

iubit. De-a lungul largilor bulevarde 
Si străzi ale orașului. împodobite săr
bătorește. alti zeci de mii de locui
tori din bătrîna cetate de scaun a 
Moldovei, purtind portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pancarte 
cu urări de bun venit și angajamente 
reînnoite de Înfăptuire întocmai a 
sarcinilor trasate de partid, si-au ma
nifestat cu entuziasm bucuria si sa
tisfacția de a fi iarăși gazde ospita
liere secretarului general al parti
dului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie și căldură populației care 
ovaționează și aplaudă îndelung.

In fata reședinței, la capătul tra
seului străbătut în uralele și ovațiile 
mulțimii, sute de halebardieri, scu
tieri și arcași imbrăcati în costume 
naționale specifice au salutat ostă
șește, după obiceiul moștenit de pe 
vremea lui Ștefan cel Mare, sosirea 
la Suceava a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat.

Joi a avut loc la Galați o adunare 
festivă cu prilejul celei de-a 33-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste in Bulgaria, la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid si de stat, ai organi
zațiilor politice si obștești, numeroși 
oameni ai muncii.

Adunarea a fost deschisă de Ni
colae Constantin, prim-secretăr al 
Comitetului județean Galati al 
P.C.R.

Despre însemnătatea evenimentului 
aniversat a vorbit George Mîrzac, 
directorul general al Centralei side
rurgice Galați, care a arătat că vic
toria revoluției socialiste în Bulgaria 
a marcat începutul unei noi epoci 
în viata poporului bulgar. După ce 
a evocat vechile tradiții de luptă ale 
celor două popoare, pentru libertate, 
independentă si progres social, vor
bitorul a sublfniat că legăturile de 
prietenie și solidaritate dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Populară Bulgaria, dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist Bulgar, dintre cele două po
poare au cunoscut un curs as
cendent. pe măsura dezvoltării cu 
succes a construcției socialiste în am
bele țări. Arătînd că poporul român 
se bucură sincer de rezultatele ob
ținute de poporul bulgar în con
strucția vieții noi. vorbitorul a urat

Cronica
Cu prilejul celei de-a 20-a aniver

sări a stabilirii relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Sri Lanka, intre mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două țări a avut loc un schimb de 
telegrame de felicitare.

★
Cu ocazia vizitei efectuate în țara 

noastră de ministrul educației din 
Kuweit, Jassem Khalid Al-Marzouk, 
la invitația Ministerului Educației și 
învățămîhtului, joi a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe sem
narea primuluj program de aplicare 
a Acordului cultural, științific, turis
tic și în domeniul informațiilor din
tre Guvernul Republicii. Socialiste 
România și Guvernul statului Ku
weit.

Programul prevede dezvoltarea re
lațiilor în domeniile învățămîntului, 
științei; culturii și artei, ocrotirii să
nătății, presei, radioteleviziunii, spor
tului și turismului, prin realizarea 
unor acțiuni de cooperare directă în
tre ministerele și instituțiile de re
sort din cele două țări, vizite re
ciproce de specialiști, schimburi de 
formații artistice și expoziții, orga
nizarea de gale ale filmului, diferite 
alte forme de colaborare, precum și 
intensificarea schimburilor în dome
niul presei și radioteleviziunii.

Programul a fost semnat de George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, și Jassem Khalid Al-Marzouk, 
ministrul educației din Kuweit.

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
telor Unite Mexicane — a 167-a ani
versare a proclamării independenței 
de stat a Mexicului — Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, joi după-

DEBUTUL STAGIUNII TEATRALE
In mijlocul 

oamenilor muncii
Inaugurarea în Capitală a noului an tea
tral a avut loc la clubul „Republica”: mun
citorii de pe platforma industrială „23 Au
gust” au urmărit spectacolul Teatrului „C.I.

Nottara” cu piesa „Patima fără sfîrșit”
Ieri, în ziua deschiderii școlilor, 

a răsunat și primul gong al stagiu
nii teatrale. Pe tot întinsul țării, 
cele 42 de teatre — cu cîteva ex
cepții, și-au deschis sălile în fata 
publicului dornic să-și confrunte 
propriul univers interior cu uni
versul reflectat în luminile scenei, 
dornic de adevăr, de frumos și de 
simțiri alese. Multe dintre colecti
vele teatrale se înfățișează la acest 
început de stagiune în haine noi, 
sărbătorești, lansînd in premieră 
absolută noi lucrări dramatice ori
ginale inspirate din problematica 
ardentă a realității noastre socia
liste sau evocînd pagini pline de 
tîlcuri actuale din istoria poporului 
nostru ; altele au elaborat interpre
tări scenice noi prezentînd opere a- 
partinînd dramaturgiei românești 
clasice sau fondului viabil al dra
maturgiei originale a anilor noștri 
— toate înțelegirid să onoreze la un 
înalt nivel de responsabilitate 
sensul adine al acestei stagiuni care 
va fi marcată de a XXX-a aniver
sare a Republicii.. încununînd anul 
centenarului Independentei națio
nale.

înțelegînd imperativul maj adîn- 
cii implicări in viata socială a tării, 
în viața cotidiană a oamenilor 
muncii, multe teatre și-au deschis 
stagiunea chiar în ambianța de 
muncă a acestora, în incinta unor 
mari întreprinderi industriale (Tea
trul din Botoșani, Teatrul din Pi
tești).

însăși deschiderea oficială a anu
lui teatral a avut loc, jeri după- 
amiază, în mod semnificativ la uzi
nele „Republica" din București, în
tr-o ambianță sărbătorească, solem
nă, ale cărei reverberații se vor ex
tinde, fără îndoială, asupra întregii 
desfășurări a activității artistice, 
oferind noi dimensiuni raportului 
fundamental, definitoriu pentru 
rosturile majore ale artei scenice, 
intre teatru și public.

In sala încăpătoare a casei de 
cultură a uzinei — sală cu o exce
lentă acustică, în care scena trans
mite fiecare nuanță sonoră — Tea
trul „Nottara" a prezentat specta
colul cu piesa lui Horia Lovinescu 
Patima fără sfirșit, în regia lui 
George Rafael, în fața unui public 
format din muncitori, tehnicieni și 
ingineri și, mai ales, din mult tine

în numele oamenilor muncii de pe 
meleagurile gălățene noi succese în 
construcția societății socialiste dezvol
tate.

Luind cuvintul, ambasadorul Petâr 
Danailov Hristov a prezentat pe larg 
transformările structurale petrecute 
în cei 33 de ani, sub conducerea Par
tidului Comunist Bulgar. în toate do
meniile vieții economice si social- 
culturale. în continuare, vorbitorul a 
evocat cu căldură tradițiile prieteniei 
care leagă cele două popoare, priete
nie care a căpătat noi dimensiuni în 
anii construcției socialiste, O contri
buție hotărîtoare la adîncirea legătu
rilor frățești bulgaro-române au 
adus-o întilnirile si convorbirile 
dintre tovarășii Todor Jlvkov și 
Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul a evocat.’ cu multă căl
dură. recenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica 
Populară Bulgaria și convorbirile 
rodnice avute cu tovarășul Todor 
Jivkov. care constituie o nouă etapă 
in adincirea prieteniei bulgaro-româ
ne pe multiple planuri.

In încheiere, vorbitorul a adresat 
poporului român urări de noi succe
se pe drumul glorios al construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate,

★
A fost prezentat apoi un film 

bulgar.

zilei
amiază, în Capitală, o manifestare 
culturală.

Au luat parte loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numere» pu
blic.

Era prezent Armando Cantu, am
basadorul Statelor Unite Mexicane la 
București.

★
Joi. a sosit la București Emile 

Aurelien Bongouande. noul amba
sador extraordinar si plenipotențiar 
al Republicii Populare Congo în Re
publica Socialistă România.

★
O expoziție de artă din R.D. Ger

mană avînd ca temă „Peisaje din 
Turingia" s-a deschis joi la amiază, 
în sala Dalles, sub auspiciile Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
în cadrul planului de colaborare cul
turală dintre țara noastră și R.D.G. 
Sint expuse circa 70 de lucrări de 
pictură și grafică, realizate de artiști 
din secolele XIX și XX. înfățișînd 
impresionanta frumusețe a naturii 
din Turingia.

La vernisaj au luat cuvintul criti
cul de artă Mircea Deac, directorul 
Oficiului de expoziții, și dr. Rudiger 
Helmboldt. directorul muzeelor ora
șului Erfurt, care ne vizitează țara cu 
acest prilej.

Au fast de fată Tamara Dobrin. 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe,‘ți'l
I.R.R.C.S., Uniunii.artiștilor plastid;...; 
numeroși oameni de cultură și artă.

Erau prezenti Siegfried Bock, am
basadorul R.D. Germane ia București, 
alti șefi de misiuni diplomatice acre
ditați în tara noastră, membri ai cor
pului diplomatic.

(Agerpres)

ret. Erau elevii liceului industrial 
al uzinei, tinerii muncitori și ingi
neri de mîine. In această ambianță, 
replicile piesei au căpătat parcă 
o nouă rezonantă, conflictul do- 
bîndea noi valențe, evocarea des
tinului acelor generații de Andrei 
Dumșa care au murit luptînd pen
tru libertatea si independenta pa
triei. cucerind de la început in
teresul și atenția auditoriului.

Dorin Varga, „Povestitorul", vor
bea cu căldură si naturalețe, a- 
dresîndu-se direct si firesc spec
tatorilor : Emil Hossu, în rolul ti- 
nărului Andrei Dumșa. adîncea ne
liniștea. zbuciumul interior al e- 
roului in căutarea unui tel care să-i 
merite dăruirea I Mircea Albulescu, 
masiv, viguros, în rolul baronului 
Mailat. domina ca de obicei scena 
Si sala, dezvăluind treptat comple
xitatea personajului, Marga Barbu, 
Gilda Marinescu. Melania Cîrje, 
Catrinel Paraschivescu, Alexandru 
Repan și toti ceilalți interpreti 
s-au concentrat In jurul ideii fun
damentale a spectacolului. întregul 
ansamblu cucerind aplauzele vi
guroase ale publicului.

Fără îndoială, Teatrul „Nottara" 
nu se află pentru prima oară în mij
locul muncitorilor si nici nu este 
singurul teatru care întreprinde o 
asemenea experiență. Mutarea spec
tacolului din ambianta sa tradițio
nală în mijlocul oamenilor mun
cii constituie însă un act mai bo
gat în semnificații decît acela al 
unei simple schimbări de spațiu. 
Asemenea experiențe se cer îmbo
gățite. dezvoltate, completate cu 
noi modalități de apropiere a tea
trului de viata cotidiană a publi
cului, astfel îneît din legătura lor 
să se creeze o mai profundă în
țelegere reciprocă si conlucrare in 
plan cultural, educativ.

Spectacolul de ieri, de la uzine
le „Republica", reprezintă o con
tinuare. dar mai ales un început. 
Un început de stagiune, desigur, 
dar si Începutul unei noi etape în 
activitatea teatrelor noastre, che
mate să contribuie prin mijloace
le lor specifice la modelarea spi
rituală. la educarea patriotică, ce
tățenească. estetică a generațiilor de 
constructori ai socialismului în 
patria noastră.

Margareta BĂRBUȚA
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înaltă apreciere dată rezultatelor 
convorbirilor dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
de Biroul Politic al

SOFIA 15 (Agerpres). — Biroul Po
litic al C.C. al P.C.B. a ascultat o 
informare a tovarășului Todor Jivkov. 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, asupra 
convorbirilor și rezultatelor vizitei 
oficiale de prietenie in Bulgaria a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. — 
relatează agenția B.T.A. — a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor convor
birilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Todor Jivkov si acor
durilor realizate, considerind că ele 
ș or da un nou impuls dezvoltării coo-

„Sint necesare măsuri concrete în domeniul dezarmării, 
in primul rind al dezarmării nucleare"

Raportul secretarului general al O.N.V. intitulat „Consecințele 
economice și sociale ale cursei înarmărilor și eiectele sale 

proiund dăunătoare asupra păcii și securității în lume"
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— încetarea cursei înarmărilor si 
dezarmarea trebuie să constituie o 
dominantă a preocupărilor actuale. 
se spune in raportul secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, in
titulat „Consecințele economice si 
sociale ale cursei inarmărilor Si efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
păcii si securității in lume". publicat 
la Națiunile Unite. Eventualitatea. 
Unei catastrofe generale ca urmare a 
imul război nuclear, precizează do
cumentul, constituie cea mai mare 
amenințare la adresa omenirii. O 
securitate reală nu poate fi asigurată 
in prezent prin intensificarea cursei 
inarmărilor, ci numai pe calea 
dezarmării si extinderii colaborării 
internaționale intre toate statele si in 
toate sferele de activitate, pe calea 
instaurării unor relații reciproc- 
avantajoase care să ducă la lichidarea 
actualelor focare de încordare si 
conflict, la renunțarea- folosirii forței 
in relațiile internaționale.

Arătând că în prezent în întreaga 
lume se cheltuiesc în scopuri militare 
aproximativ 350 miliarde dolari, Kurt 
Waldheim atrage atenția că aceasta 
reprezintă o irosire inutilă de resurse 
și o amenințare gravă pentru secu
ritatea națională, regională și inter
națională. „Acest fenomen constituie 
un obstacol în calea creării unei 
atmosfere care să ducă la reducerea 
rolului forței în relațiile dintre 
state". în document se arată că

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

Ieri, în cupele europene
• Dinamo București — Atletico Madrid 2—1
• Universitatea Craiova — Olympiakos Nicosia 6—1

După ziua de miercuri — cind, în 
Cupa U.E.F.A., Steaua a pierdut 
startul, fiind învinsă la Barcelona 
cu un scor absolut neașteptat, iar 
A.S.A. Tg. Mureș a învins necon
vingător pe A.E.K. Atena — spe
ram, bineînțeles, ca ziua a doua 
a debutului echipelor noastre in 
competițiile europene să ne fie mai 
darnică in satisfacții. $i, intr-ade
văr, am avut parte de două victorii.

Ținind seama de renumele, valoa
rea și prestația in teren a adversa
rului, desigur că in primul rind 
este îmbucurătoare victoria înti- 
neritei echipe a dinanioviștilor in 
fața experimejitaților fotbaliști de 
la Atletico Madrid: 2—1 (1—0). Cele 
două campioane, puse in situația să 
prefațeze viitoarea confruntare a 
reprezentativelor naționale progra
mată pentru 26 octombrie în preli
minariile C.M., au oferit în gene
ral o partidă viu și dirz disputată. în 
multe momente spectaculoasă. To
nul la un joc bun l-au dat dinamo- 
viștii, care, mai ales in primul 
sfert de oră și. in repriza secundă a 
partidei, au evoluat cu dezinvol
tură și pronunțat simț tactic, in a- 
ceste perioade înscriind și cele 
două goluri — prin tinărul Vrîncea- 
nu (acțiune personală încununată 
de succes în fața brazilianului Pe
reira) și prin Dudu Georgescu (un 
gol înscris prin lovitură cu capul 
in stil de... golgeter continental). 
Oaspeții au înscris (prin Pereira, 
care astfel s-a revanșat) la un con
traatac prilejuit de una din nume
roasele pase trimise la adversar de

t V
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoalâ
10.00 Telecinemateca
11.35 Corespondenții județeni transmit...
11.50 Telex
11,55 închiderea programului

PROGRAMELE 1 ȘI J

15.30 Țelex
15.35 Teleșcoalâ
10,05 Muzică populară

în jurul orei 16,30 — Transmi
siune directă î Adunarea popu
lară din municipiul Suceava, cu 
prilejul vizitei de lucru în județul 
Suceava a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România

vremea
Timpul probabil penttu zilele de 17, 

ÎS și 19 septembrie. în țară : Vreme 
în curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fi variabil. înnorări mai accentuate se 
vor produce în nordul și estul țârii, 
unde vor cădea ploi locale și cu ca
racter de aversă, însoțite de descărcări

C.C. al P.C. Bulgar
perării multilaterale româno-bulgare. 
Biroul Politic al C.C. al P.C.B. a dat 
indicații organelor centrale de resort 
să elaboreze măsuri concrete pentru 
înfăptuirea h.otărîrilor adoptate și 
acordurilor semnate in timpul vizitei 
oficiale de prietenie.

în timpul convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov — se relevă in informare — 
a fost evidențiată hotărîrea celor 
două țări si partide de a extinde și 
adinei relațiile lor politice, ideologi
ce. economice si culturale in inte
resul celor două popoare vecine fră
țești. al unității țărilor socialiste și 
mișcării comuniste si muncitorești in
ternaționale. în numele cauzei păcii, 
socialismului si cooperării interna
ționale.

„singura cale de înlăturare a acestui 
pericol o constituie adoptarea unor 
măsuri concrete in domeniul dezarmă
rii, si în primul rind al dezarmării 
nucleare, măsuri care să limiteze in 
continuare producerea acestora si să 
ducă la interzicerea si distruge
rea lor".

PrOnunțîndu-se în favoarea conso
lidării destinderii pe arena interna
țională. secretarul general al O.N.U. 
a subliniat, de asemenea, importanța 
Actului final de la Helsinki, arătind 
că acest document constituie „o 
premisă pentru continuarea destin
derii".

★
După cum se știe, România este 

inițiatoarea unei rezoluții referitoare 
la consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității în lume, document ce a 
întrunit consensul plenarei Adunării 
Generale a O.N.U. Rezoluția eviden
țiază incompatibilitatea spiralei înar
mărilor cu eforturile vizind crearea 
unei noi ordini economice interna
ționale, cerîtid tuturor statelor să 
situeze în centrul preocupărilor lor 
adoptarea de măsuri efective pentru 
încetarea cursei înarmărilor, in spe
cial a celor nucleare, pentru re
ducerea bugetelor militare. îndeo
sebi ale statelor puternic înarmate, 
și pentru realizarea de progrese în 
direcția dezarmării generale șl 
complete.

Mateescu și facilitai de absența din 
apărare a lui Șătmăreanu, aflat 
înfr-una din desele și inutilele sale 
euadări in atac. Din păcate, mo
mentele de fotbal aplaudat au fost 
umbrite de o serie de durități, cul
minate cu altercația din final, cind 
Pereira, Robi și Lucuță ,au /ost eli
minați din teren de către arbitrul 
turc Ok Hilmi, care, după ce iertase 
nejustificat unele anterioare ieșiri 
nesportive și prea multele durități 
ale jucătorilor spanioli, s-a văzut 
nevoit să ia decizii foarte drastice 
pentru a calma atmosfera, tn ceea 
ce ne privește, rămânem la părerea 
că fotbaliștii noștri sint in conti
nuare dominați de un nejustificat 
trac in fața echipelor străine cu re
nume. Or, ieri, campioana Spaniei 

in general redutabilă — nu s-j 
arătat deloc a fi de netrecut, .lu
cind fără acest complex, dinamo- 
viștii puteau învinge mai categoric 
pe Atletico Madrid !

A doua victorie românească de 
ieri a fost „semnată" de Universi
tatea Craiova. Fructificîndu-și "cu 
„brio" șansa ce le-o acorda valoa
rea superioară, studenții craio- 
veni au învins la Nicosia — pe 
Olympiakos, cîștigătoarea Cupei Ci
prului — cu un scor reconfortant 
6—1 (1—0). Au- marcat -Bălăci (2). 
Cîrțu, Marcu, Crișan și Irimescu ; 
gazdele au înscris din penalii. Con
siderind echipa olteană ca si califi
cată în turul următor al Cupei cu
pelor, îi pretindem și-i urăm de pe 
acum să confirme în turul următor!

G. MITROI

17.45 „Cîntarea României44. Formații 
laureate ale primei ediții a Festi
valului național.
PROGRAMUL 1

18.00 Emisiune în limba germană
18.55 Profil plastic : sculptorul Ion Iri

mescu
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.25 Reportaj TV : ,,Zi-lumină“
20,50 Film artistic : „Dragoste amară44
22.25 Telejurnal ,

PROGRAMUL 2
18.00 Bijuterii muzicale
18.30 Reportaj TV : „Dincolo de obli- 

gație“
18.55 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.25 Treptele afirmării
20.55 Blocnotes — informații utilitare
21,15 Interferențe lirice
21,40 Selecțiuni din operete
22.1$ Pagini de umor : Noi aventuri în 

epoca de piatră

electrice. în 'rest, averse izolate. Vînt 
moderat, cu intensificări în estul țării 
și zona de mtince, unde va atinge și 
depăși viteze de 50—70 km pe oră. Mi
nimele vor fi cuprinse între 5 și 13 
grade, izolat mai coborîte în depre
siuni, iar maximele între 18 și 23 de 
grade, local mâi ridicate. Ceață pe a- 
loctiri în sud-vestul țării. în Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire. Cer 
variabil, favorabil, aversei de ploaie. 
Vînt moderat cu unele intensificări. 

încheierea vizitei tovarășului 
Erich Honecker 

in R. P. Bulgaria
SOFIA 15 (Agerpres). — In comu

nicatul- Comun dat publicității la So
fia în urma vizitei oficiale de priete
nie efectuate in R.P. Bulgaria de de
legația de partid și de stat a R.D.G., 
condusă de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G.. și 
a convorbirilor acesteia cu delegația 
de partid și de stat a R.P.B., condusă 
de Todor Jivkov, prim-secretar ăl 
C.C. al P.C.B.. președintele Consiliu
lui de Stat al R.P.B.. se. relevă că 
părțile au efectuat un schimb ut.il de 
opinii în probleme ale relațiilor bila
terale, au examinat o serie de pro
bleme actuale ale situației interna
ționale si ale mișcării comuniste in
ternaționale.'

Documentul dă o înaltă apreciere 
noului Tratat de prietenie, colabora
re și asistentă mutuală dintre cele 
două state si exprimă hotărîrea păr
ților de a dezvolta prietenia și cola
borarea dintre cele două partide și 
țări. Comunicatul relevă, de aseme
nea, hotărîrea celor două părți de. a 
milita pentru încetarea cursei înar
mărilor și se pronunță împotriva pro
ducerii unor noi tipuri de armament 
nuclear.

Apel privind reglementarea 
pașnică a conflictului 
etiopiano- somalez

ACCRA 15 (Agerpres). — Președin
tele Ghanei. Ignatius Kutu Acheam- 
pong. a adresat Etiopiei Si Somaliei 
apelul de a pune capăt ostilităților 
militare și de a găsi alte miiloace — 
pașnice — pentru reglementarea di
ferendului dintre ele. Șeful statului 
ghanez a adresat acest apel în tim
pul convorbirilor oe care le-a avut 
cu Ahmed Mohamed, trimis special 
al președintelui somalez Siad Barre.

agențiile de presă transmit:
0 delegație a municipiu

lui Galați, condusă de Răduț 
Costică. secretar al Comitetului mu
nicipal Galați al P.C.R., a întreprins 
o vizită de prietenie in R.P.D. Co
reeană. La încheierea vizitei, dele
gația a fost primită de Chung Joon Gi, 
membru supleant al Comitetului Po
litic al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepremier al Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene. La pri
mire a participat Dumitru Popa, am
basadorul țării noastre la Phenian. 
La Nampho, oraș înfrățit cu muni
cipiul Galați, delegația a participat 
la un miting al prieteniei coreeano- 
române. Oaspeții români au vizitat, 
de asemenea, o serie de obiective e- 
oonomice și soclal-culturale din 
R.P.D. Coreeană.

Grevă generală în Colum
bia. In. Columbia a avut loc.
miercuri o grevă generală de 24 de 
ore. organizată de cele patru centrale 
sindicale naționale. Greviștii revendi
cau îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și trai, precum și respectarea contrac
telor colective de muncă. Greva a pa
ralizat activitatea principalelor uni
tăți industriale, transporturile și co
merțul. In zona industrială din ves
tul Bogotei s-au produs ciocniri in
tre greviști și forțe ale poliției si 
armatei. Peste 600 de persoane din 
rindurile greviștilor au fost arestate.

Cerințe esențiale in fața reuniunii de Ia Belgrad

i Elaborarea unor măsuri concrete pentru continuarea 
procesului de edificare a securității si dezvoltaren cooperării in Europa

„România acționează ferm pentru înfăptuirea securității 
și colaborării pe continent, pentru transpunerea în viață a do
cumentelor semnate la Conferința general-europeană de la Hel
sinki. Acordăm o mare importanța reuniunii de la Belgrad, 
de la care așteptăm impulsionarea activității de înfăptuire a 
securității europene, deschiderea unor largi perspective pentru 
dezvoltarea neîngrădită a colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale și în alte domenii de interes umanitar și, 
îndeosebi, trecerea la dezangajarea militară a Europei - fără 
de care nu pot fi concepute pacea și securitatea pe conti
nent și in întreaga lume(i.

NICOLAE CEAUȘESCU
Peste puțin timp, respectiv la 

4 octombrie, la Belgrad își începe 
lucrările reuniunea reprezentanților 
statelor participante la Conferin
ța pent™ securitate și cooperare in 
Europa. In conformitate cu preve
derile . Actului final de la Helsinki, 
reuniunea are menirea de a examina 
atît modul în care au fost aplicate 
prevederile adoptate la nivelul cel 
mai inalt, în urmă cu doi ani. cit 
și — mai ales — de a stabili un pro
gram concret vizind extinderea re
lațiilor reciproce, întărirea securită
ții și dezvoltarea cooperării in Eu
ropa, asigurind. în acest scop, con
tinuarea în forme organizate a pro
cesului inițiat de Conferința gene
ral-europeană.

După cum este bine cunoscut, 
România acordă o deosebită insem- 
nătate acestei reuniuni. Intr-o serie 
de importante luări de poziție ofi
ciale, in cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in interviurile 
acordate, in ultima vreme, presei și 
radioteleviziunii din diferite țări ale 
lumii — problemele legate de pregă
tirea și desfășurarea reuniunii de la 
Belgrad au ocupat in permanență un 
loc central, evidențiindu-se preocu
parea și voința României de a-și a- 
tluce, alături de celelalte state, în
treaga contribuție la reușita ei. 
astfel incit, prin liotăririle sale, să 
marcheze un pas înainte in realiza

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI 

PAPUA-NOUA GUINEE

Excelenței Sale Sir TORE LOKOLOKO
Guvernator general al Statului Papua-Noua Guinee

PORT MORESBY
Cea de-a doua aniversare a proclamării independentei Statului Papua- 

Noua Guinee imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai călduroase 
felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres 
poporului țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MICHAEL T. SOMARE
Prim-ministru al Guvernului Papua-Noua Guinee

PORT MORESBY
Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării independenței 

Statului Papua-Noua Guinee vă transmit sincere felicitări.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Statul Papua — Noua 
Guinee,, care sărbăto
rește astăzi doi ani de 
la proclamarea inde
pendenței naționale, 
este situat în vestul 
1 > ■ ’ii-iului Pacific, ia 
150 km nord > de Aus
tralia. EI cuprinde 
partea răsăriteană a 
insulei Noua Guinee 
șl aproape 600 de insu
le din apropierea a- 
cesteia, avînd in an
samblu o suprafață de 
475 000 km p și o popu
lație de circa 3 mi
lioane de locuitori.

In scurtul interval 
de timp care s-a

scurs de la apariția 
sa ca stat independent 
pe harta lumii, Papua 
— Noua Guinee a ma
nifestat preocupare 
pentru lichidarea gre
lelor urmări ale domi
nației coloniale si va
lorificarea în folosul 
propriu a bogățiilor 
naturale. Primul plan 
național de dezvoltare 
prevede, între altele, 
construirea unui com
plex de prelucrare 
a lemnului, extinderea 
industriei extractive 
(zăcămintele de cupru 
de pe insula Bougain
ville fiind printre cele

La Biblioteca Națională a Ve- 
nezuelei au fost deschise expo
ziția „Lupta poporului român 
pentru unitate și independență 
națională oglindită in artele 
plastice" și o expoziție de carte 
românească. La loc de cinste 
sint expuse volumele „România 
pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate", 
cuprinzind cuvintări, interviuri 
și declarații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La invitația cancelarului
AUStriei Bruno Kreisky, pre
ședintele Consiliului 1 de Miniștri al 
II. P. Polone. Piotr Jaroszewicz. va 
face în zilele de 1.6;—18 septembrie.o 
vizită oficială la Viena. In timpul' 
vizitei, va' continua' dialogul bolOhO- 
austriac, marcat .prin* conflicte. perio
dice intre căi doi șefi de guvern.'",

Anroximativ un milion de 
chilieni, circa 10 la sută din popu
lație, au fost nevoiți să-și părăsească 
țara după lovitura de stat militară ir 
la 11 septembrie 1973. Potrivit decla
rației lui Anibal Palma, fost' mi
nistru al educației naționale in gu
vernul condus de Salvador Allende, 
aproximativ 10 000 de , persoane au 

rea dezideratului securității și coo
perării pe continent. își găsește ast
fel continuitate și întregire activita
tea perseverentă, plină de inițiativă, 
desfășurată de-a lungul anilor de 
partidul și statul nostru pentru afir
marea ideilor securității europene, 
— activitate incununată de aportul 
constructiv, larg recunoscut Ia desfă
șurarea cu succes a primei Conferin
țe general-europene din istoria conti
nentului. la elaborarea Actului final 
de la Helsinki.

In acest .spirit, România a acționat 
și in cadrul intilnirii pregătitoare 
din vara ăcestui an pentru elabora
rea unei agende de lucru bogate și 
cuprinzătoare, pentru crearea condi
țiilor celor mai propice care să per
mită realizarea de progrese substan
țiale in aplicarea in viață a Actului 
final.

In concepția partidului și statului 
nostru, reuniunea de la Belgrad tre
buie să se constituie intr-un for de 
laborioasă și constructivă activitate, 
pentru a cristaliza noi măsuri și so
luții concrete în vederea rezolvării 
efective a problemelor securității și 
cooperării europene. Nu ar sluji ni
mănui organizarea unei reuniuni 
festiviste, în care ponderea princi
pală să o dețină schimburile de pă
reri asupra importanței Actului fi
nal. a rezultatelor Obținute pînă în 
prezent. 

mai mari din lume), 
înălțarea de baraje, 
formarea de cadre. etc.

Nutrind sentimente 
do. caldă prietenie și 
solidaritate cu toate 
popoarele care luptă 
pentru, neatîrnare. po
porul român a salutat 
cu simpatie proclama
rea independenței Sta
tului Papua — Noua 
Guinee și urmărește 
cu interes eforturile 
depuse de el în vede
rea consolidării inde
pendenței naționale, a 
propășirii economice și 
sociale.

foșt ucise, iar 2 500 șînt în con- 
tinuare declarate dispărute. în pre
zent. a spus vorbitorul, Chile deține 
primul loc in lume in ce privește 
malnutriția și mortalitatea infantilă, 
iar șomajul afectează un sfert din 
populația activă.

Cercetarea bogățiilor An
tarcticii. Japonia intenționează să 
inițieze un program de cercetări pri
vind resursele naturale ale conti
nentului antarctic, inclusiv uraniu și 
petrol. Pentru inițierea acestui pro
gram va fi alocată suma de 1 miliard 
de yeni, care va fi utilizată la finan
țarea operațiunilor de explorare din 
următorii trei ani.

Puternice inundații în 
S.U.A. Inundațiile provocate de 
ploile care au căzut. în ultimul timp, 
fără întrerupere, asupră Unor zone 
din statul american Missouri au fă
cu! pînă in prezent. 22 de victime. 
Alte 15. persoane au fost declarate 
dispărute, iar peste 1 200 au rămas 
fără'- adăpost. Valoarea.pagubelor ma
teriale pricinuite de inuadatii este 
apreciată la pește 30 milioane dolari. 
Pe de altă parte, o persoană și-a 
pierdut viața și trei au fost rănite, că 
urmare a unei tornade care s-a abă
tut asupra localității americane Hoxie 
(statul Arkansas). .

De altfel; O retrospectivă realistă 
și responsabilă a perioadei de doi 
ani care a trecut de la încheierea 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa arată că nu ar pu
tea fi reținute prea multe realizări, 
că nu s-a fructificat decit in mică 
măsură baza fertilă creată prin a- 
doptarea Actului final. De aceea, in 
nici un caz nu poate fi vorba doar 
de recopierea mecanică a Actului fi
nal. ceea ce ar imprima reuniunii un 
caracter steril, redueînd-o la schim
buri dg cuvinte frumoase, Ia reafirmări 
de bune intenții. După cum nu ar sluji 
progresului cauzei securității euro
pene nici transformarea reuniunii 
într-o tribună de incriminări sau 
într-un tribunal. De altfel, asemenea 
tendințe au fost respinse pe bună 
dreptate in cadrul intilnirii prelimi
nare de la Belgrad de către repre
zentanții multor state. între care 
și România, care au relevat că Actul 
final — care incorporează prevederi 
cu amplă deschidere spre viitor — 
trebuie privit nu în mod static, ci în 
dinamica sa, copierea lui mecanică 
însemnînid. în fapt, o deformare a 
spiritului său creator. Ar fi și greu 
de imaginat cuni ar putea fi aplicate 
prevederile înscrise în acest docu
ment, cum s-ar putea realiza pro
grese în edificarea securității euro
pene dacă reuniunea s-ar rezuma

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A STATELOR UNITE MEXICANE '

Excelenței Sale domnului JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

CIUDAD DE MEXICO
Cu ocazia aniversării cuceririi independenței de stat a Mexicului, îmi 

este plăcut să vă transmit, în numele poporului român, al Guvernului 
Republicii Socialiste România și al meu personal, cordiale felicitări, cele mai 
bune urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul mexican 
prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România și 
Mexic se vor dezvolta necontenit, atît pe plan bilateral, cit și în sfera 
vieții internaționale, în spiritul înțelegerilor stabilite la nivel înalt, în folosul 
popoarelor român și mexican, al făuririi unei noi ordini economice și politice 
în lume, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

„Am zărit pentru 
prima oară ochii de 
jad ai unei statuete 
mana la lumina vil-vă- 
tăilor unui cuptor in 
care se plămădea oțe
lul...". Această ex
primare poetică a unui 
literat latino-american 
surprinde, cu simbo
luri sugestive, vecină
tatea, în mai multe 
regiuni din Mexic, a 
două tipuri de șantie
re — săpături arheo
logice, pe filonul stră
lucitelor civilizații 
străvechi din această 
tară, și construcții in
dustriale, expresie 
semnificativă a pro
gresului contemporan. 
Alegoria citată ilus
trează continuitatea și 
varietatea formelor în 
care șe manifestă ca
pacitățile . creatoare 
ale "onorului mexican 
pe diverse planuri și. 
in diferite perioade ale 
istoriei, sale. .

Extinderea . ., ba?e|br 
de exploatare a resur
selor naturale și pre
lucrarea industrială a 
acestora reprezintă o- 
biective centrale in 
politica economică ac
tuală a tării. Produc
ția siderurgică s-a du
blat în ultimii șase 
ani. în sectorul hidro
carburilor, unde își 
desfășoară activitățile 
îndeosebi întreprinde
rea de stat „Pemex", 
odată cu lărgirea ari

ilor de explorare și 
de exploatare a țițe
iului, se urmărește 
creșterea capacităților 
de rafinare si de pre
lucrare. La Cangrejero 
(statul Vera Cruz), se 
construiește cel mai 
mare complex petro
chimic din Mexic. Au 
fost construite noi u- 
nități ale industriei 
chimice și de, prelu
crare a lemnului. Prin 
intrarea in funcțiune a 
unor noi obiective, in 
cursul anului 1976 pro
ducția de îngrășămin
te chimice a depășit 
2 700.000 de tone. Un 
puternic avînt înregis
trează industria mi
nieră. In statul Coahu
ila va fi dată în ex
ploatare cea mai mare 
mină de cărbune din 
America Latină, care 
va alimenta o nouă

, termocentrală. Indus- 
trig pescuitului și. în 
general, intensificarea.. 
exploatării. .și prelu
crării resurselor ma
rine are pentru Mexic 
o importanță compara
bilă eu cea a petro
lului. Asociată cu e- 
forturile pentru fău- 

•rirea unei tehnici și 
tehnologii proprii, in
dustrializarea repre
zintă o pirghie esen
țială pentru o dezvol
tare modernă, de sine 
stătătoare. ,a tării.

între România și 
Mexic se dezvoltă re

„De ce a murit Steve Biko ?lf
Val de proteste după încetarea din viață într-o închisoare 
sud-africană a unui lider al Convenției poporului african
JOHANNESBURG. — Știrea pri

vind moartea lui Steve Biko. lider 
al Convenției ponorului african din 
Africa de Sud. survenită pe cind el 
se afla în închisoare, a. Drovocăt vii 
proteste in Republicai: Sud.-Africană 
— informează agențiile de presă. La 
Johannesburg. Port Elisabeth. Kwa- 
toma. precum și în numeroase ahe 
orașe din R.S.A. au fost organizate 
demonstrații, la care au participat 
mii de persoane purtînd pancarte _Oe. 
care scria : ..De' ce a murit Steve 
Biko

Intr-un comunicat dat publicității 
la Johannesburg, .Convenția po
porului african (B.P.C.). organizație 
al cărui președinte de onoare era 
Steve Biko. se arată că noua victimă 

doar să reafirme angajamente ante
rioare.

I’rin însuși Actul final, ea și prin 
agenda de lucru definită la întâlni
rea pregătitoare, reuniunii de la 
Belgrad i s-au încredințat importan
te sarcini și competențe. După opinia 
țării noastre, pentru ca reuniunea 
să-și poată atinge obiectivele stabi
lite; să-și poată îndeplini misiunea 
încredințată, ea trebuie să se axeze 
pe aspectele fundamentale ale secu
rității europene.

Se știe astfel că Actul final a schi
țat un amplu program de extindere 
a cooperării economice și tehnico- 
știintifiee. Evoluția schimburilor in- 
tereuropeae in aceste domenii pune 
în evidență atît posibilitățile exis
tente. cit și necesitatea intensificării 
eforturilor pentru eliminarea diferi
telor bariere și restricții care mai 
persistă în calea cooperării intre sta
te. In același timp, după părerea 
țării noastre, ar fi de o reală însem
nătate materializarea proiectelor 
privind înfăptuirea unor obiective 
economice și a unor acțiuni de coo
perare la scara întregului continent, 
proiecte ce .intrunesc o largă ade
ziune în riadul statelor europene.

Pe de altă parte, .există posibilități 
largi., insuficient valorificate, pentru 
dezvoltarea colaborării in domeniul 
cultural și in probleme umanitare. 
Desigur, in abordarea acestor, proble
me există și unele puncte de vedere 
diferite. Aceasta nu constituie însă un 
impediment pentru examinarea căilor 
de intensificare a conlucrării în vede
rea promovării a tot ceea ce reprezintă 
valori autentice în creația spirituală 
a popoarelor, precum și în ce pri
vește soluționarea problemelor refe
ritoare la asigurarea unor condiții 
demne de muncă și viață pentru 
masele largi muncitoare, pentru 
combaterea unor fenomene nocive, 
cum ar fi propagarea urii și violen
ței, a învrăjbirii între popoare — 
probleme in cel mai inalt grad uma
nitare.

Cu neslăbită consecvență țara 
noastră a subliniat și subliniază im
portanța primordială pe care o arc, 
pentru înfăptuirea securității euro
pene adoptarea unor măsuri ferme 
de dezangajare militară și dezarmare 

lații de colaborare 
prietenească — ceea 
ce își găsește expre
sie atît în evoluția as
cendentă a raporturi
lor bilaterale, cit și în 
conlucrarea celor două 
state pe plan interna
țional in eforturile 
pentru asigurarea pă
cii, pentru instaurarea 
unei noi ordini econo
mice în lume. La a- 
ceastă evoluție a adus 
o contribuție hotări- 
toare vizita făcută în 
Mexic de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 
anul 1975. Convorbi
rile la nivel înalt, do
cumentele semnate cu 
acel prilej au deschis 
ample perspective 
pentru lărgirea și di
versificarea colaborării 
și cooperării dintre 
România și Mexic in 
diferite domenii — e- 
conomic. tehnic, teh
nologic, științific și 
cultural, întemeiate pe 
respectarea principiilor 
independentei si suve
ranității naționale, e- 
galității in drepturi, 
avantajului reciproc, 
relațiile de colaborare 
dintre România și 
Mexic corespund inte
reselor celor două 
țări, slujind, totodată, 
cauza generală a pă
cii. înțelegerii și pro
gresului în lume.

Euqen POP

a rasiștilor se adaugă unui lung șir 
de acte criminale — ..o reflectare a 
politicii de violentă practicate de 
îtillorifățile sud-africane“.
. Pe de altă .parte. poliția sud- 
al'riqană a arestat in cursul zilei de 
joi aproximativ 1 300 de studenți de 
la universitatea din Fort Hare, re
zervată negrilor, care participau la 
un serviciu religios oficiat in me
moria lui Steve Biko.

LONDRA. — Guvernul britanic este 
profund șocat de moartea lui Steve 
Biko. președinte de onoare al Conven
ției poporului african din Africa de 
Sud, care și-a pierdut viața în 
închisoare — a anunțat un purtător 
de. cuvînt al Foreign Office-ului.

pe continent. Fără a minimaliza în
semnătatea unor măsuri de creștere 
a încrederii și de întărire a stabili
tății, adoptate in. ultimii ani — cum 
ar fi notificarea marilor manevre 
militare și invitarea de observatori 
la asemenea acțiuni — se poate spu
ne că evoluția situației de pe conti
nent a demonstrat elocvent insufi
ciența lor atita vreme cit ele nu sint 
completate cu acțiuni reale pe linia 
dezangajării militare, atita vreme 
cit cursul spre destindere politică nu 
este întărit de măsuri de destindere 
militară. In concepția României, a- 
doptarea unor măsuri concrete pe li
nia reducerii bugetelor și efectivelor 
militare ale tuturor statelor partici
pante la Conferința general-euro- 
peană, a retragerii trupelor străine 
de pe teritoriul altor state și desfiin
țării bazelor militare străine ar avea 
efecte 'salutare asupra climatului eu
ropean. ar contribui la dezvoltarea 
generală a colaborării, eliberind rcr 
sursele uriașe irosite în prezent pen
tru înarmări și permițînd folosirea 
lor in scopuri constructive, pentru 
lichidarea fenomenelor de subdezvol
tare, pentru progresul și prosperita
tea tuturor popoarelor.

Animată de asemenea țeluri, 
România va acționa cu aceeași tena
citate și perseverență pentim a con
tribui, alături de celelalte state par
ticipante. la desfășurarea în bune 
condiții a reuniunii și încheierea ei 
cu rezultate cit mai substanțiale 
pentru cauza păcii in Europa și in 
lume. Un obiectiv de cea mai arză
toare actualitate 11 constituie în pre
zent activizarea tuturor forțelor poli
tice, sociale ale continentului — a 
tuturor statelor și guvernelor, a tu
turor partidelor politice, a organiza
țiilor sindicale și obștești, a persona
lităților politice, științifice și cultu
rale de cele mai diverse convingeri 
— pentru a determina ca reuniunea 
de la Belgrad să marcheze o 
etapă nouă in procesul de edificare 
a securității europene, răspunzi nd 
aspirațiilor celor mai arzătoare ale 
popoarelor de pe continent, cerințe
lor păcii ,și securității internaționale.

Dumitru ȚINU
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