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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
vor face o vizită oficială în CanadaCeaușescu vor efectua, la invitația guvernatorului general al Canadei, Edward Schreyer, a doamnei Schreyer și a primului ministru, Pierre-Elliott Trudeau, o vizită oficială în Canada, în perioada 6—10 octombrie 1980.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul L Nr. 11 841 Marți 16 septembrie 1980 6 PAGINI —30 BANI

Reprezentind voința și sentimentele întregului popor, peste o sută 

de mii de cetățeni ai municipiului lași—cadre didactice, studenți, 

elevi, oameni ai muncii—și-au manifestat hotărirea de a îndeplini 

luminoasele obiective stabilite de Congresul al Xll-lea al P.C.R., 
au dat o înaltă apreciere preocupării consecvente a secretarului 

general al partidului pentru continua perfecționare a învățămîntului 

românesc de toate gradele, pentru propășirea patriei noastre 

socialiste și ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu sînt intimpinați cu manifestări de dragoste fierbinte la 

Liceul industrial „Victoria" al Ministerului Industriei Ușoare

Cu prilejul vizitei de lucru în județul lași

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PARTICIPAT 
LA DESCHIDEREA NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat luni, 15 septembrie, o vizitâ de lucru 
in municipiul și județul lași și a participat la deschiderea 
noului an de invățămînt

x împreună cu secretarul general al partidului s-au aflat
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii llie Verdeț, Gheorghe 
Oprea și llie Rădulescu.La plecarea din Capitală, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de mem bri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de secretari ai C.C. al P.C.R.

Așteptată cu emoția caracteristică marilor evenimente, această nouă vizită de lucru în județul Iași -- cea de-a noua întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu locuitorii acestor meleaguri — evidențiază cu putere permanența ți continuitatea dialogului pe care secretarul general ai partidului, președintele Republicii, îl poartă nemijlocit cu oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării. Reîntilnirea tova-(Continuare în pag. a Ii-a)

Se vizitează Combinatul de utilaj greu din lași

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară din municipiul lași
Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Iași, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros, împreună cu cele mai bune urări. (Urale și aplauze prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Ne aflăm într-o vizită de lucru In acest centru principal al Moldovei. Vrem să ne consfătuim cu oamenii muncii pentru a vedea cum s-au înfăptuit' prevederile actualului plan cincinal, cum să acționăm în continuare pentru a face ca Moldova noastră să devină și mai frumoasă, și mai bogată I (Aplauze și urale puternice, prelungite). In același timp, am venit pentru a participa — aici, la Iași — la deschiderea noului an de învăță- mint în Republica Socialistă România. (Urale și aplauze puternice, prelungite).Am vizitat marele combinat, a cărui construcție a început acum 4 ani. Am constatat cu multă satisfacție că Iașiul dispune acum de un puternic combinat al construcțiilor de mașini, cu care se poate mîndri nti numai Iașiul, ci întreaga noastră țară. (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“). Au intrat deja în producție cîteva fabrici, adevărate 

uzine. Desigur, mai sînt încă de construit citeva pentru a finaliza acest mare centru al construcției de mașini. In același timp însă, trebuie ca în unitățile care au intrat în producție să se depună eforturi mai susținute pentru a da o producție corespunzătoare dotării de care dispun de pe acum aceste unități modeme. Intr-o perioadă mult mai scurtă, acest centru al construcției de mașini trebuie să realizeze o producție de 20 miliarde de lei, atît — sau chiar ceva mai mult — cît producea Iașiul în anul 1975. (Urale și aplauze puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Conducerea combinatului, muncitorii, tehnicienii și inginerii mi-au vorbit cu mîndrie despre ceea ce au realizat, de preocuparea pentru a ridica nivelul tehnic al producției lor. Dealtfel, această preocupare am constatat-o și la vechea uzină Nicolina și la alte întreprinderi, ale căror produse le-am văzut într-o mică expoziție în acest combinat.Doresc deci să adresez cele mal calde felicitări muncitorilor, întregului colectiv de la acest mare combinat al construcțiilor de mașini, precum și tuturor muncitorilor din Iași. (Urale și aplauze puternice). Această mare realizare demonstrează forța clasei muncitoare, a statului nostru socialist, a poporului român, constructor al socialismului, stăpîn pe destinele 

sale, care-și făurește în mod conștient propriul său viitor — viitorul comunist. (Urale și aplauze puternice, prelungite. Se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“ ; „Ceaușescu și poporul!“).Un vechi cîntec spunea „Noi creștem ca holdele țării — pe ploaie, pe vînt, pe furtuni". Deci, cu toată ploaia, să continuăm mitingul ! (Aplauze și urale puternice). Să considerăm — așa cum spune poporul nostru — această ploaie ca un semn bun, de belșug, și să muncim și mai bine! (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Am vizitat și marea întreprindere de textile, unde, de asemenea, am constatat lucruri minunate. Dealtfel, aș dori să remarc cu multă satisfacție că județul Iași va îndeplini înainte de termen planul cincinal, că, și în anul acesta, oamenii muncii din județ și din municipiul Iași obțin rezultate minunate. Iată de ce doresc să vă adresez calde felicitări tuturor și cele mai bune urări de noi și noi succese ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul I").Dealtfel, în întreaga țară oamenii muncii obțin rezultate mărețe în îndeplinirea cincinalului. Ei depun eforturi ca ultimele trei luni și jumătate ale acestui cincinal să se încheie cu rezultate tot mal bune în toate domeniile. Doresc ca, de aici, de la Iași, să adresez fe

licitări tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor și urarea de a obține rezultate cît mai bune în acest cincinal ! (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul!“).Avem, de asemenea, rezultate bune și în agricultură, în transporturi, în toate celelalte sectoare de activitate. Putem spune cu multă satisfacție că, în ciuda greutăților pe care le-am avut în acest cincinal, în ciuda situației economice grele pe plan mondial, a crizei care a cuprins multe, multe state, și în primul rînd țările dezvoltate, vom reuși să îndeplinim chiar cu o depășire planul producției industriale, demonstrînd forța economiei noastre socialiste, capacitatea poporului nostru de a învinge orice greutăți, de a asigura făurirea unei vieți libere, îmbelșugate și fericite. (Aplauze și urale puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.I"; „Ceaușescu și poporul!").îndeplinim, de asemenea, cu succes prevederile de creștere a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. în acest an, odată cu încheierea ultimei faze a majorării retribuției pe acest cincinal, veniturile oamenilor muncii vor crește, în comparație cu anul 1975, cu circa 30 la sută, față de 20 la sută, cît pre-(Continuare în pag. a III-a)
Azi, transmisii 

directe ia radio și 
televiziune:
- în jurul orei 

11,45, mitingul 
prieteniei româno- 
mozambicane;

- în jurul orei 
18, semnarea do
cumentelor oficia
le dintre Republica 
Socialistă Româ
nia și Republica 
Populară Mozam- 
bic.
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VIZITA DE LUCRU A 'î sETUl IAȘI
(Urmare din pag. I)rășulul Nicolae Ceaușescu cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale din județul Iași, milenară vatră românească de strălucită tradiție istorică, de cultură și știință, a prilejuit, ca și vizitele anterioare, analizarea atentă, pătrunsă de înaltul spirit de responsabilitate comunistă ce caracterizează Întreaga activitate a conducătorului partidului și țării, a modului în care se muncește pentru Înfăptuirea sarcinilor actualului cincinal, pentru pregătirea realizării cu succes a prevederilor următorilor cinci ani, pentru examinarea condițiilor de viață, a cerințelor tot mai înalte spre care tinde omul societății noastre socialiste.întîmpinindu-i cu sentimente de edincă dragoste și profund respect pe secretarul general al partidului, oamenii muncii din orașul șl județul Iași au Înfățișat cu legitimă mîndrie realizările lor de prestigiu obținute In anii edificării socialismului, cu deosebire in ultimii 15 ani, perioadă in care și ieșenii au simțit din plin efectele binefăcătoare ale politicii de industrializare, de dezvoltare armonioasă și in ritm susținut a tuturor județelor și a- șezărllor țării, politică al cărei inspirator și promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prezența, pentru a doua oară in ultimii patru ani, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la deschiderea anului de învățămint in Iași, unde o treime din populație se află pe băncile școlii, a prilejuit, de asemenea, un amplu și fructuos dialog, in cadrul căruia oamenii de știință, artă și cultură, cadrele didactice, tinerii studioși au informat pe larg despre realizările lor, realizări care conferă Iașiulul un loc tot mai distinct in geografia spiritualității românești contemporane.Ora 9. Aeronava prezidențială aterizează pe aeroportul din Iași, împodobit cu drapele roșii și tricolore.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt salutați de către tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai vieții economice, științifice și culturale ieșene.O gardă alcătuită din ostași al forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire militară a tineretului prezintă onorul. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.In semn de aleasă ospitalitate, Vasile Nemesnicluc, președintele cooperativei agricole de producție Șipo- te, Împreună cu tinere fete îmbrăcate In pitorești costume naționale, roagă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu să guste din plinea și ploștile cu vin, roade ale hărniciei oamenilor și dărniciei pămîntulul acestor meleaguri. Șoimi ai patriei, pionieri și tineri oferă lnalților oaspeți frumoase buchete da Cori.Pe aeroport au venit să-l salute din adincul inimii pe oaspeții dragi mii de locuitori al municipiului Iași și ai comunelor învecinate. Ei poartă pancarte pe care sint înscrise urări la adresa partidului șl a patriei, a conducătorului iubit, portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, panouri pe care sînt prezentate bilanțuri ale muncii lor rodnice.Se scandează continuu din adîncul inimilor „Ceaușescu — P.C.R. I", „Ceaușescu și poporul !“, „Iașlul spune bun venit, drag conducător iubit!“, „Vă primim cu drag și dor, mult iubit conducător !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu dragoste și prietenie acestor emoționante manifestări, salutind la rindul lor, cu aceeași căldură, pe cei ce au venit să-1 întlmplne. Sînt momente de aleasă sărbătoare, care pun în lumină unitatea de nezdruncinat a poporului nostru in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în aclamațiile mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se îndreaptă, la bordul unui elicopter, spre marea platformă industrială ieșeană — Combina

tul de utilaj greu. obtectl" vul ce constituie, in mod semnificativ, primul punct al vizitei conducătorului partidului și statului nostru. Inaugurarea de către secretarul general al partidului, în urmă cu 4 ani, a lucrărilor de construcție la acest colos al industriei noastre constructoare de mașini, a fost urmată la numai un an de o nouă vizită de lucru desfășurată aici.Această nouă vizită de lucru la combinatul ieșean subliniază preocuparea constantă a secretarului general al partidului pentru dezvoltarea puternică a producției de utilaje tehnologice și complexe de mare capacitate și înalte performante, capabile să asigure dotarea corespunzătoare pentru noile întreprinderi metalurgice, chimice, energetice, de materiale refractare, de construcții navale, de celuloză și hîrtie, de prelucrare a cauciucului, a materialelor de construcții și din alte ramuri ale economiei naționale.Emoția reintllnlril cu tovarășul Nicolae Ceaușescu este dublată de cea a participării la un moment sărbătoresc pentru colectivul combinatului ieșean: alinierea la startul producției a secției forjă grea nr. 1. In aplauzele și uralele celor prezenți, secretarul general al partidului taie panglica inaugurală a acestei noi capacități de pe platforma ieșeană, moment ce marchează intrarea în funcțiunfe a presei hidraulice de 2 500 tone forță. Prezentînd stadiul lucrărilor la această nouă secție productivă, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Ion Avram, ministrul construcțiilor industriale, Dumitru Popa, șl directorul combinatului, ing. Alexandru Dumitrache, arată că eforturile constructorilor și beneficiarilor tndreptate spre scurtarea termenelor de punere In funcțiune a obiectivelor de investiții vor avea ca rezultat racordarea presei de 6 000 tone la circuitul productiv cu un devans de peste un an, că, în momentul atingerii parametrilor proiectați, secția va realiza 30 000 tone piese forjate pe an, contribuind, alături de celelalte secții de forjă de la combinatele de utilaj greu din țară, la asigurarea întregului necesar de piese forjate de mare gabarit.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat apoi să acționeze manetele și butoanele tabloului de comandă al noii prese hidraulice de 6 000 tone forță, a doua ca mărime din țară, al cărei montaj a fost efectuat într-un timp record. Aplauzele entuziaste ale tuturor celor prezenți marchează clipa in care uriașa presă începe să 

funcționeze, moment ce reprezintă intrarea sa în probe mecanice. Apreciind rezultatele colectivului noii secții, secretarul general al partidului a indicat să se realizeze cît mai curînd utilaje specializate în manipularea mecanizată a pieselor mari între diferite operații, în vederea creșterii productivității muncii.Analiza modului cum se acționează în vederea punerii in funcțiune la timp a noilor investiții, scurtării termenelor de atingere a parametrilor proiectați continuă la turnătoria de fontă, cea mai mare de acest gen din tară, cu o capacitate finală de 40 000 tone anual. Intrată în funcțiune în urmă cu doi ani, secția a început să realizeze piese turnate din fontă pentru mașini-unelte mari și utilaje tehnologice. Se remarcă aici o linie de turnare și formare complet mecanizată, realizată pentru prima dată în țară, exclusiv prin mijloace proprii, precum și o serie de tehnologii moderne, de mare eficiență economică. Rețin atenția, în același timp, procedeul turnării cilindrilor de laminor din fontă cu crustă dură, soluție în premieră pe țară, și realizarea unor subansamble pentru strunguri carusel, freze portal și alte mașini-unelte de mare gabarit.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de apreciere pentru aceste realizări și a recomandat specialiștilor să facă totul pentru grăbirea producției de cilindri din fontă pentru laminoare, pentru extinderea fabricării produselor din fonte capabile să înlocuiască pe cele din oțel.Secretarului general al partidului ii este prezentată, în continuare, o nouă metodă tehnologică, aplicată aici în premieră mondială. Este vorba de un procedeu original, pus la punct de specialiștii noștri, prin care se efectuează modificarea fontei în oala de turnare, tehnologie de mare eficiență prin care se obține scurtarea duratei procesului tehnologic, paralel cu îmbunătățirea calității fontei. Apreciind originalitatea și eficiența proceselor de producție prezentate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat întreg colectivul secției turnătorie pentru realizările obținute în planul adoptării celor mai moderne tehnologii, arătînd că este necesar ca acestea să fie extinse și la celelalte unități de profil din țară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat poposesc appl în secția de utilaj metalurgic, dotată cu mașini moderne,' de înaltă tehnicitate. Secretarului general al partidului i se prezintă noile pompe de dimensiuni mari pentru irigații, cu un debit de pînă Ia 6 mc pe oră, produse de mare complexitate tehnică.Problemele diversificării producției, care configurează complexitatea profilului combinatului ieșean, stau în centrul atenției și în timpul vizitării secției mecano-sudură, cea dinții capacitate intrată în funcțiune pe platforma din sudul orașului. Vorbind despre preocuparea de a lărgi gama produselor executate aici, de la construcțiile metalice necesare noilor hale la subansamble mecano-sudate pentru utilaje complexe, gazdele informează pe secretarul general al partidului că pe fluxurile tehnologice ale secției se aplică în momentul de față metode de înalt nivel tehnic și de eficiență economică ridicată.Vizita la secția de sculărie debutează cu un moment de aleasă satisfacție pentru colectivul combinatului — inaugurarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a acestei a- devărate „uzine de scule", a cărei capacitate finală îi va permite să asigure nu numai cerințele combinatului și ale altor unități din țară, ci și însemnate disponibilități pentru export. Dialogul secretarului general al partidului cu oamenii muncii de la* această secție a pus în evidență necesitatea asimilării unor scule complexe, de mare precizie și productivitate, capabile să asigure efectuarea mai multor operații simultan, a creșterii și diversificării fabricației de dispozitive modulate, ce pot fi utilizate la mai multe prelucrări și la piese de configurații diferite.Exprimîndu-și satisfacția pentru modul în care este organizată fabricația sculelor și dispozitivelor, pentru nivelul tehnic al fluxurilor productive, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca aceste premise să se concretizeze în perioada imediat următoare intr-un volum de producție corespunzător dotării tehnice și cerințelor economiei naționale.în cursul vizitei la Combinatul de utilaj greu, secretarului general al partidului i-au fost prezentate, In cadrul unei expoziții, cele mai reprezentative produse ale întreprinderilor constructoare de mașini din județul Iași. Varietatea și calitatea deosebită, nivelul lor tehnic ridicat ilustrează modul în care constructorii de mașini ieșeni au înfăptuit Indicațiile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la precedenta vizită de lucru.înainte de a se despărți de colectivul combinatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe harnicii muncitori, Ingineri și tehnicieni, pe constructori și montori pentru rezultatele obținute, adresîndu-le îndemnul de a-și intensifica eforturile pentru punerea în funcțiune la timp a noilor obiective de pe platforma ieșeană, pentru devansarea termenelor de execuție a lucrărilor și de atingere a parametrilor proiectați la capacitățile noi, pentru realizarea de produse de înaltă calitate și competitivitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului se îndreaptă apoi spre jnu- 
nicipiul lași. Aproape de intrarea în străvechiul oraș de pa malul Bahluiului se desfășoară un moment emoționant. După tradiționala întîmpinare în pragul acestei vetre de cultură și civilizație românească, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le este înminată, in mod solemn, cheia de aur a orașului de către Eugen Ne- chifor, primarul municipiului Iași.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt invitați apoi să viziteze o amplă expoziție de produse agroindustriale, semnificativă pentru dezvoltarea agriculturii și a activităților de mică industrie în județul Iași. Expoziția, in care se regăsesc cele mai valoroase soiuri de fructe, legume, struguri, cereale și plante tehnice, cultivate in unitățile agricole de stat și cooperatiste din județ, reliefează modul în care, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, se extinde aplicarea unor tehnologii de mare eficientă și randament.Un loc aparte in cadrul expoziției II ocupă produsele alimentare și ale Industriei mici și de artizanat care se realizează în județul Iași : sortimente de panificație, articole de îmbrăcăminte, tricotaje, mobilier, co-

din activitatea de muncă specifice meserii. Se scandează

voare, obiecte de artă populară, materiale de construcție, obținute ca rezultat al valorificării superioare a resurselor locale și a forței de muncă de la sate. Secretarul general al partidului a recomandat să se extindă producția micii industrii, să se valorifice superior toate resursele de materii prime pe care le oferă agricultura.Coloana oficială se îndreaptă apoi «pre Liceul industrial „Vic
toria" al Ministerului Indus
triei Ușoare. prlmul oblectlv de învățămînt înscris in actuala vizită a secretarului general al partidului, acum, la deschiderea noului an școlar, an ce se va desfășura pe coordonatele înnoitoare trasate da Congresul al XII-lea al partidului.înființată in 1966, această unitate de învățămînt este una dintre cele mai reprezentative școli de profil din țară, pe porțile căreia au ieșit pînă acum aproape 10 000 de absolvenți cu Înaltă calificare.De-a lungul traseului, locuitori! Iașiului dau glas din nou sentimentelor lor puternice de dragoste și stimă pentru conducătorul partidului și statului. Din mașina deschisă tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu răspund aplauzelor și uralelor mulțimii. Pe pasajul superior Socola, distinșii oaspeți sînt întîmplnați de peste 14 000 de șoimi ai patriei, pionieri și elevi, veniți să mulțumească și să-și exprime recunoștința față de secretarul general al partidului pentru minunatele condiții de trai și învățătură create tuturor copiilor din patria noastră. Pe estrade special amenajate grupuri mari de pionieri și elevi intonează melodia „Soarele și pionierii", flutură stegulețe și eșarfe multicolore și sînt marcate momente școlară și diverselor „Ceaușescu — România ocrotesc copilăria !“.în fața liceului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sint întîmpinați de tovarășii Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare, Aneta Spornic, ministrul educației și învățămîntului, Pantelimon Găvă- nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, de cadre didactice și elevi.Directoarea liceului, Marica An- drieș, prezintă o expoziție, care reunește un mare număr de produse de serie și de calitate superioară, aparatură didactică și de producție realizate de elevi. Gazdele raportează secretarului general al partidului că în cadrul practicii productive elevii de aici realizează o producție anuală de 6—7 milioane lei, în condițiile unei productivități medii de peste 17 000 lei pe fiecare elev.Tovarășul Nicolae Ceaușescu are cuvinte de apreciere pentru modul în care elevii din această parte a țării se preocupă de însușirea unor noi cunoștințe și deprinderi în măsură să le definească profilul de muncitori de inaltă calificare. în continuare este vizitată expoziția „Dezvoltarea învățămîntu- lui preșcolar, primar, gimnazial și liceal in județul Iași", prin care se ilustrează noile dimensiuni ale învâ- țâmîntului, gradul ridicat de integrare a școlii ieșene cu producția, activitatea de cercetare științifică, concretizată prin lucrări brevetate sau în curs de omologare, aparate, instalații, produse din cele mai diverse domenii, care reflectă o intensă preocupare pentru activitățile productive ale elevilor.Despărțindu-se de cadrele didactice și elevii liceului, secretarul general al partidului le-a recomandat să continue și să accentueze procesul de integrare a învățămîntului cu producția.Următorul obiectiv vizitat a fost jp. 
treprinderea „Țesătura". Dia* logul purtat aici de secretarul general al partidului cu cadrele de conducere din minister și cu specialiști ai întreprinderii s-a axat pe modul în care se aplică măsurile stabilite de conducerea partidului privind ridicarea calității produselor, valorificarea materiilor prime și a materialelor rezultate din logice în unitățile — sector ce deține dere în ansamblul triale a județului.Expoziția organizată In Incinta Întreprinderii, care reunește produsele a opt unități din sectorul industriei ușoare a județului Iași, ilustrează rezultatele obținute de colectivele de oameni ai muncii în direcția realizării unor sortimente noi, cu caracteristici superioare, ce valorifică în condiții de eficiență sporită materiile prime, coloranții și chimicalele de producție indigenă, precum și materialele rezultate din procesele tehnologice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au vizitat apoi filatura de fire pieptănate a întreprinderii „Țesătura", unitate modernă, dotată cu echipamente de înaltă tehnicitate. Oaspeții sînt informați despre eforturile colectivului pentru îmbunătățirea sortimentației de țesături, evi- 

procesele tehno- industriei ușoare o însemnată pon- producției indus-

La întreprinderea leșeanâ ,Jesâtura

dențiindu-se preocupările pentru ridicarea calificării și policalificării, grija acordată gospodăririi judicioase a spațiilor de producție, utilizării intensive a mașinilor, creării unor condiții optime de muncă.Felicitîndu-1 pentru rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat colectivului de oameni ai muncii de aici îndemnul să ridice la cote tot mai înalte realizările de pînă acum, să acorde o atenție sporită calității producției destinate pieței interne și exportului.Gazdele 11 asigură pe secretarul general al partidului că pînă la sfîr- șitul acestui an aici se estimează să se realizeze o producție suplimentară în valoare de circa 290 milioane lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, interesîn- du-se de condițiile de viață și de muncă ale muncitoarelor, sint Informați că fiecare secție dispune de o microcantină. Mulțumind secretarului general pentru vizita efectuată, gazdele l-au asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că nu vor precupeți pici un efort pentru transpunerea in practică a măsurilor stabilite de conducerea partidului.Exprimînd simțămintele colectivului de oameni ai muncii de aici, directorul Întreprinderii, ing. Ion Huțanu, a spus: „Să ne trăiți întru mulți ani, împreună cu familia dumneavoastră, pentru binele și prosperitatea poporului român". O urare pornită din adîncul sufletului, expresie a încrederii nestrămutate a locuitorilor de pe aceste meleaguri, a întregului nostru popor față de secretarul general al partidului, fiul cel mai iubit al națiunii, care își consacră întreaga activitate propășirii țării, ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului.Aceeași atmosferă entuziastă, de puternică angajare, caracterizează sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu la 
Complexul de învățămînt- 
cercetare-producție al In
stitutului politehnic „Gh. 
Asachi", amplasat în imediata vecinătate a platformei industriale. Marele complex de învățămînt tehnic superior ilustrează sugestiv condițiile create pentru pregătirea temeinică a celor peste 17 000 studenți, pentru integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția.In fața facultății de tehnologie chimică, realizată aici din inițiativa secretarului general al partidului, distinșii oaspeți sînt primiți cu multă căldură de ministrul educației și învățămîntului, de reprezentanți ai conducerii institutului, facultăților și unităților de cercetare și producție, de cadre didactice universitare. în această primă zi a noului an de învățămînt, mii de tineri, îmbrăcați în ițumoase costume naționale. In halate albe și salopete de lucru, în uniforme de pregătire militară, reprezentînd pe cei aproape 30 000 de studenți ai Centrului universitar Iași, ovaționează cu însuflețire pentru partid și secretarul său general.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint rugați să viziteze expoziția „învățămintul superior pe coordonatele celui de-al XII-lea Congres". Rectorul institutului, prof. dr. ing. Mihai Gafițeanu, arată că miile de exponate — aparate și instalații, roboți industriali, mașini și agregate, echipamente electrotehnice șl electronice — reprezintă finalizarea unor studii și teme de cercetare din ramuri de vîrf. Este aceasta o ilustrare elocventă a forței novatoare și capacității cadrelor didactice și studenților ieșeni de a-și orienta eforturile pe calea indicată de secretarul general al partidului de a contribui prin toate mijloacele la dezvoltarea și modernizarea economiei țării, la creșterea avuției naționale în folosul întregului popor.Gazdele prezintă standurile care înfățișează activitatea de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini, al celor industriale și civile, a căror valoare depășește 64 milioane lei.Secretarul general al partidului este informat că numai In ultimii 3 ani studenției cadrele didactice de la institutul realizat peste 300 de aparate și instalații destinate unităților economice și institutelor de cercetare și proiectare din județul Iași, acțiune soldată cu economii valutare de peste 7 milioane lei. Semnificativ pentru amploarea activității de cercetare este și faptul că studenților ieșeni le-au fost acordate in perioada 1975—1979 peste 300 de brevete de invenții. Tre- cînd prin fața standului cu motoare cu ardere internă, adaptabile pe metanol și motorină, tovarășul Nicolae Ceaușescu are cuvinte de laudă pentru aceste valoroase soluții tehnologice, menite să valorifice resursele auxiliare și să economisească însemnate cantități de benzină, indicind să se continue cercetările în această direcție. Urmărind cu atenție realizările cercetătorilor ieșeni din domeniul prospecțiunilor geologice, secretarul general al partidului a cerut să se studieze cu toată răspunderea perimetrul zăcămintelor de șisturi bituminoase existente în Carpațli Orientali, să se vadă ce rezerve sint și să se dea în exploatare aceste valoroase rezerve de combustibil.Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

politehnic ieșean au

Aspect de la dezvelirea Monumentului Independențeivarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului se îndreaptă apoi spre secția de tehnologia celulozei, hirtiei și fibrelor artificiale din cadrul aceleiași facultăți, pe culoarele căreia sînt organizate microexpoziții cu principalele produse realizate de studenți și cadre didactice, Intre care se remarcă in mod deosebit instalația de fabricare a hîrtiilor sintetice. în semn de stimă și omagiu pentru vasta și neobosita sa activitate științifică, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu 1 se inmineazâ' macheta Institutului de chimie macromoleculară „Petru Poni“ din Iași.Această primă zi a anului universitar 1980—1981 este în același timp ziua în care la facultatea de tehnologie chimică își deschide porțile o nouă unitate de producție — cea destinată fabricării de hîrtii speciale. în aplauzele și ovațiile celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală a noului obiectiv — o adevărată fabrică în care studenții și cadrele didactice vor realiza circa 550 tone hîrtii speciale pe an. De la pupitrul de comandă, secretarul general al partidului inaugurează rodajul mecanic al acestei instalații complexe, ce urmează să intre în curînd în funcțiune. Noua investiție, prima de acest gen din țară, este înzestrată cu mașini și utilaje românești de înaltă tehnicitate, care permit aplicarea oricăror tehnologii de obținere a hîrtiilor în funcție de materia primă și materialele folosite.Ultimul punct al vizitei pe marea platformă studențească 11 reprezintă noua clădire a facultății de electrotehnică, secția energetică, o frumoasă și modernă bază de învățămînt, cercetare și producție, care cuprinde ateliere de producție, o hală pentru tehnica tensiunilor înalte, inaugurată cu acest prilej de secretarul general al partidului, precum și laboratoare de cercetare, săli de cursuri și semlnarii, spații ce oferă condiții optime pentru transpunerea în viață a obiectivelor integrării tnvățămîn- tului superior cu cercetarea și producția. Pe tot parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă apreciere realizărilor științifice ale studenților, cercetătorilor și cadrelor didactice ieșene, formulind recomandări pentru amplificarea acestora, concomitent cu intensificarea preocupărilor in direcția perfecționării multilaterale a viitorilor specialiști capabili să rezolve cele mai complicate probleme ce țin de progresul și tehnica actuale.Odată cu pronunțatul caracter de lucru care s-a degajat in fiecare unitate vizitată, pe traseele care au legat aceste unități s-a dat expresie
Marea adunare populară din municipiul IașiCu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu in județul Iași și al deschiderii noului an școlar și universitar, în Piața Unirii din municipiul Iași a avut loc o mare adunare populară, la care au participat peste 

sentimentelor de aleasă prețuire fată de secretarul general al partidului prin" marcarea alegorică a unor momente tematice consacrate activității de studiu și muncă a elevilor, „Daciadei" și Festivalului muncii, creației și interpretării — „Cîntarea României" — la care au participat peste 30 000 de tineri.Vizita secretarului general al partidului în municipiul și județul Iași a fost marcată de un moment deosebit de emoționant, de aleasă semnificație Istorică și adînc patriotism : dezvelirea Monumen
tului Independenței, unul din cele mai recente monumente ale Iașiului epocii socialiste, ale acestui oraș atît de bogat in opere de artă. Impozantul ansamblu artistic se constituie intr-un vibrant omagiu adus deopotrivă înaintașilor care au luptat pentru împlinirea unuia dintre cele mai scumpe idealuri ale poporului nostru, ca și eroismului contemporan — România de azi și de mîine.Mulțimea prezentă la sosirea secretarului general al partidului în Piața Independenței scandează neîntrerupt „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra !“, !ntîmpinîndu-l cu îndelungi urale șl aplauze pe cel mai iubit fiu al poporului, omul care și-a făcut un ideal de viață din fericirea neamului, din apărarea păcii și independenței popoarelor.O formațiune alcătuită din militari, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul. Tineri, pionieri și șoimi ai patriei oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori.Secretarul general al partidului este întîmpinat de tovarășa Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de oameni de cultură din municipiul Iași.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se a- propie de monument în acordurile solemne ale imnului „Voința neamului", interpretat de coriști ai instituțiilor muzicale din Iași. Primul secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R. adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a dezveli monumentul.Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. în aplauzele puternice ale mulțimii, secretarul general al partidului, președintele Republicii, dezvelește impunătorul monument.Așezat în imediata apropiere a cunoscutei Piețe a Unirii, monumentul.
100 000 de cetățeni — muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți. Sînt reprezentanți ai celor ce muncesc și trăiesc pe aceste meleaguri, veniți să-l salute din nou cu întreaga lor dragoste și recunoștință pe secretarul general al partidului. In semn de adîncă prețuire pentru cel mai iubit fiu al poporului nostru, de al > cărui nume se leagă toate marile izbinzi ale ultimilor cincisprezece ani, cea mai rodnică perioadă din istoria țării, cei prezenți la miting poartă mari portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pancarte cu lozinci ce exprimă încrederea nețărmurită în partid și secretarul său general, în destinul comunist al națiunii noastre.Piața Unirii, martor al celor mal de seamă evenimente din Istoria mal veche sau mai nouă a fostei capitale a Moldovei, este împodobită sărbătorește. Pe fațadele noilor clădiri ce străjuiesc străvechea piață din centrul orașului, loc ce a cunoscut de atitea ori atmosfera vibrantă a in- tilnirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii ieșeni, se află pancarte pe care sînt Înscrise urările : „Trăiască Partidul Comunist Român, continuatorul tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului român !“, „Ceaușescu — eroism, România — comunism !“, ‘ 7 .tră, liberă și independentă. Republica Socialistă România !“, _ _7___ ~harnicul și talerttatul popor român, constructorul eroic al societății socialiste multilateral ...........................„Traducînd in viață partidului,Apariția Ceaușescu Ceaușescu de toți cel prezenți cu puternice

„Trăiască patria noas-«Trăiască
dezvoltate !“, in viață Programul ne construim viitorul !“. tovarășului Nicolae și a tovarășei Elena la tribună este salutată

'77.

infățișind o femeie cu chip solar, destins, optimist, sugerează nu numai măreția idealului împlinit, ci și alesele trăsături ce dau frumusețea și demnitatea femeii românce. Prin liniile sale armonioase, această reprezentare statuară ce ridică deasupra capului flamura victoriei constituie o înălțătoare expresie artistică a ideii de independență. De jur-im- prejurul soclului sint desfășurate, pe o suprafață ce însumează peste o sută de metri pătrați, șase mari compoziții in basorelief, cuprin- zînd scene emoționante din dramatica cronică a luptei pentru independență de acum mai bine de un secol. Pe frontonul monumentului — unde se amintește întru eternitate că el a fost dezvelit astăzi, 15 seDtem- brie 1980, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu. sint încrustate cuvintele evocatoare ale secretarului general al partidului, președintele Republicii : „Eroismul înaintașilor de acum un secol va trăi veșnic în conștiința profund recunoscătoare a întregii națiuni, iar opera făurită cu sîngele lor, de generațiile de la 1877, va străluci întotdeauna in istoria noastră ca una din cele mai mari iz- bînzi pe drumul libertății, progresului, independentei șl fericirii poporului român".Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescp i-au felicitat călduros pe autorii acestei valoroase creații plastice, Gabriela Manole- Adoc și Gheorghe Adoc. în cuvinte emoționante, cel doi sculptori mulțumesc pentru aprecierile exprimate, pentru grija pe care secretarul general al partidului o poartă realizării unor lucrări de artă monumentală inspirate din trecutul glorios de luptă, din înfăptuirile României de azi, din idealurile ce ne însuflețesc munca și viața eroică a p ,ul nostru.Tovarășul Nicolae Ceaușescu primește apoi defilarea gărzii de onoare.Din Piața Independenței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului se îndreaptă către Piața Unirii pentru a lua parte la marea adunare populară. Mulțimea aplaudă îndelung, salutîndu-l cu toata căldura inimilor pe secretarul general al partidului. Se scandează neîntrerupt „Ceaușescu — P.C.R. I", „Ceaușescu și poporul !“, cuvinte care exprimă astăzi atît de pregnant legătura indisolubilă dintre partid și popor, unitatea de nezdruncinat a celor ce muncesc în jurul partidului, al secretarului său general. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie manifestărilor entuziaste de profundă dragoste cu care sînt înconjurați de locuitorii Iașiulul.

pri-

aplauze șl nesfîrșite urale. Se scandează cu Însuflețire „C____„_____P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu — pace !“.Adunarea a fost deschisă de tova- rășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., care a spus ;La marea adunare populară de astăzi permiteți-mi ca, in numele organizației județene de partid, al tuturor oamenilor muncii din municipiul șl județul Iași, să dau glas sentimentelor de aleasă prețuire pentru onoarea ce ne-o faceți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a ne vizita județul și de a lua parte, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, la deschiderea noului an de Învățămînt.Fiți binevenit în această vatră de istorie și cultură românească, > în a- ceastă cetate a industriei socialiste — una din nenumăratele și viguroasele ctitorii ale epocii luminate de puternica dumneavoastră personalitate șl pe care, nouă, oamenilor muncii din județul Iași, ne place s-o numim cu mîndrie și profundă recunoștință — epoca Ceaușescu.Vă aflați pentru a 9-a oară, in ultimii 15 ani, aici, unde urmașii voievozilor și ai atîtor oameni de seamă — patrioți înflăcărați — dau simplu și frumos o nouă strălucire acestor locuri de legendă.Această perioadă de cind ați fost Investit cu supreme răspunderi prin voința unanimă a partidului și a națiunii, cu ale cărei interese vă contopiți, poartă amprenta gîndirii dumneavoastră revoluționare, cutezătoare, ce exprimă cotele geniului poporului

,Ceaușescu —- ..ț
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN JUOETUL IAȘI
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară din municipiul lași(Urmare dîn pag. I)văzusem în planul cincinal. A- ceastă creștere cu mult mai mare a veniturilor oamenilor muncii a fost posibilă datorită sporirii mai puternice a eficientei economice, muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, a întregului nostru popor, demonstrînd cu putere că tot ce am înfăptuit în România, în dezvoltarea economico-socială a tării, creează condiții pentru ridicarea continuă a bunăstării — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în patria noastră. (A- plauze și urale îndelungi; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").Fără îndoială că și la Iași — chiar în combinatul și uzina pe care le-am vizitat — mai sînt și pnele neajunsuri și lipsuri; nu do- J^esc însă acum să mă refer la ele. Consider că ceea ce am discutat pe parcurs în legătură cu aceste lipsuri va sta în atenția comitetului județean de partid, a comitetului municipal, a colectivelor de conducere și a oamenilor muncii pentru a acționa cu toată fermitatea în ridicarea mai hotărîtă a nivelului tehnic, îmbunătățirea calității producției, utilizarea completă a utilajelor și mașinilor, spre a produce la maximum de capacitate, aplicarea fermă a noului mecanism economic, creșterea eficienței economice, reducerea cheltuielilor materiale și cheltuielilor de producție, sporirea continuă a productivității muncii. Deci nu doresc să fac acum critici, dar am încredere. că oamenii muncii din Iași. în frunte cu organizația de partid, vor trage toate concluziile și vor munci și mai bine. (Aplauze si urale îndelungate: se scandează „Ceaușescu și poporul!").

Dragi tovarăși și prieteni,Acționînd ferm pentru încheierea cu succes a actualului cincinal, trebuie să pregătim temeinic planul pe 1981, primul an al cincinalului viitor, al înfăptuirii hotărârilor Congresului al XII-lea al partidului. Cunoașteți că ne-am propus să punem în centrul preocupărilor trecerea la o nouă calitate, să facem totul pentru consolidarea bazei tehnico-materiale pe care am realizat-o, pentru a obține totul prin mijloacele de care dispune societatea noastră și a asigura astfel creșterea continuă a avuției naționale, a nivelului de trai al poporului. Dispunem de tot ce este necesar ca și în viitorul cincinal să înfăptuim cu succes hotărîrile Congresului al Xii-iea ai partidului. Am convingerea că oamenii muncii din- Iași, comuniștii, toate colectivele de conducere, membrii organizației democrației și unității socialiste, sindicatele, U.T.C.-ul, fe- '■>* vile, bărbații, tinerii vor face t< l pentru a aduce o contribuție și îai însemnată și pentru a face ca Iașiul să se numere printre județele fruntașe în dezvoltarea în ritm înalt a patriei noastre socialiste ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).
Dragi tovarăși și prieteni,Așa cum am menționat de la început, ne aflăm la Iași și pentru a participa la deschiderea noului an de învățămînt din patria noastră. Aș dori să adresez tuturor elevilor, tuturor cadrelor didactice, studenților, precum șl părinților calde felicitări cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt și urarea ca acest an școlar. 1980/1981. să marcheze un moment important în ridicarea învățămîntului românesc pe o treaptă superioară. (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Am vizitat o școală industrială precum și două facultăți din cadrul Politehnicii, am putut lua cunoștință de realizările obținute de toate institutele și facultățile din Iași. într-adevăr, municipiul Iași a devenit un important centru universitar. în general, avem la Iași un puternic centru al învățămîntu- lui și culturii. Deci, odată cu industria, aici se dezvoltă puternic știința, învățămîntul, cultura — factori primordiali pentru progresul general al patriei, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării spre comunism. (Aplauze și urale îndelungate; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).. Am constatat cu acest prilej, cu multă satisfacție, că hotărîrile partidului de a lega tot mai strîns învățămîntul cu știința și producția se înfăptuiesc cu succes, că institutele și școlile din Iași au rezultate minunate, merg pe un drum bun. Mi-a produs o bucurie deosebită să constat o serie de realizări în domeniul științei și tehnicii, faptul că profesorii lucrează în strînsă legătură cu oamenii de știință, cu întreprinderile, pentru a obține rezultate cît mai bune în ridicarea nivelului tehnic al întregii noastre activități.-Iată de pe doresc, în mod deosebit, să adresez felicitări profesorilor, studenților și elevilor din Iași, precum și urarea de a obține rezultate tot 

mai bune în întreaga lor activitate. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Odată cu deschiderea noului an de învățămînt trebuie să trecem cu fermitate la aplicarea prevederilor Legii învățămîntului, a hotă- rîrilor Congresului al XII-lea, precum și a hotărîrilor Congresului învățămîntului, care* au trasat obiectivele dezvoltării — în noua etapă în care pășește România — a învățămîntului, științei și culturii în general. In această privință. Iașiul trebuie să ocupe un loc mai important, nu numai prin numărul de elevi, studenți și profesori pe care-1 afe, dar și prin calitatea și nivelul general al învățămîntului și cercetării științifice.Dispunem aici, la Iași, de cadre minunate, de un tineret minunat. Dealtfel, în întreaga țară dispunem de cadre minunate în învățămînt, în știință, de un tineret minunat, care urmează neabătut politica partidului și face totul pentru a-și însuși cele mai noi cuceriri ale științei în toate domeniile, conștient că numai pe această bază tinerii de azi ai țării vor putea deveni buni constructori ai socialismului, cetățeni de nădejde ai României socialiste, făuritorii de mîine ai comunismului în patria noastră. (Aplauze și urale puternice: se scandează „Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu și poporul!").Este necesar ca și în domeniul învățămîntului să* folosim mijloacele materiale și tehnice pe care le avem, minunatele condiții pe care partidul, statul nostru socialist le pun la îndemîna școlii pentru a obține rezultate cît mai bune. Mai avem și aici lucruri de îmbunătățit. Trebuie să fim mai fermi în eforturile pentru a asigura însușirea a tot ceea ce au creat mai nou, mal înaintat știința și tehnica. Trebuie să acționăm susținut pentru ca tinerii să cunoască în condiții cît mai bune mijloacele de care dispune economia noastră națională, astfel ca de îndată ce studenții, tinerii absolvenți vor merge în uzine, pe ogoare, în laboratoare ei să poată să se integreze direct în procesul de producție, aducînd o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea generală a patriei. Trebuie să punem neabătut la baza întregului nostru învățămînt, a întregii activități de cunoaștere concepția revoluționară despre lume, materialismul dialectic și istoric.Nu trebuie să uităm nici un moment că noi sintem încă în plin proces al transformărilor revoluționare. Socialismul și comunismul cer abnegație, devotament nemărginit, spirit revoluționar — și trebuie să învățăm să fim revoluționari în tot ceea ce facem, să muncim ca adevărați revoluționari. (Urale și aplauze puternice, îndelungate ; se scandează : „Ceaușescu— P.C.R. !“ ; „Ceaușescu și poporul !“).Aș dori să adresez studenților, elevilor și tuturor copiilor, pionierilor, tuturor școlarilor din Iași, ea, dealtfel, din întreaga țară, chemarea de a începe noul an cu hotărîrea fermă de a obține rezultate cît mai bune în învățătură. Faceți totul, dragi tineri, dragi copii," pentru a vă ridica nivelul cunoștințelor, pentru a învăța, învăța și iar învăța, pentru a vă însuși tehnica, știința — bidlogia, matematica, chimia, fizica — cunoștințele generale despre lume, pentru a înțelege tainele dezvoltării societății omenești, pentru a învăța să fiți revoluționari comuniști ! (Aplauze și urale puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — 
tinerii !“). Trebuie să facem totul pentru a făuri în România o societate care să asigure tuturor cetățenilor, fără nici o deosebire, drepturi egale în toate domeniile,, dar și îndatoriri egale. Să facem ca fiecare cetățean să fie un luptător ferm pentru socialism, pentru comunism, pentru independența patriei, pentru suveranitatea și măreția ei ! (Aplauze șî urale puternice ; se scandează „Ceaușescu— România, stima noastră și mindria !“).Adresez, de asemenea, cadrelor didactice de toate categoriile chemarea de a-și îndeplipi în mod exemplar îndatoririle ce le revin în a asigura desfășurarea procesului de învățămînt în cele mai bune condiții, în a ajuta elevii, studenții, copiii, întregul tineret să-și însușească cele mai înalte cunoștințe din toate domeniile și de a le sădi în conștiințe dragostea de muncă, de patrie, hotărîrea de a-și închina întreaga viață poporului, cauzei socialismului și comunismului l (Aplauze și urale puternice).Partidul și guvernul, societatea noastră socialistă prețuiesc în mod deosebit munca și activitatea tuturor cadrelor didactice. Doresc să exprim convingerea că toate cadrele noastre didactice își vor îndeplini și în viitor îndatorirea lor revoluționară, fiind permanent în serviciul patriei, al poporului. (A- plauze șl urale îndelungate).Trebuie să facem totul, dragi tovarăși și prieteni, pentru ca România socialistă să obțină în următorul cincinal, atît în învățămînt și știință, cît și în producția materială, o nouă calitate, să 

asigurăm trecerea patriei noastre într-un stadiu superior de dezvoltare, corespunzător condițiilor pe care munca poporului nostru le poate realiza. Să asigurăm patriei noastre un loc demn între popoarele libere, egale în drepturi, între națiunile care sînt hotărâte să-și construiască viața în mod liber, fără nici un amestec din afară ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,Preocupîndu-ne de realizarea Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, noi acționăm, totodată, cu fermitate, pentru o politică de pace, de in- , dependență națională, convinși că numai în condiții de pace poporul nostru, ca și alte popoare, își poate făuri o viață liberă și îmbelșugată. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Acționăm neabătut pentru dezvoltarea relațiilor noastre cu țările socialiste — în primul rînd. desigur, cu țările vecine, care, ca și noi, construiesc socialismul. Acționăm într-o deplină solidaritate pentru afirmarea forței socialismului în țările noastre,și pe plan mondial. (Urale și aplauze îndelungate ; se scandează „Ceaușescxi— P.C.R.!"; „Ceaușescu — pace!").Extindem relațiile cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială. Punem ferm la temelia relațiilor noastre cu toate statele principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța. (Urale șl a- plauze puternice; se scandează „Ceaușescu — pace!").Trăim o epocă de mari transformări revoluționare. Noi și noi popoare scutură dominația străină și își cuceresc Independența națională. Avem mindria să afirmătp că, în toată această perioadă, partidul și statul nostru, poporul român au fost alături și au sprijinit mișcările de eliberare națională, făcîn- du-și o onoare din îndeplinirea o- bligațiilor internaționale privind solidaritatea cu popoarele care luptă pentru a scutura dominația colonială și imperialistă, pentru a deveni libere, stăpîne pe destinele lor. Felicităm popoarele care și-au cîștigat independența națională și le urăm succese în consolidarea ei 1 (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Au loc, de asemenea, puternice transformări revoluționare în multe state. în condițiile grele ale crizei economice — care a făcut ca milioane de oameni să nu aibă de lucru — nivelul țărilor sărace continuă să se înrăutățească. In timp ce la un pol cîteva state dezvoltate devin mai bogate, marea majoritate a lumii devine mai săracă, tocmai ca rezultat al vechii politici imperialiste și al actualei politici de exploatare neocolonialistă, de inechitate economică din relațiile internaționale. De aceea. România, în strînsă solidaritate cu ■țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, se pronunță ferm pentru o nouă ordine economică internațională, mai dreaptă, mai bună, echitabilă, care să pună capăt asupririi și inegalității, să întroneze relații de deplină egalitate între’toate națiunile lumii. (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !“).în lume asistăm la creșterea uriașă a cheltuielilor pentru înarmare, cursa înarmărilor a dus la acumularea de uriașe armamente de distrugere a omenirii, îndeosebi a armamentelor nucleare. Și trebuie să spunem deschis că principalele armamente se găsesc concentrate în Europa. Tocmai de aceea, România, împreună cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, cu toate popoarele care doresc pacea, se pronunță ferm pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru oprirea cursei înarmărilor și reducerea substanțială a cheltuielilor militare. Faptul că în acest an se cheltuiesc circa 500 miliarde dolari pentru înarmări face ca povara înarmărilor să devină tot mai grea, de nesuportat, pentru toate popoarele. Iată de ce trebuie să spunem un NU hotărit înarmărilor ! Trebuie să ne ridicăm cu hotărîre și să determinăm trecerea la reducerea cheltuielilor militare, la eliminarea din arsenalul militar a armamentului nuclear, să facem totul pentru ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii să fie puse exclusiv în serviciul omului, al popoarelor, al bunăstării, fericirii și independenței lor. (Aplauze și urale puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu— pace").Ne preocupăm de înfăptuirea securității și cooperării în Europa. Considerăm că lucrările pregătitoare care au început la Madrid trebuie să pună bazele unei desfășurări cît mai temeinice și cu rezultate cît mai bune a conferinței pentru securitate din noiembrie. 

Noi. țările europene, avem nevoie de relații noi, democratice, de egalitate, de pace ; vrem ca civilizația creată pe acest continent să nu fie distrusă de armamentele nucleare. Iată de ce toate popoarele continentului sînt vital interesate în securitatea europeană, în a împiedica amplasarea de noi rachete nucleare, în începerea tratativelor în vederea opririi amplasării acestor rachete în Europa. Avem convingerea că stă în puterea popoarelor europene să obțină rezultate bune pe calea întăririi colaborării, destinderii și păcii ! (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !“).
Dragi tovarăși și prieteni,In lume sînt multe probleme complicate de soluționat în acest an am asistat la o încordare extremă a vieții internaționale. S-au acumulat multe probleme nesolu- ționațe, au apărut noi evenimente care au dus la această încordare extremă. De aceea, este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru diminuarea încordării, pentru soluționarea tuturor acestor probleme numai și numai pe calea tratativelor, pomlndu-se ferm de la respectul independenței fiecărei națiuni. Numai soluționarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor complicate din lumea de astăzi poate asigura reluarea politicii de destindere, dezvoltarea pe o cale nouă a vieții internaționale și consolidarea independenței naționale a popoarelor, poate asigura pacea în lume ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează indeluug „Ceaușescu — pace !“).Este necesar să întărim solidaritatea țărilor socialiste, a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, a forțelor progresiste și antiimperialiste, a tuturor popoarelor dornice de independență și pace. Trebuie să facem totul pentru ca popoarele să-și poată spune răspicat cuvîntul în toate problemele care preocupă astăzi omenirea ! Iată de ce este necesar să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, să democratizăm viața internațională, asigurind participarea, la soluționarea problemelor a tuturor statelor, indiferent de mărime, și in primul rînd a țărilor mici și mijlocii !Noi avem ferma convingere că, în ciuda problemelor complicate e- xistente în lume, a încordării care s-a creat, popoarele dispun de forța necesară ca, acționînd unite, să împiedice un nou război; dispun de forța necesară să determine trecerea la dezarmare ; dispun de forța necesară pentru a-și asigura independența, pentru a asigura pacea omenirii. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“).Am spus, cînd a început ploaia, să ne continuăm liniștiți mitingul. Iată că acum a ieșit soarele — ceea ce demonstrează că după orice furtună, vine timp frumos. Și sintem convinși că și în viața internațională va veni o vreme mai bună, se va făuri o lume mai dreaptă și mai bună ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate).Trebuie să avem încredere în forța unită a popoarelor, a forțelor progresiste și antiimperialiste ! Trebuie să nu ne temem niciodată de greutăți ! Să fim revoluționari — atît pe plan intern, cît și pe plan internațional — să rămî- nem revoluționari și să acționăm ca revoluționari, în strînsă unitate cu toți cei care sînt pentru eliberarea națională, pentru revoluția socială, pentru pace ! (Urale și aplauze prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu — pace !“).
Dragi tovarăți și prieteni,în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că oamenii muncii din Iași vor termina cu rezultate minunate actualul cincinal, plasîndu-se pe un loc fruntaș. Sper că vor face totul pentru ca, în viitorul cincinal,' cel puțin într-un an, să fie primii pe țară ! (Urale și aplauze puternice. Se scandează puternic „Ceaușescu — P.C.R. I").Cu această convingere, doresc să adresez încă o dată muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, cadrelor didactice, elevilor și studenților urarea de a obține, fiecare în domeniul său de activitate, rezultate cît mai bune, de a face totul pentru a aduce o contribuție tot mal însemnată la înflorirea patriei noastre socialiste ! (Urale și aplauze prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.I", „Ceaușescu și poporul!“).Vă urez tuturor succese tot mal mari, multă sănătate și multă fericire ! (Urale și aplauze prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“. Toți cei prezenți în marea piață a Iașiului aclamă și ovaționează îndelung, într-o atmosferă dp mare entuziasm, pentru Partidul Comunist Român și pentru Republica Socialistă România, pentru secretarul general al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Primire sărbătorească pe străzile Iașiului

In semn de aleasă ospitalitate

In timpul vizitei la Complexul de invățămint-cercetare-producție al Institutului politehnic „Gh. Asachi*

La întreprinderea „Integrata" de țesături subțiri tip In din Pașcani
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL IAȘI
(Urmare din pag. a II-a)nostru, care au făcut ca România să strălucească astăzi ca un astru în comunitatea țărilor lumii.Drept expresie a sentimentelor noastre de adîncă recunoștință, îngă- duiți-ne să vă adresăm de aici, din inima Moldovei, urarea :
„Spre binele țării de aii ți de miine, 
Trăiască Ceaușescu,
Eroul națiunii române !“în același timp, noi toți, împreună cu întregul popor, omagiem prestigioasa activitate ce o desfășoară, alături de dumneavoastră, tovarășa Elena Ceaușescu, militantă de seamă a partidului și statului, distins om de știință, care întruchipează cu strălucire și generozitate virtuțile femeii române.Județul Iași a cunoscut în anii socialismului, și mai ales în ultimul deceniu și jumătate, transformări inimaginabile pentru generațiile trecute, în prezent, Iașiul realizează o producție industrială de 9 ori mai mare față de anul 1965, iar producția agricolă a crescut de aproape 3 ori comparativ cu aceeași perioadă. Peste 80 la sută din fondurile fixe au fost puse în funcțiune în ultimul deceniu și jumătate. Au fost construite numeroasa edificii consacrate învățămîntului, științei, culturii, peste 67 000 de apartamente. A crescut cu fiecare an consumul de produse agroalimentare și industriale, s-a extins rețeaua comercială și de servicii pentru populație, au fost realizate numeroase dotări edilitar-gospodărești care dau Iașiului de astăzi, celorlalte localități ale județului înfățișări moderne, caracteristice epocii noastre socialiste.Această imagine nouă a Iașiului contrastează puternic cu vechiul tîrg, care, cu toată existența seculară, a bogatelor tradiții cultural-științifice, a fost ținut de vechile clase dominante la periferia societății românești. Abia noua orînduire a dat acestui oraș strălucirea unui puternic centru industrial, muncitoresc, punîndu-i totodată în valoare valențele culturale și științifice.Acționînd în spiritul Indicațiilor dumneavoastră, cuprinse In magistrala expunere la recentul Congres al consiliilor populare — document programatic pentru toate organele și organizațiile de partid, de stat și obștești, pentru întregul popor — sin- tem hotărîți să ne mobilizăm larg forțele pentru a realiza integral sarcinile din planul de dezvoltare eco- nomico-socială pe acest an și pe întregul cincinal Vă raportăm că pe primele 8 luni am îndeplinit planul producției industriale și nete, nivelul productivității muncii, volumul de beneficii, am redus cheltuielile normate. Se realizează în condiții mai bune planul de investiții. De la Începutul anului s-au dat in folosință oamenilor muncii 5100 apartamente, cu 600 mal mult față de realizările întregului an 1979. Rezultate bune avem și in celelalte domenii de activitate. Sîntem hotărîți ca asemenea ritmuri să menținem șl în continuare, astfel Incit să realizăm prevederile cincinalului cu cel puțin o lună mai devreme. Vom acționa mai ferm pentru punerea în valoare a rezervelor de potențial din toate unitățile, folosirea intensă a mașinilor și utilajelor, a tuturor capacităților de producție, utilizarea rațională a personalului muncitor și creșterea productivității muncii, pentru reducerea substanțială a consumurilor și refo- losirea materialelor, pentru realizarea exportului, pentru creșterea eficienței economice în toate unitățile. Am luat toate măsurile pentru recoltarea în timp optim a culturilor de toamnă și efectuarea însămînțări- lor, pentru dezvoltarea susținută a sectorului zootehnic și creșterea sistematică a producțiilor agricole.Vom acționa, așa cum ne-ați cerut în repetate rînduri, pentru creșterea capacității organizației județene de partid, a consiliilor populare în cuprinderea și soluționarea operativă a problemelor, pentru perfecționarea necontenită a stilului și metodelor noastre de muncă. în spiritul cuvîn- tării dumneavoastră la Congresul consiliilor populare vom asigura o mai bună consultare a maselor în toate problemele de fond și o mai amplă mobilizare a lor în dezvoltarea economico-socială a județului, în conducerea treburilor obștești. O atenție primordială vom acorda intensificării muncii politico-educative, perfecționării activității ideologice și culturale pentru formarea omului nou, pentru cultivarea spiritului revoluționar, patriotic, pentru promovarea largă a normelor eticii și echității socialiste.La Iași, mai ales în ultimii 15 ani, s-a dezvoltat puternic învățămîntui de toate gradele. în acest centru se pregătesc aproape 30 000 de studenți, mai mulți decît erau în întreaga Românie a anului 1938. La pregătirea tinerei generații pentru muncă și viață iau parte peste 12 000 de cadre didactice.Sîntem conștienți că avem încă multe de făcut pentru ridicarea nivelului de pregătire a forței de muncă, pentru o tot mai organică simbioză a învățămîntului cu cercetarea și producția, fiind hotărîți să facem totul pentru înfăptuirea sarcinilor 
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trasate de dumneavoastră privind creșterea mai puternică a rolului școlii în formarea și educarea tinerei generații în spiritul muncii și pentru muncă.Alături de întregul popor dăm o înaltă apreciere politicii externe promovate de partidul și. statul nostru, al cărei ctitor magistral sînteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Aducîndu-vă un cald omagiu pentru întreaga dumneavoastră activitate în fruntea partidului și țării, pentru condițiile minunate de viață și de muncă ale națiunii, oamenii muncii din județul Iași vă urează ani mulți de sănătate și putere de muncă în fruntea partidului și a statului, angajîndu-se solemn să-și amplifice contribuția la ridicarea patriei noastre pe noi culmi ale civilizației socialiste și comuniste.în cuvintul său, tovarășul Alexandru Dumitrache, directorul Combinatului de utilaj greu, a spus : „în numele colectivului de oameni ai muncii de pe platforma Combinatului de utilaj greu, care a avut onoarea să-1 vizitați pentru a treia oară, vă rog să-mi permiteți, Înainte de toate, să vă adresez cele mai alese sentimente de recunoștință, odată cu urarea muncitorească „Să ne trăiți mulți ani !“.Vă raportăm că în cei 3 ani care au trecut de la precedenta vizită de lucru am acționat pentru intrarea în funcțiune, înainte de termen, a unor Importante capacități, o parte din ele fiind astăzi inaugurate de dumneavoastră, înfăptuind astfel indicația da a ne autoconstrui și de a scurta perioada de rambursare a investițiilor alocate de societate. In acest cadru, îngăduiți-mi să vă raportez că am realizat înainte de termen prevederile cincinalului la producția industrială, iar astăzi le-am Îndeplinit și la investiții.Știm că acest gigant al Iașiului șl al întregii țări este creația dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în cei 15 ani de cînd vă avem în fruntea partidului și a tării Iașiul a fost Înzestrat cu mari capacități de producție în cadrul cărora construcția de mașini, chimia și metalurgia realizează aproape 60 la sută din totalul producției industriale.Toate acestea au determinat ample binefaceri sociale, reflectate în dublarea numărului de locuri de muncă, creșterea retribuției medii lunare de la 1 000 lei în anul 1965, la peste 2 000 lei în prezent, creșterea de peste 3,5 ori a volumului de mărfuri desfăcute către populație, dezvoltarea edilitară modernă a Iașiului și a celorlalte orașe. Pentru transformările radicale din condițiile de muncă și de viață, puternicul detașament al clasei muncitoare din industria județului Iași adresează partidului, dumneavoastră personal, cele mai calde mulțumiri, însoțite de angajamentul ferm de a munci cu abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin d'n hotărîrile Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.Pe platforma Combinatului de utilaj greu vom acționa cu fermitate pentru Intrarea in funcțiune. înainte de termen, a celorlalte capacități, pentru temeinica pregătire a fabricației, aplicarea neabătută a prevederilor noului mecanism economic, ridicarea gradului de pregătire profesională, promovarea unor tehnologii moderne capabile să asigure realizarea integrală a producției fizice și nete, reducerea consumurilor de energie, gaze naturale și metal, ocupîndu-ne totodată mai temeinic de îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă și de viață ale personalului muncitor, de educarea sa în spirit muncitoresc, revoluționar.Facem aici legămînt muncitoresc că nu vom osteni nici o clipă spre a ne situa la înălțimea sarcinilor ce ni le-ați stabilit, fiind convinși că numai in acest fel răsplătim grija cu care ne înconjurați și sporim contribuția la accelerarea progresului patriei".A luat apoi cuvîntul ing. Emilia Gălățeanu, președinta cooperativei agricole de producție din comuna Ru- ginoasa, care a spus: „Aduc la această mare adunare populară cuvîntul cooperatorilor din Ruginoasa. al masei țărănimii din județul Iași. Vă raportăm că în perioada 1965—1980, de cînd avem fericirea să conduceți destinele partidului și țării noastre, producția agricolă globală a județului Iași a crescut de aproape 3 ori in condițiile sporirii gradului de mecanizare, folosirii mai bune a pă- mîntului și dezvoltării sectorului zootehnic.Cooperativa agricolă * din comuna Ruginoasa, specializată în producerea de semințe, a cunoscut și ea o sistematică dezvoltare. în acești 15 ani s-a extins mecanizarea, valoarea fondurilor fixe a sporit de 4 ori, au crescut producțiile la hectar. Pentru a valorifica mai bine resursele de care dispunem, am dezvoltat industria mică; a cărei producție a sporit numai în perioada 1975—1980 de 2,5 ori. în ultimii 15 ani, veniturile totale au crescut de peste 3 ori, iar retribuția pe o normă s-a dublat.Deși am obținut rezultate bune, nu am smuls încă pămîntului roadele pe care acesta le poate da, nu am făcut 

totul pentru a fructifica superioritatea proprietății comune și mijloacele materiale și umane de care dispunem, pentru a asigura buna organizare a muncii și creșterea producției agricole în cooperativ^ și în localitatea noastră.Cunoscînd sarcinile care revin agriculturii din documentele Congresului al XII-lea al P.C.R. și din cuvîntarea rostită de dumneavoastră la Congresul al II-lea al Consiliilor populare, ne angajăm solemn să îmbunătățim calitatea întregii noastre munci, să asigurăm cultivarea eficientă a fiecărui metru pătrat de pămînt, să sporim producția de cereale, de legume și fructe, de carne și lapte, sâ atragem în circuitul producției agricole toate gospodăriile sătești, spo- rindu-ne astfel contribuția la satisfacerea cit mai deplină a necesităților oamenilor muncii, la crearea de disponibilități pentru export, la înflorirea României socialiste".„Doresc să exprim, cu adîncă e- moție, în numele cadrelor didactice din Centrul universitar Iași sentimentele de bucurie și mindrie patriotică pe care le trăim, alături de toți locuitorii acestor străvechi meleaguri românești, de a vă avea în mijlocul nostru la începutul noului an școlar pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, primul fiu al patriei, personalitate de excepție a lumii contemporane, pe distinsa tovarășă academician Elena Ceaușescu, reputat om de știință șl militant de frunte al partidului și statului nostru, a spus Mihai Gafițeanu, rectorul Institutului politehnic din Iași.După vizita pe care ați făcut-o la 15 septembrie 1977, ne-am străduit să înfăptuim cît mai bine indicațiile pe care ni le-ați dat. Vă raportăm că în Centrul universitar Iași rezultatele la învățătură s-au îmbunătățit simțitor, iar valoarea producției realizate prin munca și gîndirea studenților și cadrelor didactice va depăși, in acest an, numai la institutul politehnic 100 milioane lei. A intrat in probe o fabrică pilot de hîrtie, s-au dat în funcțiune noi spații de învă- țămînt, cercetare și proiectare pentru facultatea de electrotehnică, se e- fectuează o seamă de cercetări cu a- plicare imediată la Combinatul de u- tilaj greu și la alte unități industriale, menite să realizeze noi tehnologii, cu importante economii de materiale și energie și care să ducă implicit la reducerea importurilor.Așa cum ați remarcat la recentul Congres al consiliilor populare, in fața școlii și slujitorilor ei se ridică acum noi exigențe calitative. Vom situa în centrul muncii noastre Realizarea unui învățămînt modern în toate componentele sale, în concordanță cu cerințele construcției noastre socialiste, organic integrat cu producția și cercetarea, situat ferm pe principiile eficienței și autogestiunii, și care să aducă totodată o contribuție mai mare la soluționarea problemelor cu care se confruntă unitățile economice, la promovarea tehnologiilor de vîrf, la afirmarea științei românești. Un accent permanent vom pune, de asemenea, pe educarea șl formarea tinerelor generații în spirit revoluționar, al patriotismului socialist, în spiritul dragostei de muncă, al hotărîrii de a milita neobosit pentru cauza nobilă a socialismului și comunismului.Vă dorim, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ani mulți, cu sănătate șl împliniri, în fruntea partidului și statului, spre binele, progresul și prosperitatea țării, spre gloria poporului român".Luînd cuvintul, Gabriela Hade, studentă la Universitatea „Al. I. Cuza", a spus : „împreună cu toți oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri românești, studenții ieșeni își exprimă nemărginita bucurie de a vă avea din nou în mijlocul nostru, în această emoționantă zi care deschide drumul unui nou an de învățămînt.La baza noilor orientări Imprimate învățămîntului stau ideile științifice, clarvăzătoare, revoluționare ale dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, datorită cărora școala românească a devenit astăzi un adevărat laborator al muncii și creației, in care se formează oameni multilateral pregătiți, deopotrivă buni specialiști, cu o înaltă conștiință revoluționară și cu un larg orizont de cultură.îngăduiți-mi să exprim, In acest moment solemn, profunda recunoștință a studenților ieșeni pentru grija părintească permanentă pe care ne-o acordați, pentru condițiile tot mai bune de viață și învățătură de care dispunem.Cu aceleași sentimente* alese adresăm, de asemenea, mulțumiri stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, ilustru om de știință, ce acordă in permanență atenție progresului învățămîntului în organică simbioză cu știința.Asociațiile studenților comuniști din centrul nostru universitar, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează neabătut pentru a răspunde, prin întreaga activitate, exigențelor sporite pe care societatea le ridică astăzi in fața studenților.Vă raportăm că am obținut rezultate bune atit în pregătirea de specia

litate, politico-ideologică, în munca de cercetare șl proiectare, în integrarea învățămîntului cu producția și practica socială. De asenjpnea, stu» denții au participat activ la munca patriotică desfășurată pe șantierele naționale și locale, valoarea acțiunilor și activităților realizate în anul de învățămînt precedent rldicîndu-sa la aproape 50 milioane lei.Ascultînd cu atenție cuvîntul dumneavoastră, rostit la Congresul al II-lea al consiliilor populare, cuvînt plin de semnificații pentru evoluția întregii vieți economice, sociale șl politice a țării, sîntem conștienți de marile răspunderi ce ne revin pentru a ridica necontenit nivelul pregătirii noastre.Ne angajăm să nu precupețim nimic pentru a dobîndi o înaltă calificare, o bună pregătire politică și ideologică, pentru a pătrunde în profunzime tainele științei șl culturii, pentru a realiza o tot mai bună formare a noastră pentru muncă și viață".în cuvîntul său, Mihal Moîsiî, secretarul comitetului de partid al întreprinderii mecanice de material rulant Pașcani, a arătat : „Cu bucurie în inimi, cu sentimentul firesc al mîndriei patriotice pentru trecutul glorios al acestor meleaguri care au cunoscut în ultimul deceniu și jumătate transformări economice și sociale fără precedent, vă aducem, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, un fierbinte salut din partea colectivului de muncă de la întreprinderea mecanică de material rulant, din partea tuturor oamenilor muncii din orașul Pașcani.Vă raportăm că în perioada care s-a scurs de la prima dumneavoastră vizită, din 1973, la Pașcani au fost date în folosință 6 mari întreprinderi, ceea ce a făcut ca producția industrială să crească de peste 3 ort în același timp, au fost construite numeroase locuințe și edificii social-culturale, s-a asigurat ridicarea sistematică a nivelului de trai. în fapt, Pașcaniul a parcurs in acești ani drumul de la‘starea unui tirg în care „nu se petrecea nimic" la cea de oraș modern și puternic centru muncitoresc. Pentru grija permanentă cu care ne înconjurați, pentru dezvoltarea acestei localități cu vechi tradiții muncitorești, vă adresăm cele mai alese sentimente de recunoștință.Oamenii muncii din orașul nostru se angajează solemn, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să acționeze cu fermitate, așa cum ne-ați cerut la recentul Congres al consiliilor populare, pentru utilizarea deplină a capacităților de producție, asimilarea unor noi produse și tehnologii care să justifice investițiile făcute și să asigure accelerarea recuperării lor.Sîntem convinși că reducerea cheltuielilor militare cu 2 miliarde lei, a cheltuielilor de administrație și a altor cheltuieli cu circa 4 miliarde lei și alocarea acestor fonduri pentru dezvoltarea economico-socială a țării vor duce la creșterea mai puternică a nivelului de trai al poporului, și noi vă mulțumim din inimă pentru aceste măsuri".în numele participanților Ia miting, al tuturor locuitorilor Județului Iași, tovarășul Petru Enache a adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU rugămintea de a lua cuvintul la adunare.Cuvîntarea secretarului general al partidului, transmisă direct de posturile noastre de radio șl televiziune, a fost urmărită cu viu interes, cu profundă satisfacție și aprobare, fiind subliniată în repetate rînduri cu puternice aplauze, cu îndelungi urale și ovații.Aprecierile, indicațiile și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu au găsit un profund ecou In inimile ieșenilor, care, deplin conștienți de importantele sarcini șl îndatoriri ce le revin, și-au reafirmat voința de a acționa cu înaltă responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru- asigurarea mersuluk neabătut al națiunii noastre pe calea7 socialismului și comunismului.Dînd expresie acestor gînduri șl sentimente, primul secretar al comitetului județean de partid, adre- sîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, a spus :„Vă mulțumim din adincul inimilor pentru onoarea ce ne-ați făcut-o de a vizita din nou Județul Iași, de a marca aici deschiderea anului de învățămînt și de a lua cuvintul in cadrul acestei mari adunări populare.Vă asigurăm că organizația județeană de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din Iași nu vor uita nici o clipă aceste momente emoționante, de evocare a înfăptuirilor, de analiză temeinică a muncii noastre șl de direcționare a activității viitoare.Ne angajăm în fața dumneavoastră și a partidului să acționăm cu fermitate pentru lichidarea tuturor neajunsurilor, să nu ne precupețim nici un efort pentru a realiza pe deplin sarcinile ce ne revin din acest cincinal, din indicațiile date de dumneavoastră la recentul Congres al consiliilor populare, spre a justifica încrederea acordată, nădejdea ce v-o puneți în oamenii acestor locuri de legendă, ei înșiși creatori de noi legende.Vă urăm să trăiți ani mulți și fericiți in fruntea partidului și a statului, spre binele și înălțarea națiunii române.Trăiască Partidul ’Comunist Român în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“Marea adunare populară se încheie într-o atmosferă entuziastă, de vibrant patriotism. Peste întreaga piață răsună „Hora Unirii", a cărei melodie produce o puternică emoție celor prezenți aici, in centrul acestui oraș încărcat de istorie. Ca Ia un semn, mii de oameni alcătuiesc imense hore. Coborind de la tribună, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului se prind în horă alături de cetățenii care își manifestă și cu acest prilej dragostea și stima față de cel mai iubit fiu al națiunii noastre, unitatea de nezdruncinat în jurul partidului, hotărîrea fermă de a aplica neabătut politica sa înțeleaptă și clarvăzătoare. Piața Unirii răsună din nou de puternice urale și ovații pentru partid și secretarul său general, pentru patria noastră socialistă, liberă, independentă și stăpînă pe propriul destin, pentru viitorul fericit al întregului nostru popor.După marea adunare populară, părăsind Piața Unirii prin culoarul viu al mulțimii entuziaste ce ovaționează neîntrerupt pentru partid și - secretarul său general, pentru patrie și popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți to-

In mijlocul colectivului de la întreprinderea mecanică de material rulant-Pașcanivarăși din conducerea de partid și de stat se îndreaptă spre partea de sud a municipiului. Pe heliodromul de la Bucium se află mii de cetățeni veniți •să-și exprime din nou gratitudinea pentru această rodnică vizită de lucru. șă-și ia rămas bun de la înalții
Vizitarea unor întreprinderi din PașcaniElicopterul prezidențial aterizează pe stadionul din Pașcani, unde sînt frezenți mii de locuitori ai orașului, n intimpinarea secretarului general al partidului au venit primul secretar al Comitetului orășenesc Pașcani al P.C.R., Mihai Gheorghe Bodoașcă, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.O gardă militară prezintă onorul. Pe stadion domnește o atmosferă însuflețită, de mare sărbătoare. Bătri- nul ceferist Chitic Manea invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu să guste din tradiționalele roade ce au constituit dintotdeauna belșugul pămîntului moldav — pîinea și sarea. Tinere fete îmbrăcate în costume naționale ale acestor meleaguri, pionieri și șoimi ai patriei oferă, în semn de dragoste și recunoștință, frumoase buchete de flori. Se scandează puternic, cu însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. Primul obiectiv inscrlș pe itinerarul acestei vizite: întreprinderea 

mecanică de material ru
lant. Salutați și ovaționați pe parcurs de mii șl mii de cetățeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sint întîmpinați la intrarea în întreprindere de Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, de cadre de conducere din întreprindere, de numeroși oameni ai muncii, care fac distinșilor oaspeți o entuziastă primire.Vizita începe în fața unor sugestive panouri care oglindesc sintetic realizările acestui destoinic colectiv în actualul cincinal. Pe un prim panou sînt înscrise recomandările date de secretarul general al partidului Ia ultima vizită efectuată în 1977 în această mare întreprindere a orașului Pașcani. Directorul întreprinderii, ing. Alexandru Hîrba, informează că toate indicațiile primite în urmă cu trei ani au căpătat viață : fluxurile de fabricație a vagoanelor au tost radical Îmbunătățite; întreprinderea a fost dotată . cu mașini și utilaje de mare productivitate, în bună măsură realizate prin eforturi proprii în cadrul procesului de au- toutilare ; pe aceleași capacități, volumul producției s-a dublat ; .a continuat producția de serie mică a vagoanelor de marfă, în această perioadă fiind asimilate 7 noi tipuri de vagoane. In continuare sînt prezentați principalii indicatori ai activității economice pe anul In curs și pe întregul cincinal, rezultate care-și găsesc expresie sintetică In faptul că incă din trimestrul I al acestui an prevederile actualului cincinal au fost îndeplinite.Se vizitează apoi hala de vagoane- marfă. Aici, gazdele prezintă secretarului general al partidului un flux tehnologic pentru repararea vagoanelor de marfă. Este apoi urmărită fabricarea vagonului de marfă. Totodată, gazdele informează că întreprinderea a asimilat un nou tip de vagon de mare capacitate pentru transportul minereurilor.Apreciind bunele rezultate obținute pînă în prezent, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită acest destoinic colectiv, recomandindu-i să acorde în continuare aceeași atenție sporită realizării cu succes a principalilor indicatori ai activității economice : producția fizică, producția netă, să se preocupe In continuare cu și mai multă stăruință de ridicarea eficienței întregii sale activități.Pe întreg parcursul vizitei, muncitorii întreprinderii i-au salutat cu deosebită căldură pe înalții oaspeți, oferind flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, în semn de adîncă recunoștință pentru grija cu adevărat părintească pe care secretarul general al partidului o manifestă permanent pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și viață ale acestui colectiv, ale oamenilor muncii din Întreaga tară.în continuare, vizita de lucru a secretarului general al partidului în orașul Pașcani a înscris întreprin
derea „Integrata" de țesături 
Subțiri tip in, 0 modernă unitate a industriei noastre ușoare, construită la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu. Avînd o capacitate anuală de 15 milioane metri pătrați de țesături subțiri. tip in, întreprinderea 

'oaspeți, angajîndu-se să îndeplinească toate sarcinile încredințate.Adresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a >spusj „Dragi tovarăși, vă doresc incă o dată succese în întreaga activitate, multă sănătate, multă fericire și să obți
din Pașcani este una din cele mai mari unități de acest gen din țară.O expoziție amenajată la intrarea în Întreprindere înfățișează oaspeților o gamă variată de țesături realizate în acest an. Vizitînd principalele secții ale întreprinderii, secretarul general al partidului este informat că în perioada care a trecut din acest an toți indicatorii de plan au fost îndepliniți și chiar depășiți. Planul la producția netă industrială a fost realizat în proporție de 115 la sută.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește la mai multe locuri de muncă, examinează procesul de producție, interesîndu-se de unele aspecte specifice acestei unități. Gazdele informează în legătură cu preocupările in vederea ridicării calificării, a realizării policalificării muncitoarelor, măsurile luate pentru înnoirea continuă a producției, reducerea cheltuielilor materiale, gospodărirea judicioasă a suprafețelor de producție, concomitent cu crearea unor condiții optime de muncă.Mulțumind tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru vizita efectuată, directorul Întreprinderii, ing. Dumitru Bejinariu, l-a asigurat că oamenii muncii de la această unitate vor depune in continuare eforturi susținute pentru realizarea in bune condiții și la un nivel calitativ superior a producției acestui an și pregătirea corespunzătoare a celei de anul viitor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint apoi oaspeții celei mai tinere unități industriale a Pașcanilor — între
prinderea de traductoare și 
regulatoare directe, creată din inițiativa secretarului general al partidului, în scopul dezvoltării producției elementelor de mecanizare și automatizare destinate diferitelor ramuri ale industriei.După prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici, ing. Neculai Agavriloaie, directorpl unității, menționează că pe parcursul celor 7 luni care au trecut de la intrarea în funcțiune, întreprinderea a înregistrat un bilanț pozitiv, îndeplinind integral prevederile acestei perioade. în cadrul unei expoziții organizate cu acest prilej sint prezentate diferite repere și piese produse de întreprindere.Se vizitează apoi sectorul de prelucrări mecanice, unde secretarul general al partidului urmărește executarea reperelor din oțeluri inoxidabile. Reține atenția standul de

ESCALĂ LA BACĂUTovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie aclamațiilor celor prezenți. în această atmosferă sărbătorească, elicopterul prezidențial decolează, îndreptindu-se spre Bacău, unde se face o scurtă escală.La aterizarea elicopterului prezidențial, mii de oameni ai muncii aflați pe aeroport au făcut o entuziastă primire secretarului general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de tovarășa Alexandrina Găinușe, prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., de membrii birourilor comitetelor județean și municipal de partid, de alți activiști de partid și de stat, care le-au urat, în numele tuturor locuitorilor județului, i^n călduros „Bun venit".Pe frontispiciul aerogării se afla portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapelele partidului și statului, iar pe mari pancarte erau înscrise urările „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România !“.O gardă alcătuită din militari ai forțelor noastre armate, ai formațiunilor patriotice și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Adresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Doresc să adresez un salut 

neți un Ioc fruntaș în întrecerea pe țară".în aclamațiile și uralele mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu părăsesc municipiul Iași la bordul unui elicopter, indrep- tindu-se spre orașul Pașcani.
etalonare a debitmetrelor cu dia- metre de pinâ la 800 mm, întreprinderea din Pașcani numărîndu-se printre puținele unități industriale din lume care dispun de o asemenea instalație.Apreciind activitatea pe pînă acum șl rezultatele bune obținute de acest tinăr colectiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu li felicită pe muncitori, ingineri și tehnicieni, recomandîn- du-le ca, paralel cu preocuparea pentru- realizarea sarcinilor de plan, să-și intensifice eforturile creatoare în vederea perfecționării și diversificării producției de elemente de automatizare.Mulțumind secretarului general al partidului în numele tuturor oamenilor muncii de aici pentru prețioasele recomandări, directorul Întreprinderii l-a asigurat că întregul colectiv nu-și va precupeți eforturile pentru a transpune in viață neîntîr- ziat sarcinile ce îl revin, străduin- du-se să se situeze în prima linie a bătăliei pentru promovarea progresului tehnic.în atmosfera de puternic entuziasm ce a domnit pe tot parcursul vizitei, tovarășul Nicolae^ Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la acest tinăr și entuziast colectiv, îndreptîndu-se spre Stadionul orașului.Ceremonia plecării din Pașcani . avut loc, în aceeași atmosferă de puternic entuziasm, pe stadif" uin localitate. Tovarășul ,c olae Ceaușescu se adresează celo.,* prezenți pe stadion cu următoarele cuvinte : „La revedere, dragi tovarăși, vă urez multă sănătate, noi succese în activitatea dumneavoastră și multă fericire". Tineri și tinere oferă frumoase buchete de flori distinșilor oaspeți. Primul secretar al comitetului județean de partid, tovarășul Petru Enache, a adresat secretarului general al partidului cele mai vii mulțumiri pentru vizita efectuată in orașul și județul Iași, exprimînd voința nestrămutată a oamenilor muncii de pe aceste meleaguri de a face totul pentru materializarea indicațiilor primite cu acest prilej.Din mii de piepturi răsună puternic urale, se scandează neîntrerupt „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează la plecare calde felicitări organizației de partid a județului Iași, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din această parte a țării, urindu-le noi și tot mai mari succese în marea întrecere care se desfășoară între județele țării.
călduros tuturor celor prezenți pe aeroport și să vă urez multă sănătate, multă fericire și succes în întreaga activitate". .După primirea tradițională cu pîi- ne și sare, grupuri de tineri și tinere, de pionieri și șoimi ai patriei au oferit cu dragoste și emoție tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cu prietenie acestor sincera manifestări, a strîns cu căldură mii- nile a zeci și zeci de oameni ai muncii, adresîndu-le urări de noi succese în înfăptuirea marilor obiective fixate de Congresul al XII-lea al partidului.Primul secretar al comitetului județean de partid a exprimat, în numele tuturor locuitorilor, angajamentul oamenilor muncii de pe aceste meleaguri de a nu precupeți nici un efort în îndeplinirea sarcinilor ce le revin din programul și obiectivele stabilite de cel de-al XII-lea Congres al partidului.Un grup de fete, cu frumoase costume naționale, au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu coșuri cu fructe din livezile județului și prosoape cu minunate motive florale. în această atmosferă entuziastă, aeronava a decolat, îndreptîndu-se spre București.La înapoierea în Capitală, pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați de membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
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în telegrama semnată de COMITETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R., CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN și CONSILIUL JUDEȚEAN AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE se arată : Hotărîrea recentă a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind reducerea cu 2 miliarde de lei a cheltuielilor militare în anul 1980 a produs un puternic ecou în rîndul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Botoșani, aceasta constituind încă o expresie elocventă a preocupărilor constante ale partidului și statului nostru pentru promovarea unui climat .' de destindere și colaborare în lume, . Romania socialistă constituind un e- xemplu demn de urmat în tot ceea ce întreprinde pe plan intern șl extern pentru cauza dreaptă a păcii și securității întregii omeniri.Transferarea acestei sume, ca șl a celor 4 miliarde de lei rezultate din reducerea în anul curent a cheltuielilor de administrație și a altor cheltuieli ale statului în scopul accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului reprezintă un spor deosebit de însemnat pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni.Toate acestea constituie încă un imbold pentru a ne angaja și mai mult în realizarea istoricelor hotărîri ale celui de-al XII-lea Congres al partidului.Măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv reflectă încă o dată grija statornică a conducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea accelerată a economiei naționale, pentru creșterea gradului de civilizație a întregii noastre națiuni — se subliniază în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. Totodată, reducerea cheltuielilor militare, într-o lume în care cursa înarmărilor nu a fost oprită, atestă pe deplin consecvența politicii de pace a partidului și statului nostru, de dezvoltare a colaborării și' cooperării pașnice cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Ne exprimăm in același timp totala adeziune la politica internă și externă a partidului ■ și statului nostru, angajamentul nostru muncitoresc de a înfăptui în mod exemplar sarcinile ce ne revin in acest an și In viitorul cincinal.Folosim și acest prilej pentru a ne manifesta sentimentele noastre de aleasă stimă și prețuire pentru modul strălucit în care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționați pentru elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului consacrate progresului multilateral al societății noastre socialiste, afirmării tot mai prestigioase a României în Uimea contemporană, prin contribuția sa tot activă la asigurarea păcii și ats ttății popoarelor.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Cluj au primit cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică hotă- rirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind reducerea cheltuielilor militare cu circa 2 mi-> liarde lei, a cheltuielilor de administrație și a altor cheltuieli ale statului cu circa 4 miliarde lei, în scopul accelerării progresului economico-so- cial al țării și Înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului. Aceste măsuri stabilite de conducerea partidului și statului, din inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, reprezintă o nouă dovadă a caracterului pașnic, constructiv al politicii partidului.Toți locuitorii județului Cluj, de la mic la mare, vă încredințează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea lor neclintită de a vă urma cu cea mai înaltă credință în tot ceea ce întreprindeți spre binele și fericirea patriei, a tuturor fiilor ei, că vor munci cu pricepere și dăruire în toate unitățile economice și sociale, pentru dezvoltarea și modernizarea producției, creșterea productivității muncii și ridicarea nivelului calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale, de combustibil și energie, pentru sporirea generală a eficientei întregii activități economice, înfăptuirea exemplară a prevederilor actualului cincinal și pregătirea temeinică a tuturor condițiilor pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor cincinalului 1981— 1985.Dînd glas înaltelor sentimente de stimă și prețuire profundă pentru contribuția inestimabilă pe care o aveți în elaborarea și aplicarea consecventă a politicii interne și internaționale a României socialiste, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați iși exprimă profunda și legitima mîndrie patriotică față de hotărîrea adoptată în recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de a se reduce pe anul 1980 cheltuielile militare cu circa 2 miliarde lei — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.Oamenii muncii gălăteni îșl exprimă adeziunea totală față de conținutul profund umanist al acestei hotărîri, care poartă amprenta inițiativei și gîndirii clarvăzătoare a dumneavoastră, tovarășe secretar general. Vedem in aceasta preocuparea înalt patriotică pentru ca, odată cu asigurarea capacității de apărare a patriei, a cuceririlor revoluționare ale poporului, să se creeze toate condițiile pentru îndeplinirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a nivelului de trai al între-

însuflețiți de puternice sentimente de admirație și recunoștință pentru tot ceea ce întreprindeți spre binele poporului nostru, spre propășirea țării, comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Galați sînt hotă- rîți să răspundă cu fapte de muncă mobilizatoarelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.Comuniștii, toți oamenii muncii, toți cei ce trăim și muncim pe aceste meleaguri legendare ale patriei noastre, cu sentimentul atașamentului deplin și mîndriei patriotice, își exprimă totala satisfacție și deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, al cărui promotor strălucit sin- teți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai de seamă bărbat al neamului, comunistul de omenie care a reconsiderat fundamental mersul societății noastre, care a ridicat în fapt omul și nevoile sale la rangul de obiectiv fundamental al politicii partidului nostru — se spune în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.Recenta hotărtre a Comitetului Politic Executiv privind reducerea cheltuielilor militare și de administrație constituie o strălucită dovadă a modului concret in care România socialistă înțelege să transpună în fapt 
• „Vedem in aceste măsuri o dovadă grăitoare a grijii conducerii partidului, 

a dumneavoastră personal, pentru progresul multilateral al României, pentru 
creșterea continuă a bunăstării celor ce muncesc, pentru viitorul pașnic al omenirii"

• „Militind neobosit pentru destindere și dezarmare, țara noastră oferă un exemplu 
in deplină concordanță cu interesele tuturor popoarelor"

• „Ne angajăm să susținem prin fapte de muncă, prin îndeplinirea prevederilor 
planului cincinal politica înțeleaptă, umanistă și clarvăzătoare a partidului și 
statului nostru"

politica de destindere și Înțelegere între popoare, de pace și securitate internațională.Sintem convinși că aceste măsuri, pe lingă semnificația lor politică, aduc o contribuție substanțială la dezvoltarea economico-socială, la ridicarea nivelului de trai al întregului nostru popor, în deplină conformitate cu hotărîrile stabilite de cel de-al XII-lea Congres al partidului, inscriind România pe culmi de civilizație și progres.în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI NAȚIONAL AL FEMEILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA se arată : în numele milioanelor de temei de la orașe și sate — românce, maghiare, germane și de alte naționalități — asemeni întregului popor, exprimăm deplina adeziune, deosebita satisfacție și profunda recunoștință față de hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.A fost evidențiat încă o dată fierbintele umanism revoluționar cu care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. luptați pentru bunăstarea și fericirea noastră a tuturor.Ca femei, ca mame ne exprimăm întreaga noastră gratitudine, dragostea fierbinte față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, pentru contribuția deosebită pe care o aduce la asigurarea celor mai bune condiții de muncă și viață femeilor, de creștere și educare a copiilor noștri și formarea lor ca oameni adevărați, pentru aportul său prețios la elaborarea minunatelor programe de înflorire a patriei, la asigurarea păcii și securității.Ne angajăm să răspundem cu toată hotărîrea și devotamentul nostru grijii permanente pe care, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o purtați destinelor țării, viitorului copiilor noștri.în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se subliniază ; Noi vedem în aceste măsuri o nouă dovadă a preocupărilor constante ale partidului șl statului, ale dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea orinduirii noastre socialiste, pentru dezvoltarea in ritm susținut a țării și creșterea continuă a nivelului de trai al maselor.în același timp, măsurile stabilite se înscriu ca o nouă contribuție concretă a României la dezarmare, la crearea unui climat de pace și înțelegere între popoare. •Exprimînd sentimentele de profundă recunoștință față de politica de pace, cu adinei rezonante patriotice pe care o promovați, muncitorii, țăranii, intelectualii, întreaga populație a județului Iași sînt ho- tărîți să-și sporească eforturile în vederea realizării integrale a planului pe acest an, pe întregul cincinal, •amplificindu-și astfel contribuția la accelerarea progresului multilateral al patriei.

în aceste momente, ne angajăm solemn să strîngem tot mai puternic rîndurile în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționînd neabătut pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, al cărei magistral ctitor sînteți.în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN ILFOV AL P.C.R., se menționează : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Ilfov au luat cunoștință cu profundă satisfacție și deplină aprobare de măsurile de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, pentru întărirea continuă a orinduirii noastre socialiste, adoptate de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român în ședința din 9 septembrie 1980.Noi vedem în aceste măsuri grija deosebită a conducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru accelerarea progresului multilateral al patriei noastre, condiție esențială a creșterii continue a nivelului de trai material și spiritual ai întregului popor, pentru ridicarea României, libere și independente, pe noi trepte ale civilizației socialiste.însuflețiți de mărețele realizări obținute de poporul român in cei 15 

ani care au trecut de la Congresul ai IX-lea al partidului, anii cei mai rodnici din istoria patriei, ani de grandioase Împliniri, deschizători de noi și luminoase perspective, care poartă pecetea gîndirii dumneavoastră novatoare și cutezătoare, vă asigurăm că toți oamenii muncii din orașele și satele ilfovene sint hotă- riți să-și intensifice eforturile, să acționeze cu cea mai mare fermitate pentru punerea in valoare a întregului potențial tehnico-material, a resurselor de care dispunem, să le gospodărească cu înaltă eficiență, corespunzător nevoilor societății.Pentru noi, ca dealtfel pentru toți fiii patriei, este un motiv de înaltă mîndrie patriotică faptul că, din inițiativa celui mai autorizat glas al națiunii, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, România socialistă se afirmă în. lume ca un consecvent luptător pentru dezarmare, pentru pace și colaborare — se precizează în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.Oamenii muncii maramureșeni, fără deosebire de naționalitate, își exprimă și cu acest prilej profunda lor recunoștință față de conducerea partidului, față de dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, pentru grija permanentă ce o manifestați, cu neasemuit devotament, cu profundă responsabilitate pentru dezvoltarea în ritm accelerat a patriei, pentru amplificarea avuției naționale, garanție sigură a independenței și suveranității noastre, a bunăstării și fericirii întregului popor.Sintem pe deplin conștienți că înfăptuirea programului partidului de înflorire multilaterală a patriei depinde de aportul fiecărui membru al societății, de modul în care punem în valoare întreaga noastră capacitate de muncă și creație. Mîndri fiind de faptul că Maramureșul s-a înscris printre primele județe care au raportat îndeplinirea cu 4 luni mai devreme a planului cincinal, ne exprimăm hotărîrea fermă de a munci cu și mai mult elan și dăruire pentru a da patriei noi valori materiale, pentru a ne îndeplini cu cinste angajamentele asumate.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Mehedinți au luat cunoștință cu viu și legitim interes, cu nespusă bucurie și satisfacție de recenta hotărîre a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de a se reduce pe anul 1980 cheltuielile militare și de administrație, acțiune cu deosebită semnificație, de larg ecou in rindul popoarelor de pe continentul nostru și din întreaga lume, care ilustrează in mod strălucit și convingător preocuparea partidului șl statului nostru, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a ridica necontenit nivelul de trai material și spiritual al întregii noastre națiuni — se arată în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.Mulțumindu-vă, încă o dată, cu toată căldura inimilor noastre pentru grija deosebită ce o manifestați 

în permanență pentru Înflorirea șl propășirea patriei, ridicarea națiunii române pe trepte tot mai Înalte de progres și civilizație, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți fiii Me- hedințiului se află angajați cu întreaga țor energie și pricepere, cu tot entuziasmul în marea întrecere socialistă de înfăptuire integrală a prevederilor actualului cincinal și ridicare a eficienței întregii activități prin reducerea mai accentuată a cheltuielilor în toate domeniile, fiind convinși că numai în felul acesta pot contribui în tot mai mare măsură la ridicarea bunăstării întregului nostru popor.împreună cu Întregul popor, comuniștii și toți oamenii muncii din MINISTERUL FINANȚELOR au primit cu profundă bucurie și unanimă aprobare recenta măsură hotărită de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de a se reduce în anul 1980 cheltuielile militare cu circa 2 miliarde lei, cele de administrație și alte cheltuieli ale statului eu circa 4 miliarde lei și de a utiliza fondurile respective pentru accelerarea progresului multilateral al țării și Înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai al poporului.Noi vedem in această măsură confirmarea încă o dată a clarviziunii și consecvenței cu care partidul nostru, conducerea sa asigură dezvoltarea 

economico-socială a țării in ritm susținut, ridicarea continuă a nivelului de trai al maselor, ca factor esențial pentru întărirea continuă a orinduirii noastre socialiste.Exprimîndu-ne deplina noastră a- deziune față de măsura hotărîtă, de schimbare a destinației unor cheltuieli bugetare pe anul 1980, vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru înfăptuirea în mod exemplar a sarcinilor care ne revin în realizarea politicii financiare a partidului și statului nostru.Membrii organizației județene de partid Mureș, oamenii muncii români, maghiari, germani dau o înaltă a- preciere preocupărilor partidului, ale dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea orinduirii noastre socialiste, pentru apărarea cuceririlor revoluționare prin dezvoltarea in ritm susținut a țării și ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului român — se menționează în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.Reducerea în acest an a cheltuielilor militare cu circa 2 miliarde de Iei, precum și a cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli ale statului cu 4 miliarde lei, fondurile respective urmînd să fie folosite in scopul accelerării dezvoltării multilaterale a țării și Înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc, constituie o pregnantă manifestare a politicii științifice a partidului consacrate fericirii poporului nostru.Oamenii muncii din județul nostru, în frunte cu comuniștii, aprobă în unanimitate măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv, exprimîn- du-și hotărîrea de a le susține cu noi și importante înfăptuiri in toate domeniile vieții economice și sociale.Izvorîtă din politica partidului nostru de creștere necontenită a bunăstării materiale și spirituale a poporului, din concepția dumneavoastră cu privire la căile și mijloacele de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ilustrează caracterul științific, creator, profund umanist al întregii politici interne și externe a României socialiste, al cărei țel suprem este fericirea și bunăstarea omului, afirmarea și înflorirea tot mai deplină a personalității sale, intr-o lume a păcii, colaborării și înțelegerii între popoare — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.Reducerea cheltuielilor militare, punerea fondurilor astfel rezultate in slujba dezvoltării economico-sociale a patriei constituie o strălucită dovadă a faptului că România socialistă, Partidul Comunist Român aplică cu fermitate principiul fundamental conform căruia întărirea continuă a orinduirii socialiste, apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului sint rodul creșterii economico-sociale in ritm susținut a țării, al spori/ii 

necontenite a nivelului de trai al poporului.Comuniștii, toți locuitorii județului •Neamț își exprimă și cu acest prilej adeziunea față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru și își reafirmă hotărîrea de a-și aduce, prin noi succese în muncă, contribuția la înfăptuirea ei neabătută, de a-și spori astfel aportul la înflorirea patriei noastre socialiste, libere și independente.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii români și maghiari din județul Sălaj, ne exprimăm deplinul acord față de măsurile adoptate în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN. Pentru județul Sălaj, care în ultimul deceniu și jumătate a cunoscut o dezvoltare economico-socială și culturală fără precedent în istorie, înfăptuirea măsurilor stabilite îr> ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de a reduce cheltuielile militare cu 2 miliarde lei pe anul 1980, iar cele administrative cu 4 miliarde este de importanță vitală. In acest sens, ne angajăm să acționăm cu toată fermitatea pentru realizarea producției la nivelul tuturor capacităților, funcționarea ireproșabilă și exploatarea rațională a utilajelor și 

instalațiilor, atingerea parametrilor proiectați la toate capacitățile de producție noi, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea productivității muncii, dezvoltarea industriei mici și prestațiilor de servicii către populație.în telegrama adresată de CONSILIUL OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA se subliniază : Oamenii muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România au primit cu deosebită satisfacție hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de a reduce pe anul 1980 cheltuielile militare, de administrație și alte cheltuieli cu circa 6 miliarde lei in favoarea accelerării progresului multilateral al țării și creșterii neîncetate a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii din patria noastră.însuflețiți de importanța hotărîri- lor adoptate de către conducerea partidului, oamenii muncii maghiari din România iși exprimă adeziunea totală la conținutul acestor documente și se angajează să Îndeplinească intr-un înalt spirit de responsabilitate Programul partidului, politica internă și externă adoptată de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se arată : Cu sentimente de profundă dragoste și mindrie patriotică, vă adresăm, în numele comuniștilor și al tuturor locuitorilor străvechilor meleaguri ale județului, români, maghiari, germani și de alte naționalități, cele mai vii sentimente de mulțumire și gratitudine pentru această nouă dovadă a grijii partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general al partidului și președinte al republicii, față de dezvoltarea economico-socială în ritm susținut a României și ridicarea continuă a nivelului de trai al maselor. Trăim încă sub puternica impresie a strălucitei cuvintări pe care ati rostit-o în fața celui de al II-lea Congres al consiliilor populare, amplu for democratic ce a luat în dezbatere importante proiecte legislative, probleme de însemnătate majoră ale înfloririi tuturor județelor și localităților țării, antrenării și mai active a maselor largi la înfăptuirea programului partidului. Vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom depune toată energia și priceperea pentru a spori contribuția noastră la realizarea neabătută a întregii politici interne și externe a partidului și statului, Ia afirmarea tot mai puternică în lume a patriei dragi — Republica Socialistă România.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. se spune : Toți oamenii muncii de pe meleagurile bucovinene, asemenea întregii noastre națiuni, au primit cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică recenta hotărîre a Comitetu- 

Iul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de reducere pe anul 1980 a cheltuielilor militare, de administrație, precum și a altor cheltuieli ale statului, sume care vor fi destinate accelerării progresului multilateral al țării, înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului.Aceste noi măsuri reprezintă Încă o expresie grăitoare a consecvenței cu care conducerea partidului militează pentru ridicarea continuă a bunăstării poporului nostru, a grijii permanente pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o manifestați pentru asigurarea unui viitor strălucit patriei noastre, făuririi securității și cooperării în Europa, a unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.însuflețiți de aceste noi inițiative ale dumneavoastră, care corespund întru totul aspirațiilor și intereselor supreme ale poporului nostru, ne exprimăm și cu acest prilej profunda adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, ferma hotărîre de a ne consacra toate forțele întăririi și dezvoltării continue a patriei noastre socialiste.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Teleorman au primit cu vie satisfacție hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la reducerea pe anul 1980 a 

cheltulelilor militare, de administrație și a altor cheltuieli ale statului și folosirea acestor fonduri în scopul accelerării progresului multilateral al țării, înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al tuturor celor ce muncesc — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. Alături de întregul nostru popor, noi vedem în această măsură preocuparea constantă, plină de înțelepciune a conducerii de partid și de stat, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea economico-socială în ritm susținut a țării, creșterea continuă a standardului de viață, material și spiritual, al întregului nostru popor, crearea unui climat de pace și Înțelegere cu toate popoarele lumii. Exprimindu-ne totala adeziune față de hotărîrea adoptată, avem convingerea că județul nostru, aflat in plin proces de înflorire, ca dealtfel întreaga țară, va beneficia de noi fonduri pentru dezvoltarea industriei, agriculturii, a celorlalte sectoare de activitate, ceea ce va contribui Ia creșterea continuă a calității vieții, la ridicarea scumpei noastre patrii pe noi trepte de progres și civilizație.Asemenea întregului popor, oamenii muncii de naționalitate germană din țara noastră au primit cu deosebită bucurie, vie satisfacție și îndreptățită mîndrie patriotică hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind reducerea cu circa 6 miliarde lei, în acest an, a cheltuielilor militare, de administrație și a altor cheltuieli ale statului și folosirea acestor fonduri in scopul accelerării progresului multilateral al patriei, pentru înfăptuirea neabătută a programului de ridicare a nivelului de trai al întregului nostru popor — se arată in telegrama CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE GERMANĂ DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.Această măsură, adoptată din inițiativa dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, constituie, totodată, o contribuție directă a țării noastre la promovarea destinderii și securității în lume.Exprimînd adeziunea deplină față de măsurile adoptate, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de întreaga gratitudine a oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră, de hotărîrea lor fermă de a nu precupeți nici un efort pentru a-și a- duce contribuția, împreună cu Întregul popor, la traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului, pentru propășirea pe noi culmi de progres și civilizație a patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.Au mai adresat telegrame comitete de municipale, orășenești și comunale, ministere mari întreprinderi industriale, întreprinderi agricole rative agricole de producție, unități militare, uniuni de tuțil de știință, artă și cultură, precum șl organizații de ștești, un mare număr de oameni ai muncii din întreaga țară.

în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se spune: Vedem în aceste importante măsuri, ce decurg din însăși esența liniilor directoare ale politicii partidului și statului nostru, încă o dovadă grăitoare a continuării în ritm susținut a dezvoltării economico-sociale a patriei, în vederea întăririi orinduirii noastre, a consolidării marilor cuceriri revoluționare dobîndite de poporul român în anii socialismului, a fermității cu care acționați pentru a asigura înfăptuirea țelului suprem al societății noastre : ridicarea neîncetată a nivelului de trai al oamenilor muncii.Uimind neabătut exemplul dumneavoastră, de slujire devotată a celor mai nobile năzuințe ale națiunii, organizația județeană de partid va mobiliza toate forțele pentru îmbunătățirea calitativă a întregii activități. Exprimînd voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile ■ timișene de a face totul pentru transpunerea în viață a măsurilor adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți eforturile, că vom munci cu dăruire patriotică și răspundere comunistă pentru a ne aduce o contribuție mereu sporită la măreața operă de edificare «a socialismului și comunismului pe pămîn- tul patriei noastre libere și independente, România socialistă.Asemenea întregului partid șl popor, membrii COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN au primit cu a- dîncă satisfacție și dau o înaltă a- preciere recentei hotărîri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la reducerea cheltuielilor militare. Vedem în această hotărîre o manifestare puternică a legăturii indisolubile dintre politica internă și externă a partidului și statului nostru, o nouă și elocventă expresie a politicii umaniste a Partidului Comunist Român, dorința fierbinte a României socialiste de a-și aduce o contribuție efectivă, prin măsuri concrete, la cauza destinderii, păcii și înțelegerii pe planeta noastră, la traducerea în practică a prevederilor Actului final: de la Helsinki. însuflețiți de înțelepciunea și consecvența întregii politici interne și externe a partidului, ne angajăm; mult stimate tovarășe secretar general, să muncim cu dăruire și răspundere comunistă pentru a ne. aduce o contribuție mereu sporită la aplicarea hotăririlor Congresului al XII-lea, la măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîn- tul patriei noastre.Dînd glas voinței unanime a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Tulcea, ne exprimăm din adîncul inimii deplina satisfacție față de hotărîrea istorică a Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R. de reducere în acest an a cheltuielilor militare cu 2 miliarde lei și a celor de administrație cu 4 miliarde lei și de folosirea acestor fonduri în scopul accelerării progresului multilateral al țării, pentru înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai al poporului — se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R. A- ceastă măsură constituie un minunat exemplu adus de țara noastră 1a cauza păcii și destinderii între popoare, la realizarea unui climat de încredere și securitate internațională.Răspunzînd prin fapte de muncă grijii pe care partidul și statul nostru o poartă dezvoltării economico- sociale a țării, a tuturor județelor, ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, liniștii și fericirii sale, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, drag conducător, vom milita neabătut pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a hotăririlor Congresului al XII-lea al P.C.R.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vîlcea, asemenea întregului nostru popor, iși îndreaptă gin- durile pline de recunoștință, de nemărginită dragoste și devotament față de dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, inițiatorul și promotorul întregii noastre politici interne și internaționale, politipă pătrunsă de un fierbinte umanism, care exprimă in cel mai înalt grad aspirațiile și năzuințele fundamentale ale României — se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. și a CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN. Recenta hotărîre a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de a reduce cheltuielile militare pe anul 1980 cu circa 2 miliarde lei reprezintă o elocventă expresie a consecvenței cu care conducerea partidului și statului nostru militează pentru triumful păcii pe pămînt, cauza sacră a omenirii.Exprimîndu-ne încă o dată recunoștința fierbinte pentru modul magistral in care ați condus și conduceți destinele patriei, vă asigurăm că, asemenea întregului nostru popor, ne vom consacra întreaga energie creatoare, întreaga forță a minții și a brațelor pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor ce ne revin pe acest an, și pe întregul cincinal, pu- nînd astfel baze temeinice îndeplinirii cu deplin succes a sarcinilor ce ne revin din cincinalul viitor.partid și consilii populare și alte instituții centrale, de stat și coope- creație, insti- masă și ob- 
J
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TELEGRAMĂ

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaLa terminarea vizitei pe care am făcut-o in Republica Socialistă România Îmi face o deosebită plăcere să exprim Excelenței Voastre, in numele meu și al delegației egiptene, mulțumiri din inimă și cea mai adîncă recunoștință pentru calda ospitalitate și primirea cordială oferită.Am convingerea că consultările continue și schimburile de păreri Intre Excelența Voastră și președintele Anwar El Sadat vor contribui efectiv la Intensificarea eforturilor vizind realizarea unei păci reale, juste și durabile In Orientul Mijlociu. Mal mult, această politică contribuie la promovarea cooperării Intre țările noastre în interesul bunăstării lor, al păcii și ordinii In lume.Rog pe Excelența Voastră să primească salutări din Inimă, Împreună cu cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, de progres și prosperitate continuă pentru poporul prieten al României.Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

MOHAMED HUSNI MUBARAK
Vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC, 
SAMORA MOISES MACHELîn cursul zilei de luni, tovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, a vizitat portul Constanța, șantierul naval din localitate și cooperativa agricolă de producție Cobadin, obiective care reflectă dezvoltarea în ritm susținut a economiei acestui județ. înaltul sol al poporului mo- zambican a fost însoțit de tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Popa, prim-vicepreședin- te al Consiliului popular județean Constanța, de alte persoane oficiale.împreună cu președintele Samora Moises Machel s-au aflat persoane oficiale mozambicane care îl însoțesc In vizita sa In țara noastră. La sosirea in port, oaspeții au fost salutați de Nlcolae Harjău, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, de comandantul unic al ?ortului, căpitan de rangul III Ion 'ahidea.După vizitarea portului, tovarășul Samora Moises Machel, ceilalți oaspeți mozambicani au sosit la șantierul naval. Aici ei au fost salutați cu căldură de tovarășii Gelu Kahul, director general al Centralei de construcții navale, Dumitru Fuiorea, directorul șantierului, de membri ai comitetului oamenilor muncii, de numeroși muncitori. în fața unor machete și schițe și apoi pe parcursul vizitării secțiilor de producție, gazdele au înfățișat etapele de dezvoltare a șantierului, perspectivele sale.Tovarășul Samora Moises Machel a urmărit cu atenție procesele de producție, s-a interesat de metodele modeme folosite aici In construcția

Sesiunea Consiliului economic 
româno-americanîn stațiunea Neptun au început, luni, lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Consiliului economic româno- american, organism constituit în 1973, cu ocazia vizitei președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, In S.U.A.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, participant lor la lucrările sesiunii le-au fost adresate un cald salut șl urări de succes deplin de către tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis- trul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.în cuvîntul său, tovarășul Cornel Burtică a subliniat că lucrările actualei sesiuni a consiliului dau posibilitatea părților să găsească noi căi de amplificare a relațiilor economice dintre cele două țări. în acest context, a fost subliniată importanța, realizării unui flux reciproc echilibrat al mărfurilor, Încheierii de contracte de lungă durată, extinderii cooperării bilaterale pe terțe piețe, necesitatea de a se conferi relațiilor economice dintre cele două țări o perspectivă de lungă durată.Ambasadorul S.U.A. la București, Rudolph Aggrey, a transmis partici- panților un mesaj de salut din partea președintelui Jimmy Carter. în mesaj se exprimă convingerea că sesiunea va aduce o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre S.U.A. și România Președintele S.U.A. a asi-

★Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut, in cursul zilei de luni, o Întrevedere cu doamna Herta Seidman, adjunct al secretarului comerțului al S.U.A., care participă la lucrările celei de-a
Adunare festivă cu prilejul celei de-a 32-a aniversări 
a creării Republicii Populare Democrate CoreeneCasa de cultură a sindicatelor din municipiul Slatina a găzduit, luni după-amiază, o adunare festivă consacrată celei de-a 32-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene. Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului.Au fost, de asemenea, prezențl membri ai Ambasadei R. P. D. Coreene la București.Despre semnificația istorică a evenimentului sărbătorit a vorbit Celus Neagoe, secretar al Comitetului municipal Slatina al P.C.R., care a evidențiat, totodată, succesele remarcabile înregistrate de poporul coreean, 6ub conducerea Partidului Muncii, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, în opera de edificare a socialismului și comunismului. Evocînd tradiționalele relații de prietenie și colaborare frățească statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, vorbitorul a relevat rolul determinant al întâlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen în extinderea și aprofundarea acestor raporturi. în numele cetățenilor municipiului Slatina, el a adresat poporului coreean calde felicitări pentru realizările obținute și urări de
tv

PROGRAMELE 1 și 2. 10 00 Ora ele
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PROGRAMUL 1. 16 00 Telex 16.05 Te- 
leșcoală. 16,25 Almanah pionieresc. 16.50 

de nave. El a avut cuvinte de apreciere față de realizările constructorilor navali constănțeni, le-a urat noi succese In realizarea planurilor pe care și le-au propus.' S-a vizitat apoi cooperativa agricolă de producție din Cobadin, unitate fruntașă a agriculturii dobrogene. Salutați de Emil Petrache, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, Anghelina Dumitru, director al direcției agricole a județului Constanța, Nicolae Girtone, președintele C.A.P. Cobadin, de numeroși cetățeni al acestei localități, oaspeții din Mozambic au luat cunoștință de realizările acestei mari uni-
★Tovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului Frontul de Eliberare Națională a Mozambicului — FRELIMO, președintele Republicii Populara Mozambic, a depus, dumini-
★Duminică, la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale au avut loc convorbiri economice româno-mozambicane.Din partea română au participat tovarășii Gheorghe Oprea, prim vice- prim-ministru al guvernului, Angelo Miculescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Vasile Pungan, ministru secretar de stat, consilier al secretarului general al partidului și președintelui Republicii, Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior șl Cooperării Economice Internaționale, Mircea Zara, ambasadorul României in Mozambic, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale.

gurat pa participanțil Ia sesiune de întregul sprijin al guvernului american în acțiunile de dezvoltare a schimburilor comerciale și cooperării economice dintre cele două țări, potrivit înțelegerilor la cel mai înalt nivel.La lucrări participă reprezentanți a peste 70 de firme și companii americane, precum și reprezentanți al întreprinderilor de. comerț exterior românești.Din partea Departamentului comerțului al S.U.A. participă Herta Seidman, adjunct al secretarului comerțului.în alocuțiunile rostite la deschidere, președinții celor două părți în consiliu, Vasile Voloșeniuc, președintele Băncii Române de Comerț Exterior, și Milton Rosenthal, președintele Consiliului de administrație al Companiei „Enghelhard Minerals and Chemicals", au evidențiat că, prin numărul mare de firme și companii americane, precum și al întreprinderilor și organizațiilor de comerț exterior românești reunite cu acest prilej, ca și prin discuțiile și tratativele concrete ce vor avea loc, cea de-a Vil-a sesiune a Consiliului economic româno-american se înscrie ca o manifestare importantă în relațiile economice dintre cele două țări.Lucrările sesiunii continuă.
★Vil-a sesiuni a Consiliului economic româno-american.Au fost abordate aspecte ale relațiilor economice dintre România și S.U.A., precum și posibilitățile existente pentru dezvoltarea în continuare a acestor raporturi. (Agerpres)

noi izbînzi In activitatea viitoare, desfășurată pentru continua înflorire a patriei socialiste, pentru împlinirea idealului său de a trăi într-o țară reunificată, liberă și prosperă.A luat apoi cuvîntul Sin In Ha, ambasadorul R. P. D. Ooreene la București. Vorbitorul a făcut o trecere în revistă a principalelor momente din lupta dusă de poporul coreean în cei 32 de ani de construcție socialistă pentru consolidarea și amplificarea cuceririlor sale revoluționare, precum și în scopul reunificării patriei pe cale pașnică, fără nici un amestec din afară.El a exprimat, totodată, poporului român, eminentului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o vie recunoștință pentru sprijinul activ și solidaritatea militantă manifestate față de triumful cauzei drepte a poporului coreean de înfăptuire a unității sale naționale. Referlndu-se apoi la legăturile dintre partidele și statele noastre, ambasadorul R. P. D. Coreene a subliniat că ele au cunoscut, îndeosebi în ultimii ani, un curs continuu ascendent, ca rezultat al vizitelor întreprinse la Phenian și București de către tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, precum și al înțelegerilor privind colaborarea pe multiple planuri româno-coreeană, stabilite cu aceste prilejuri.
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nării documentelor oficiale dintre 
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suceava: îndeplinirea 
prevederilor cincinalului 
la producția industrialăOamenii muncii din Industria județului Suceava au îndeplinit la 15 septembrie prevederile cincinalului 1976—1980 la producția industrială. Realizarea cu trei luni șl jumătate înainte de termen a acestei sarcini creează condiții ca pînă la sfîrșitul anului să se obțină o producție industrială suplimentară In valoare de peste 5 miliarde lei.Anunțînd acest succes, comitetul județean de partid a adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

tăți agricole și perspectivele el de dezvoltare.Gazdele au invitat apoi pe președintele Samora Moises Machel, pe celelalte personalități care îl însoțesc în această vizită să cunoască unele sectoare de bază ale unității — care aduc cooperativei însemnate venituri.La încheierea vizitei, președintele Mozambicului a adresat mulțumiri pentru primirea călduroasă ce le-a fost rezervată, urînd cooperatorilor din Cobadin mult succes in activitatea rodnică pe care o desfășoară.Președintele Samora Moises Machel și persoanele care l-au însoțit s-au înapoiat luni seara in Capitală.
★că dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★Din partea mozambicană au participat tovarășii Sergio Vielra, minis- tru-guvernator al Băncii Mozambicului, Julio Zamith Carrilho, ministrul lucrărilor publice și locuințelor, Antonio Rodrigues Branco, ministrul industriei și energiei, Abdul Magid Osman, secretar de stat pentru cărbuni și hidrocarburi, Joao Dos Santos Ferreira, secretar de stat pentru bumbac, alte oficialități mozambicane.Părțile au examinat aspecte privind extinderea și diversificarea cooperării economice reciproc avantajoase în domeniile industriei, agriculturii, transporturilor, mineritului, precum și al lărgirii schimburilor comerciale, în concordanță cu programele de dezvoltare ale celor două țări.

Cronica zileiLuni după-amiază a sosit in Capitală delegația Partidului Național al Poporului din Ghana, condusă de Nana Okutwer Bekoe III, președintele național al partidului, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, efectuează o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Virgil Cazâcu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Eugen Florescu și Dumitru Turcuș, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R.Au fost prezenți Kwame Addae, ambasadorul Republicii Ghana la București, și membri ai ambasadei.
■kTovarășul Cornel Burtică. viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, luni după- amiază, pe Morris Nyagumbo, ministrul minelor și resurselor energetice al Republicii Zimbabwe, care face o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice în domeniul geologic și minier dintre România și Zimbabwe.A participat Ion M. Nicolae, prim- adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.
★Luni după-amiază s-au încheiat convorbirile oficiale dintre Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Archie M. Mogwe, ministrul afacerilor externe al Republicii Botswana.La convorbiri a participat Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe. A fost prezent Aloy- sius William Kgarebe, ambasadorul Republicii Botswana la București.
★Cu prilejul Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, însărcinatul cu afaceri a.i. al acestei țări la București, Moises Torres Serrano, a oferit/ luni o recepție.Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, loan Ceterchi, ministrul justiției, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.Cu prilejul celei de-a 170-a aniversări a cuceririi independenței de stat — sărbătoarea națională a Statelor Unite Mexicane — luni după- amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia ziaristul Aurel Neagu a împărtășit impresii de călătorie din această țară. A fost prezentat apoi un program de filme documentare mexicane.■La manifestare au pariic.pat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Moises Torres Serrano, însărcinat cu afaceri a.i. al Statelor Unite Mexicane la București, și membri ai ambasadei.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rica, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Luis Alberto Bolanos Gu- țierrez, a vorbit luni la posturile noastre de radio și televiziune.
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întilnirea pregătitoare 
a reuniunii de la Madrid

Viu interes in cercurile diplomatice și de presă 
față de propunerile președintelui RomânieiMADRID 15 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : La Palatul Congreselor din capitala Spaniei au continuat luni lucrările tntîlnirii pregătitoare a reuniunii de la Madrid a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, începînd cu această săptămînă, lucrările întilnirii se vor concentra asupra elaborării ordinii de zi a reuniunii principale de 1a Madrid, care va începe la 11 noiembrie.Reprezentanții mai multor țări, între care Austria, Spania, Grecia, Franța, Norvegia, Ungaria, Suedia, au subliniat în intervențiile lor necesitatea elaborării unei ordini de zi cuprinzătoare a reuniunii principale, care, pornind de la prevederile Actului final, să permită atît evaluarea rezultatelor obținute în aplicarea documentelor semnate la Helsinki, cît și examinarea măsurilor și acțiunilor concrete ce se cei- întreprinse pentru amplificarea și dinamizarea procesului de edificare a securității și. dezvoltarea cooperării în Europa.Delegația română a prezentat, in ședința plenară de luni, ideile și propunerile de o importanță hotărî- toare pentru reuniunea de la Madrid, pentru intensificarea eforturilor în direcția făuririi unei Europe a colaborării și păcii conținute în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor celui de-al doilea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale.în cercurile diplomatice și de presă ale reuniunii de la Madrid a fost primită cu viu interes propunerea din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind găzduirea de către România a următoarei reuniuni a statelor participante Ia Conferința pentru securitate și cooperare in Europa.Pornind de la aceste idei și propuneri ale președintelui României, delegația noastră a prezentat în mod argumentat însemnătatea actualei întîlniri de la Madrid în vederea realizării unei înțelegeri depline pentru desfășurarea cu rezultate cît mal bune a reuniunii din noiembrie. S-a evidențiat poziția țării noastre privind necesitatea realizării de înțelegeri corespunzătoare asupra tuturor

Sărbătoarea ziarului 
„L’Humanite"PARIS 15 (Agerpres). — în parcul de la Courneuve, de lîngă Paris, s-a desfășurat simbătă și duminică, în prezența lui Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist Francez, tradiționala sărbătoare a ziarului „L"Humanitâ“. La ediția din acest ah au fost reprezentate un mare număr de organe de presă ale partidelor comuniste și muncitorești din numeroase țări. Ziarul „Scînteia" a fost prezent la această sărbătoare cu un pavilion care a cuprins o amplă expoziție de fotografii intitulată „Rpmânia în cel de-al șaselea cincinal — 1976—1980“, precum și o expoziție de cărți românești, in care la loc de frunte s-au situat lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.O expoziție de fotografii și afișe turistice, albume, discuri și produse de artizanat a completat pavilionul românesc, care s-a bucurat de mult interes din partea vizitatorilor.Georges Marchais a rostit o cuvîn- tare de închidere a festivalului.Dezvăluiri privindde către ii arile trusturi: „SCANDALUL SEMINȚELOR

• Cum se pierd de către săraci și cum se ciștigă de către bogați 10 miliarde dolari • Cind țările slab dezvoltate 
trebuie să-și răscumpere, la prețuri exorbitante, propriile produse • 90 la sută din fondul de semințe — sub con

trolul cîtorva corporații

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul 
consiliilor populare, document de excepțională însemnătate 
teoretică și practică - reflectînd preocuparea partidului și 
statului nostru pentru asigurarea, prin munca și eforturile 
susținute ale întregului popor, a progresului multilateral al 
țării și prosperității celor ce muncesc — a pus totodată în 
lumină una din realitățile incontestabile ale lumii : faptul că 
multe țări dezvoltate din punct de vedere economic și-au 
obținut prosperitatea, și-au realizat și își mențin nivelul pe 
care îl au astăzi pe seama jefuirii și asupririi, sub diferite 
forme, a celor săraci, a țărilor în curs de dezvoltare.

lată în acest sens un caz semnificativ ce dezvăluie practi
cile oneroase prin care unele trusturi și societăți transnațio
nale realizează supraprofituri în detrimentul țărilor slab 
dezvoltate.înaintea uneia din ședințele sesiunii speciale a O.N.U. consacrate noii ordini economice mondiale, grupuri de tineri întîmpinau delegații care urmau să intre in sediul Națiunilor Unite cu mici pachețele cu semințe dintr-un soi interzis a fi cultivat în Europa occidentală pentru faptul că nu este... patenta- bil. Așa s-a declanșat ceea ce la O.N.U. a fost denumit „scandalul semințelor". Este vorba de fapt de o acțiune organizată pentru a se atrage atenția asupra unei noi amenințări la adresa securității alimentare mondiale. Inițiatoarea acestei campanii este „Coaliția internațională pentru acțiune în domeniul dezvoltării", o organizație neguvernamentală, care și-a propus să avertizeze asupra pericolului distrugerii fondului genetic al plantelor din cauza unor practici care tind să introducă „norme comerciale" în domeniul culturilor agricole.Potrivit cercetătorului canadian 

problemelor legate de pregătirea reuniunii în așa fel încît aceasta să înceapă la data, prevăzută și să obțină maximum de rezultate in direcția impulsionării politicii de destindere, înfăptuirii documentelor ■ semnate la Helsinki și mai cu seamă pentru trecerea la dezarmare, la dezangajarea militară.Delegația română a arătat că ordinea de zi a reuniunii va trebui să cuprindă în mod necesar prevederi concrete care să asigure prezentarea și examinarea de propuneri în vederea dinamizării procesului de aplicare ca un tot unitar a Actului final. S-a relevat, de asemenea, că ordinea de zi trebuie să conțină formulări corespunzătoare care să permită examinarea rapoartelor celor trei grupuri de experți care s-au întrunit după reuniunea de la Belgrad și care au convenit o serie de concluzii și recomandări privind reglementarea pe cale pașnică a diferendelor, lărgirea și intensificarea cooperării științifice europene, dezvoltarea cooperării economice, științifice și culturale în zona Mării Mediterane.Referipdu-se la nivelul reuniunii principale, delegația româhă a reafirmat importanța pe care o are desfășurarea acesteia cu participarea miniștrilor afacerilor externe, ceea ce ar fi de natură să mărească eficiența dezbaterilor, să sporească gradul de angajare și responsabilitate în examinarea și convenirea de măsuri concrete.S-a prezentat pe larg concepția României privind importanța deosebită a asigurării continuității reuniunilor consacrate cooperării și securității europene, întrucît procesul instaurării unei securități și păci trainice în Europa este de lungă durată și implică eforturi comune perseverente din partea tuturor țărilor semnatare ale Actului final. în context, delegația română a subliniat că popoarele din Europa și din întreaga lume și-au pus mari speranțe în lucrările reuniunii de la Madrid, speranțe pe care aceasta trebuie să le Împlinească prin întreaga sa activitate, prin hotărîrile și măsurile ce vor fi adoptate și care trebuie să răspundă comandamentelor supreme ale independenței popoarelor. înțelegerii, cooperării și păcii.
0 cuvîntare 

a lui E. BerlinguerROMA 15 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, a reafirmat într-o cuvîntare ținută la Încheierea festivalului național al ziarului „L’Unita", care a avut loc la Bologna, opozițiarțP.C.I., față de actuala formulă guvernamentală tripartită prfezfdată de Francesco Cbssiga —■ relatează agenția A.N.S.A. „Opoziția noastră față de guvernul Cossiga nu se va atenua, ci își va menține vigoarea neqesară pînă la înlocuirea actualului cabinet", a spus Berlinguer. „Nu avem de propus formule unui guvern din care nu facem parte. O- participare a comuniștilor la guvern este prima condiție pentru a întreprinde ceva durabil și nou", a precizat Berlinguer.Pe de altă parte, secretarul general al P.C.I. a cerut guvernului să propună începerea imediată a unul dialog Est-Vest în problema rachetelor strategice din Europa.

Pat Roy Mooney, autor al studiului „Semințele pămîntului", apărut sub egida organizației menționate, 90 la sută din fondul germinativ existent pe plan mondial se află în „băncile genetice" din țările industrializate — practic sub controlul cîtorva mari corporații, îndeosebi din industriile petrochimică și farmaceutică. Aceste companii dezvoltă artificial o serie de varietăți de plante de cultură (în special cereale), pe care le patentează ca așa-nu- mite „varietăți-miracol", datorită performanțelor lor productive. Ele obligă apoi cultivatorii din țările dezvoltate și totodată — prin programele de asistență agroalimen- tară — țările în curs de dezvoltare să cumpere, contra unor sume tot mai mari, patentele de semințe pe cafe le posedă.Or, hibrizii creați prin cercetare de către companiile respective au fost obținuți din plante ce in'țial au avut originea în actualele țări

ZIUA NAȚIONALĂ A MEXICULUI

Excelenței Sale Domnului JOSE LOPEZ
Președintele Statelor Unite Mexicaneîmplinirea a 170 de ani de la cucerirea independențe! de atat a ț dumneavoastră îmi oferă prilejul de a vă transmite, in numele popori român, al guvernului și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul mexican priei

Dacă prin profilul său urbanistic capitala mexicană se situează printre cele mai moderne metropole latino-americane, ea prezintă deopotrivă vizitatorului numeroase mostre de „istorie concentrată". Faimoasa „Piață a celor trei culturi" oferă în acest sens o imagine unică : deasupra unor ruine aztece se înalță o catedrală' in stil colonial, iar la distanță de numai cîțiva pași începe fundamentul edificiului ultramodern al Ministerului de Externe. Ceva similar se observă in piața Zocalo, dominată de impunătoarea catedrală, pe care conchistadorii au construit-o cu pietrele „Marelui Templu" al aztecilor. Deasupra porții ei centrale se află „Clopotul libertății", carg a fost tras de Miguel Hidalgo y Costilla în localitatea Dolores, ca semnal al declanșării luptei de eliberare, ce avea să fie încununată la 16 septembrie 1810 prin cucerirea independenței.în prezent. Mexicul a devenit unul din principalii producători de petrol din lume; paralel cu preocupările pentru folosirea rațională a acestei bogății în vederea impulsionării întregii economii, o atenție deosebită se acordă diversificării surselor energetice. Autoritățile au anunțat noi proiecte avînd

IN CAPITALA R.D.G. a avut loc ' o manifestare prilejuită de Ziua I internațională in memoria victimelor terorii fasciste și pentru lupta împotriva fascismului șl războiului Imperialist. Au luat parte Erich I Honecker, secretar general al C.C. j al P.S.U.G., președintele Consiliului 1 de Stat al R. D. Germane, alți con- I ducători de partid și de stat aiR.D.G. în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Erich Mielke, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Ireferindu-se la relațiile dintre cele două state germane, a declarat, printre altele: „Normalizarea rela- i țiilor dintre R.D.G. șl R.F.G. are o i mare importanță pentru destinderea ' și pacea în Europa. R. D. Germană Ieste gata să facă noi pași în această direcție în cazul în care șl cealaltă parte dă dovadă de o atitudine rea- listă și binevoitoare. Reafirmăm I încă o dată voința de neînfrînt dea face tot ce ne stă In putință 1 pentru ca pe pămîntul german să Inu mai izbucnească niciodată un război".
LA BEIJING, premierul Consl- ț llului de Stat al R.P. Chineze, Zhao | Ziyang, a avut o întrevedere cu membrii unei delegații a partidului I japonez Komeito, condusă de pre- [ ședințele partidului, Yoshikatsu Ta- keirL| LA SEDIUL NAȚIUNILOR UNITE a avut loc reuniunea statelor- I părți la Convenția internaționa

în curs de dezvoltare, în care varietatea fondului genetic vegetal a fost și continuă să fie de zeci de ori mai mare decît in țările Nordului dezvoltat. Din țările Sudului subdezvoltat aceste plante au fost luate fără nici o plată. In schimb, acum, pentru hibrizii respectivi se pretind redevențe. Vînzările totale pe piața mondială a semințelor au depășit de acum 10 miliarde dolari.Tendințele crescînde de patentare a semințelor au și un alt aspect grav, dacă nu chiar dramatic, pe termen lung, șl anume, este vorba de faptul că prin asemenea practici se limitează treptat varietatea genetică, implicațiile fiind dezastruoase. însăși căutarea cu orice “preț a performanțelor productive prin procesul hibridizării restrînge varietatea genetică, in comparație cu cea inițială a plantelor originale, și deci mărește riscul vulnerabilității lor la boli. Patentarea hibrizilor sporește nebănuit de mult riscul, in- trucit presupune ca aceștia să fie „uniformi", pentru a putea fi identificabili și neconfundabili. Tocmai această „uniformitate" este aceea tare mărește vulnerabilitatea la boli, în funcție de condițiile specifice în care hibrizii sînt cultivați, în lucrarea savantului canadian, amintită mai înainte, este citat un exemplu, printre multe altele, deosebit de grăitor : in Filipine, in cadrul „revoluției verzi", au fost încercate pe rînd toate principalele soiuri de „hibrizi-miracol" de orez importați din Occident, începînd cu soiul „Ir-18“. Nici unul nu a rezistat la bolile specifice din regiune. Ca urmare, s-a introdus un soi mai rezistent la boli, dar care s-a dovedit nerezistent la vînturile puternice din zonă, astfel Incit în cele

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

ca obiect utilizarea potențialului geotermic în Baja California și in alte șase state mexicane, concomitent cu sporirea considerabilă a investițiilor pentru construirea de hidrocentrale și cu accelerarea lucrărilor la șantierul primei centrale atomoelectrice de la Laguna Verde, pentru a asigura intrarea In funcțiune a acestui obiectiv în 1982.Militînd pentru crearea unui climat de pace, înțelegere și cooperare în America Latină și în lume, Mexicul promovează o politică de dezvoltare a raporturilor cu toate statele, indiferent de sistemul lor politico-social. Pe această linie se înscriu și raporturile dintre România și Mexic, țări care, deși situate pe continente diferite, la mari distanțe geografice, au statornicit și dezvoltă între ele rodnice legături de Colaborare prietenească pe multiple planuri, stimulate de afinitățile de limbă și cultură. în evoluția ascendentă a acestor relații se t-țr> scrie ca un eveniment istoric vii» ta oficială efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu în Mexic, care a dat noi dimensiuni conlucrării multilaterale dintre țările noastre, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și conlucrării fructuoase între națiunile lumii.

e scurt

lă a drepturilor civile și politice ale omului, consacrată alegerii a nouă membri ai Comitetului pentru drepturile omului, organ însărcinat cu examinarea modulul in care sînt respectate și îndeplinite de către statele-părți prevederile convenției. Printre membrii aleși se numără și reprezentantul țării noastre.PLENARA C.C. AL P.C. DIN VIETNAM, care a avut loc la Hanoi, a examinat proiectul Constituției R.S. Vietnam și a aprobat conținutul de bază al legii fundamentale. Plenara consideră că adoptarea noii constituții va reprezenta un pas important tn Întărirea legalității socialiste, pe calea edificării și perfecționării democrației socialiste în Vietnam.CONVORBIRI AMERICANO— VEST-GERMANE. La Bonn a avut loc, luni, o convorbire intre ministrul de externe al R.F. Germania, Hans-Dietrich Genscher, șl Warren Christopher, secretar de stat adjunct al S.U.A., informează agenția D.P.A. Au fost examinate relațiile vest-germano—americane, precum și probleme internaționale actuale.REUNIUNE A C.E.E. La Bruxelles s-a deschis, luni după-amiază, reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai Pieței comune.
_________________________ 

I

din urmă s-a considerat necesar să se apeleze la un soi mai puțin productiv, dar rezistent și la boli și la vînturi puternice, originar din Taiwan. Numai că acesta nu a putut fi găsit, pentru că fusese scos din cultură în Taiwan spre a fi înlocuit cu „Ir-18", în cadrul aceleiași „revoluții verzi".-Astfel, pe plan general, țările in curs de dezvoltare, îndemnate să utilizeze „hibrizi-miracol", pe care ii obțin la costuri exorbitante de la companiile occidentale care domină piața semințelor, sînt puse în situația de a-țși vedea „erodindu-se“ progresiv fondul lor genetic vegetal, inițial extrem de bogat și de variat. Amenințarea este însă nu numai pentru țările respective, ci pentru întreaga omenire. Pericolul este cu atît mal mare, cu cît companiile care dețin controlul asupra patentelor de semințe sînt companii din domeniul industriei petrochimice și farmaceutice, care de fapt nu sînt interesate în dezvoltarea unor soiuri (hibrizi) cu adevărat rezistențl la boli și intemperii, întrucît în acest caz s-ar reduce „nevoile" de insecticide, pesticide etc. Astfel, această degradare a fondului genetic nu face decit să ducă la o și mai mare dependență de țările avansate.Acțiunea „Coaliției internaționale pentru acțiune in domeniul dezvoltării" a avut ca obiectiv declarat obținerea unui sprijin din partea Națiunilor Unite în vederea creării unei „bănci genetice" la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare, prin care să se contribuie la conservarea de către aceste țări a fondului lor genetic vegetal.
Iile ȘERBANESCU 
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