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In atmosfera unor entuziaste manifestări de dragoste și stimă, de elan
revoluționar și profundă angajare patriotică, a continuat ieri

VIZITA DE U CBl I TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL BACĂU 
Un amplu și rodnic dialog, la fața locului, cu oamenii muncii, cu specialiștii, 
străbătut de hotărîrea de a îndeplini exemplar sarcinile actualului cincinal, 
de a transpune în viață mărețele obiective ale Congresului al XII-lea, pentru progresul 

țării, pentru bunăstarea întregului popor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu intimpinați cu emoționanta și 
oamenilor muncii de pe meleagurile băcăuane

tradiționala ospitalitate a

Secretarul general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a conti
nuat, joi 25 septembrie, vizita de lucru în județul Bacău.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii Emil Bobu și Ion Dincâ.

Dialogul conducătorului partidu
lui și statului cu făuritorii de bu
nuri materiale, cu locuitorii jude
țului Bacău s-a desfășurat în 
această zi în întreprinderi din mu
nicipiul de reședință al județului, 
el prilejuind, ca de fiecare dată, o 
analiză cuprinzătoare a modului 
cum se acționează pentru reali
zarea cu cit mai mare eficiență a 
sarcinilor de producție pe anul in 
curs și pe întregul cincinal, pentru 
pregătirea condițiilor de înfăptuire 
a obiectivelor viitorului cincinal.

Bacăul a cunoscut în ultimul de
ceniu și jumătate, de cind in frun
tea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o dezvoltare 
impetuoasă. întreprinderile exis
tente și-au sporit de la un an la 
altul capacitățile de producție. Au 
luat ființă noi unități economice. 
Industria constructoare de mașini, 
chimia și electrotehnica — sectoare- 
cheie ale economiei naționale — au 
devenit acum ramuri predominante 
în industria băcăuană. întreaga 
zonă de sud ' a orașului este un

imens șantier. Se construiesc între
prinderi noi, numeroase și impor
tante obiective șocial-culturale. în
tinsa periferie de altădată a cedat 
locul cartierelor moderne, marila 
ansambluri de locuințe cuprinzînd 
peste 30 000 de apartamente, care 
conferă Bacăului aspectul arhitec
tonic al unui oraș înfloritor.

Este . ora 9,30. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc la bordul unui 
elicopter special pe aeroportul din 
Bacău. Aici au venit în întîmpi- 
nare mii de locuitori ai municipiu
lui, tineri și virstnici, pionieri, 
șoimi ai patriei. Mulțimea poartă 
portrete a!e tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și lozinci in cinstea 
partidului și patriei socialiste. S-a 
scandat cu înflăcărare „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu bun venit —

în Bacăul înflorit !“ — expresie a 
recunoștinței populației din această 
parte a țării pentru grija perma
nentă pe care o acordă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ridicării patriei 
pe noi. culmi de progres și bună
stare. Atmosferă de aleasă sărbă
toare. Corurile reunite ale unor an
sambluri artistice băcăuane au in
tonat binecunoscutul cîntec „Parti
dul, Ceaușescu, România !“. Sute 
de elevi, pionieri și șoimi ai pa
triei au întregit această atmosferă, 
executînd exerciții artistice și spor
tive, fluturînd stegulețe și eșarfe 
multicolore.

Primul secretar al comitetului 
județean de partid, tovarășa Ale
xandrina Găinușe, a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, salutul co-(Continuare in pag. a II-a)

Momentul inaugurării unei noi și puternice unități industriale : Combinatul chimic din Bacâu

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Bacău

Dragi tovarăși și prieteni;Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor celor prezenți la această mare adunare populară, locuitorilor municipiului și județului Bacău, 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. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Ne aflăm în județul Bacău în- tr-o vizită de lucru. Sîntem la sfîrșitul cincinalului și aproape de începutul unui nou cincinal. Dorim, în primul rînd, să discutăm cu oamenii muncii de pe aceste meleaguri ale Moldovei cum au lucrat în cincinalul 1976—1980, cu ce realizări se prezintă în fața poporului ; totodată,' dorim să discutăm cum trebuie să -acționăm în continuare, în următorul cincinal.De la început doresc să vă spun că impresiile noastre sînt plăcute. Am constatat cu multă satisfacție că întreprinderile, oamenii muncii din industrie, din agricultură, din învățămînt, din știință, din toate domeniile au realizări importante, că, pe ansamblu, cincinalul se îndeplinește cu succes, chiar cu o anumită depășire. De aceea doresc să vă adresez cele mai calde felicitări pentru aceste rezultate minunate, pentru contribuția adusă la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste ! (Aplauze 

și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Ne-am întîlnit cu chimiștii și petrochimiștii din Borzești ; ne-am întîlnit, de asemenea, cu oamenii muncii din industria lemnului din Comănești, cu minerii și petroliștii din Comănești și Moinești. Trebuie să declar aici că am constatat cu multă satisfacție că minerii, petroliștii și petrochimiștii, cei din industria lemnului, ca și toți oamenii muncii de pe valea Tro- tușului își îndeplinesc cu cinste sarcinile încredințate. Ei au realizat deja planul de producție la cărbune, la petrol și vor da chiar și o producție suplimentară in acest an. Aceasta demonstrează că, într-adevăr, minerii, petroliștii de pe valea Trotușului, din județul Bacău, sînt muncitori cu o înaltă conștiință revoluționară, care își îndeplinesc ferm îndatorirea muncitorească de a da patriei mai mult cărbune, mai mult petrol, de a contribui la asigurarea bazei energetice a patriei noastre socialiste. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Am discutat ieri cu minerii și petroliștii de pe valea Trotușului să ne gîndim la o organizare mai bună a activității, la intensificarea cercetării geologice pentru a obține în cincinalul viitor mai mult petrol, mai mult cărbune. Și muncitorii și-au luat angajamentul că vor face totul pentru a da mai mult petrol, mai mult cărbune. Eu am deplină încredere în muncitorii mineri și petroliști din 

valea Trotușului că își vor ține cuvîntul ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Doresc, de aceea, ca, în mod special, să adresez, de la această mare adunare populară, minerilor și petroliștilor felicitări pentru realizările dobîndite și urarea de a obține succese tot mai mari în cincinalul viitor. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — 
p.c.r. r*>.Am discutat, de asemenea, cu petrochimiștii din Borzești despre necesitatea de a da în producție într-un timp mai scurt toate unitățile și de a asigura ca toate aceste unități moderne — care au costat miliarde și miliarde de lei și au necesitat importuri mari — să producă la întreaga capacitate pentru a da patriei mai multe produse petroliere, chimice, mai mult cauciuc și a contribui în felul acesta la dezvoltarea generală a patriei. Și petrochimiștii, și chimiștii din Borzești și-au luat angajamentul că-și vor îndeplini îndatoririle și doresc să-i felicit pentru rezultatele de pînă acum. Deși au anumite rămîneri în urmă, am în-1 crederea că le vor recupera și vor da, în cincinalul viitor, tot ceea ce poate da acest mare combinat din Borzești. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“). /De asemenea, am discutat cu muncitorii de la marele combinat de prelucrare a lemnului din Comănești. Și ei au rezultate bune și 

pot asigura în continuare o valorificare mult mai bună, superioară a masei lemnoase, Sînt convins că angajamentele pe care oamenii muncii de la acest combinat și le-au luat vor fi realizate, făcînd în așa fel ca din fiecare metru cub de lemn să obținem o valoare superioară, să obținem la export dublu față de ceea ce obținem astăzi, valorificînd în mod corespunzător și munca oamenilor, și avuția patriei noastre. Doresc să-i felicit și pe acești harnici muncitori pentru rezultatele de pînă acum și să le urez succese tot mai mari în activitatea viitoare. (Aplauze și urale puternice).Am vizitat în cursul dimineții de astăzi Întreprinderea de avioane din Bacău. Trebuie să vă declar că am impresii bune. Am constatat cu multă bucurie că în ultimii ani această întreprindere s-a dezvoltat puternic, că avem aici un colectiv care acționează disciplinat și face totul pentru a obține produse de înaltă calitate și tehnicitate. Doresc, de aceea, ca și de la această mare adunare populară să adresez felicitări muncitorilor de la această uzină de avioane, să le urez succese tot mai mari în realizarea programului pe care îl au, precum și cu privire la dezvoltarea producției de avioane în Bacău, despre care am discutat astăzi, (Aplauze și urale prelungite; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Mi-au produs, de asemenea,, o mare satisfacție cele ce am constatat la uzina de mașini-unelte. Am mai vizitat și altădată această uzi

nă. Trebuie să vă spun că am rămas plăcut impresionat de progresele realizate. Este drept, aveam intenția să le aduc, și anumite critici, dar constatînd progresele pe care le-au obținut, am renunțat. Doresc să-i. felicit pentru ceea ce au realizat, pentru producția lor de înaltă tehnicitate, și să le urez să obțină rezultate și mai bune, conform angajamentelor pe care și le-au luat în discuțiile avute astăzi. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).De asemenea, avem impresii bune despre combinatul chimic, pe care l-am vizitat în dimineața aceasta. Deși sînt unele rămîneri în urmă în ce privește intrarea în funcțiune a unor instalații, pe ansamblu, în cei 5 ani de cînd a început construcția combinatului, s-au obținut rezultate bune. Cele mai multe capacități au intrat în producție și există perspectiva — așa cum s-au angajat consiliul oamenilor muncii și conducerea întreprinderii, precum și oamenii muncii de aici ca, în luna viitoare, toate instalațiile să funcționeze. în orice caz, avem impresii bune despre felul cum este organizată munca, despre activitatea ce se desfășoară în acest combinat chimic. De aceea doresc să adresez tuturor oamenilor muncii din acest combinat chimic, chimiștilor din Bacău felicitări pentru rezultatele de pînă acum și urarea ca, în anul viitor și în cincinalul următor, să recupereze producția nerealizată în acest an ca urmare a neintrării în producție la timp a unor instalații. 

Desigur, aceasta S-a întîmplat nu din vina lor, dar ei trebuie să muncească în așa fel îneît să dea producție suplimentară — și cred că pot face acest lucru ! Doresc să le adresez, odată cu felicitările, urarea de succese tot mai mari ! (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Am vizitat, de asemenea, întreprinderea textilă „Proletarul** , o veche întreprindere, cu un colectiv harnic, compus in marea sa majoritate din femei. Și această întreprindere are rezultate bune, a îndeplinit planul cincinal încă în luna februarie, deci a realizat în 5 ani o producție pentru aproape 6 ani. De aceea, doresc să adresez cele mai calde felicitări tuturor muncitorilor, îndeosebi muncitoarelor de la această întreprindere, pentru rezultatele minunate obținute și să le urez succese tot mai mari în activitatea pe care o desfășoară ! (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Aș dori, de asemenea, să adresez calde felicitări oamenilor muncii din agricultură, cooperatorilor pentru rezultatele obținute in activitatea lor. Le adresez urarea ca în anul viitor, în cincinalul care urmează, agricultura din județul Bacău să se dezvolte tot mai mult, să obțină o producție mult mai mare decît in cincinalul actual. Deși s-au înregistrat progrese simțitoare, necesitățile, ca și posibilitățile, sînt mai mari și trebuie să facem totul ca și agricultura să(Continuare in pag. a IlI-a)

Marea adunare 
populară 

din municipiul 
Bacău
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LA POSTURILE 
DE RADIO 

Șl TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei 

de lucru a tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu în ju
dețul Neamț, as
tăzi va avea ioc, 
în municipiul Pia
tra Neamț, o mare 
adunare populară.

Posturile de radio 
și televiziune vor 
transmite direct a- 
ceastă manifesta
re în jurul orei 
13,30.
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(Urmare din pag. I)
muniștilor, al tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în Bacău.

O gardă formată din militari ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul. 
A fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu trece în . re
vistă garda de onoare. .

în semn de caldă ospitalitate, un 
bătrîn localnic a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu tradiționala. pîine șl sare, . 
invltindu-i să guste din ploștile cu ■ 
vin. Tineri și tinere, purtind atrăgă
toare costume moldovenești, au în- 
minat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori. Distinșilor, 
oaspeți le-au fost prinse la gît crava
te pionierești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu...deosebită căldură-, acestor mani
festări prietenești, „ ‘

în aplauzele și ovațiile mulțimii 
venite in inlimpinare, coloana ofi
cială de mașini s.e îndreaptă spre 
primul obiectiv al . vizitei — 
ÎNTREPRINDEREA DE AVI
OANE.

în întîmpinarea secretarului gene- 
ral ăl partidului au venit loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Teodor Zamfirescu, director 
geheral al Centrului național al in
dustriei aeronautice române.

Tnfățișind rezultatele obținute de 
colectivul de muncă de aici, care 
reia la scara industriei socialiste și 
pe un plan calitativ superior o re
marcabilă tradiție românească, di
rectorul întreprinderii, ing. Eugen 
Pascaru, a arătat că, urmînd indica
țiile secretarului general al partidu
lui date cu prilejul precedentei vi
zite, întreprinderea a realizat secții 
proprii de sculărie, piese primare, 
a dezvoltat secția de cauciuc, reu
șind în acest fel să asigure produse 
destinate necesităților interne și la 
export. Se subliniază că unitatea și-a 
îndeplinit sarcinile de producție ale 
acestui cincinal cu aproape cinci 
luni mai devreme. Concomitent, sar
cinile de export au sporit de la 2,5 la 
45 la sută în perioada 1976—1980.

Au fost vizitate secțiile hidraulică 
și montaj agregate complexe hldro- 
pneumatice. Secretarul general al 
partidului a apreciat rezultatele ob
ținute de oamenii muncii de aici în 
direcția economisirii metalului și 
energiei, recomandînd, în același 
timp, ca in dezvoltarea ulterioară a 
întreprinderii să se asigure în mai 
mare măsură iluminarea' naturală, 
precum și o folosire mai judicioasă 
a spațiilor de producție.

Informat că oamenii muncii din 
întreprindere au reușit să asimileze 
peste 80 la sută din reperele execu
tate, secretarul general al partidului 
a indicat să se treacă de urgență la 
sporirea accelerată a gradului de 
asimilare a producției aviatice.

în finalul vizitei, tovarășul Nicolae 
Qeaușescu și t o v a r ă ș a Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului au 
asistat la o demonstrație executată 
pe un avion Clasic de școală și an
trenament, cu care sînt înzestrate 
cluburile și aerocluburile românești.

Avionul, avînd la bord echipamen
te de navigație, și control de un nivel 
deosebit de ridicat, Competitive cu 
cele ale avioanelor de acest tip rea
lizate po plan mondial, permite pilo- 
tilor-instructori. Corneliu Coman si 
Cezar Rusu să: prezinte elemente de 
acrobație aeriană de mare dificul
tate.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi spre ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI-UNELTE.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu Vizi
tează pentru a treia oară această 
întreprindere, a cărei dezvoltare este 
nemijlocit legată — asemenea atitor 
obiective economice ale țării — de 
numele secretarului genefal al 
partidului, Întreprinderea a cunos
cut, potrivit orientărilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, o conți-, 
nuă extindere și( modernizare, de
venind, in numai. 7 ani, de cmd ă 
intrat în funcțiune,' o mare unitate 
de profil a industriei noastre con
structoare de mașini. Condițiile de 
muncă și de viața ale colectivului 
s-au îmbunătățit și ele continuu. 
Pentru cei care lucrează in întreprin
dere s-au dat in folosință două că
mine de neiamiliști, o cantină cu 
peste 2 000 de loctiri, o creșă-grădi- 
nițâ și peste 800 de apartamente! și 
garsoniere. De la începutul anului, 
oamenii muncii de. aiqi beneficiază, 
de asemenea, de sqptămîna de lucru 
redusă.

lată temeiurile profunde pentru 
care conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost intimpinat de 
muncitorii, inginerii și' tehnicienii 
întreprinderii cu cele mai calde sen
timente de dragoste, stimă și recu
noștință. Ei au raportat, cu îndrep
tățită mîndrie și deplină satisfacție, 
transpunerea cu succes în fapt., a 
indicațiilor tovarășului- Nicolae 
Ceaușescu date cu ocazia viziței pre
cedente privind realizarea de mașini , 
grele, asimilarea unor produse care 
pjnâ acum se importau, diversifica
rea tehnologiilor de fabricație. Avînd 
o puternică bază tehnico-materiâlă 
și perfecționindu-și necontenit pre
gătirea profesională, acest harnic și 
tinar. colectiv, a. cărui virstâ medie 
este de 24 de ani, a creat și livrat 
peste 2 000 de mașini-unelte, îritt-un 
număr mereu sporit de tipuri, soli
citate de economia națională. .

Pe fundalul, rezultatelor dobîndite, 
au fost analizate și stabilite, jn tim
pul vizitei, 
pentru ca 
plinească, 
ce-i revin 
cincinal.

Discuția 
urtor machete, _ . .
care redau sugestiv dezvoltarea ac
tuală și in perspectivă a activității 
unității. . . „ , ...

Directorul întreprinderii. Vasile 
Gogu, alte cadre de....conducere și
specialiști au informat că întreprin
derea 5i* a îndeplinit. cu 5 Juni .mai 
devreme producția industrială .pre
văzută pentru peridadâ 1976—1980, 
ea' urmînd să dea peste plan, pină 
la finele actualului cincinal, produse 
în valoare de 300 milioane lei. S-a 
subliniat că preocupările și efortu
rile colectivului sîfiț îndreptate in 
prezent spre obiective prioritare, 
cum,.sint diminuarea tjjgi accentuată 
a consumului de metal, diversifica
rea și modernizarea " fcbn,tinuă; a1 ma- 
sinilor-unelte, reducerea importuri
lor și creșterea exporturilor, spori
rea eficienței economice a întregii 
activități.

Au fost parcurse apoi secțiile de 
bază ale întreprinderii. Tovarășdlui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din

1, măsurile ce se impun 
întreprinderea să-și înde- 
în bune condiții, sarcinile 
in acest an și in viitorul

de lucru a început în fața 
grafice și panouri.

------------T--------------------------------------  

conducerea partidului și statului 
le-au fost înfățișate, cu acest pri
lej, rezultatele , obținute de colecti
vul unității pe -■ linia integrării, și 
tipizării prbducțîei, autodotării, per
fecționării tehnologiilor de fabrica
ție, realizării unor hiașini-unelte de 
complexitate tehnică ridicată, valo
rificării superioare a metalului.

In continuare se vizitează o expo
ziție care aduce, în ambianța spe
cifică a întreprinderii, o flotă- ine
dită, de o semnificație aparte," .Ea 
.reunește lucrările de pictură ale 
unor talentați muncitori de aici, 
realizate în orele de răgaz, în tim
pul liber. Exponatele se remarcă 
prin tematica și calitățile lor. Este 
exprimată, cu căldură și sensibilitate 
artistică, bucuria cu care colectivul 
unității a intimpinat de fiecare dată 
pe conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Sînt redate, totodată, 
aspecte deosebite din activitatea în- 

. treprinderii, din viața oamenilor ei, 
precum și imaginea întinerită, înnoi
tă a meleagurilor băcăuane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au feli
citat cu căldură pe autori, apreciind 
conținutul tematic și calitatea artis
tică a lucrărilor expuse.

în continuare au fost prezentate 
o serie de produse, unele dintre ele 
adevărate premiere tehnice. Rețin 
atenția, prin performanțele lor deo
sebite. mașina de frezat longitudinal 
cu portal F.L.P-2 200, mașinile de 
rectificat in coordonate polare și de 
rectificat plari vertical cu platou 
rotativ, instalația de călire prin cu- 
renți de înaltă frecvență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați apoi în laboratorul de cer
cetare și microproducție din cadru! 
întreprinderii. Rectorul institutului 
de învățămînt superior din Bacău, 
Mihai Merfea, a relevat rezultatele 
obținute de institut pe linia inte
grării cercetării și învățămîntului cu 
producția, subliniind că proiectele 
de diplomă ale viitorilor subingineri 
abordează cu precădere teme care 
iptereseaza întreprinderea de ma- 
șini-unelte și alte unități construc
toare de mașini.

A fost înfățișat noul procedeu de 
formare și turnare în vid, conceput 
și experimentat cu bune rezultate 
de cadrele didactice și studenții in
stitutului, care prezintă avantaje 
deosebite în procesul de turnare, 
asigurind reducerea consumului de 
energie și de metal, creșterea pro
ductivității muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind realizarea institutului, a 
indicat să se creeze în întreprindere 
o stație-pilot care, utilizînd acest 
procedeu, să realizeze piese necesare 
unității de mașini-unelte.

în încheierea 
general 
călduros 
i-a urat 
viitoare.

Muncitorii, inginerii 
de aici l-au asigurat 
Nicolae Ceaușescu că nu 
peți nici un efort pentru 
indicațiile date, pentru 
plini, in cele mai bune condiții, sar
cinile de producție.

Următorul obiectiv al vizitei a fost 
COMBINATUL CHIMIC DIN 
BACĂU, unde secretarul general 
al partidului a fost salutat 
ghe Caranfil, ministrul 
chimice, Dumitru Popa, 
construcțiilor industriale, 
Turcu. directorul unității.

Emoția reintîlnirii colectivului de 
muncă de 
Ceaușescu 
rea la un 
sirea pe 
secretarul 
invitat să 
seinnificînd intrarea oficială in cir
cuitul productiv a‘ puternicei unități 
industriale băcăuane.

Dialogul purtat aici de secretarul 
general al partidului cu cadrele de 
conducere din minister, din centrala 
industrială de resort și cu specialiștii 
unității s-a axat pe modul in care 
se aplică măsurile stabilite privind 
diversificarea gamei sortimentale de 
îngrășăminte, realizarea producției 
prevăzute de fosfogîps pentru șan
tiere, valorificarea superioară a ma
teriilor prime și a resurselor secun
dare rezultate din procesele tehnolo
gice.

Expoziția organizată pe platforma 
combinatului, care reunește principa
lele produse ale unității — diamoniu 
fosfat, uree, clorură de aluminiu, acid 
sulfuric și fosforic, amoniac, piese de 
schimb concepute și realizate aici.— 
ilustrează rezultatele obținute de co
lectivele de oameni ai muncii in di
recția realizării unor substanțe chi
mice de mare eficiență, care valori
fică în condiții de rentabilitate spo- 

■ rită materiile prime, precum și cele 
recuperate din procesele tehnologice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere pentru 
aceste realizări și a recomandat spe
cialiștilor să depună toate eforturile 
ca, incepînd din 1981. combinatul să 
poată produce îngrășăminte pe bază 
de fosfor și azot pentru fertilizarea 
unor mari suprafețe de teren, să se 
asigure cele mai bune condiții teh
nologice in vederea fabricării oxige
nului tehnic, bioxidului de carbon și 
de sulf îmbuteliat, oleumului, fosfo- 
ritei activate, substanțe deosebit, de 
necesare diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au vizitat apoi insta
lația de amoniac, una dintre cele mai 
complexe, dotată cu utilaje de inaltă 
tehnicitate, fabricate in cea mai 
mare parte de întreprinderi speciali
zate din țară. înalții oaspeți au fost 
informați despre eforturile constante 
ale colectivului pentru atingerea pa
rametrilor proiectați, evidențiindu-se 
preocupările in direcția gospodăririi 
judicioase a materiilor prime introdu
se pe flux, utilizării intensive a uti
lajelor. creșterii rentabilității gene
rale a producției.

Secretarul general al partidului a 
fost informat că toate greutățile în- 
timpinate de colectiv in funcționarea 
instalațiilor de amoniac, acid fosforic 
și diamoniu fosfat au fost învinse, 
acestea funcționind, în prezent, la 
parametrii proiectați. Succese mar
cante s-au obținut și în construcția 
depozitului de produse finite, reali
zat pe baza unor soluții originale, cu 
ajutorul cărora s-a putut economisi 
40 ia suta din cantitatea de metal 
prevăzută inițial.

Ajunși pe platforma instalației de 
uree, cel mai modern obiectiv de acest 
gen din țară, înalții oaspeți au fost 
informați că aici au început probele 
mecanice, urmînd ca, în zilele urmă
toare, să fie realizate primele pro
duse. Instalația, cu o capacitate de 
420 000 tone uree pe an. a fost 
concepută1 și realizată pe baza unui 
procedeu tehnologic inedit, care asi-

vizitei, secretarul 
al partidului a felicitat 
colectivul întreprinderii și 
noi succese în

Si 
Pe

activitatea
tehnicienil 
tovarășul 

vor precu- 
a infăptui 
a-și înde-

de Gheor- 
industriei 
ministrul 

ing. Paul

aici cu tovarășul Nicolae 
este dublată de participa- 
moment deosebit : la so- 
această mare platformă, 
general al partidului este 
taie panglica inaugurală.

gură, in procesul de producție, scă
derea consumurilor de energie elec
trică și termică qu 18 și respectiv 70 
la sută, fapt ce permite reducerea 
costurilor de fabricație pe tona de 
produs cu 20 la sută, în raport cu 
cheltuielile țiin instalațiile tradițio
nale.

Felicitînduri pentru rezultatele' 
obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat muncitorilor și specialiș
tilor de aici Jntjemnul să ridice la cote 
tot mai înalte realizările de pînă 
acum, să Acorde o atenție și mai 
mare diversificării gamei sortimen- 

, tale și calității produselor destinate 
ogoarelor țării, ca și celor pentru 
export.

Mulțumind pentru vizita efectuată, 
gazdele l-au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că nu vor precu
peți nici un efort pentru punerea în 
practică a recomandărilor primite, a 
măsurilor stabilite.

De la combinatul chimic, coloana 
oficială de mașini a străbătut arterele 
principale ale municipiului Bacău, 
împodobite festiv. Populația orașului 
trăiește ca de fiecare dată cu intensă 
bucurie reîntilnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Mii și mii de localnici, 
bărbați și femei, vîrstnici și tineri, au 
ieșit in întîmpinarea oaspeților dragi, 
purtind cu dragoste portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, fluturînd 

, stegulețe roșii și tricolore, buchete 
de flori. Mulțimea a aclamat înde
lung, cu însuflețire, pe conducătorul 
iubit al partidului și statului nostru.

O undă de bucurie, exprimată prin 
cintec și dans, a străbătut întregul 
traseu, întregind atmosfera sărbăto
rească a acestei zile, în care au ră
sunat cîntece vibrante închinate 
partidului și secretarului său general, 
patriei noastre socialiste, precum și 
melodii din bogatul folclor moldove
nesc.

în această primire caldă, entuzias
tă și-au găsit o nouă și pregnantă ex
presie dragostea fierbinte și înalta 
stimă pe care întreaga națiune le nu
trește față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unitatea strînsă a poporu
lui în jurul partidului și al secreta
rului său general. ,

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste și stimă a intimpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. pe tova
rășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea de Dartid și 
de stat și colectivul ÎNTREPRIN
DERII DE POSTAV „PROLE
TARUL".

La sosirea distinșilor oaspeți, mii 
de muncitoare și muncitori veniți in 
întîmpinare au aplaudat cu însufle
țire. Tineri și tinere, șoimi ai patriei, 
copii ai celor ce lucrează in întreprin
dere, îmbujorați de emoție, au în
conjurat cu dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le buchete 
de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au. fost salu
tați de ministrul industriei ușoare. 
Lina Ciobanu. de reprezentanți ai 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere, fiind invitați să viziteze 
o expoziție cu cele mai noi produse 
fabricate aici. Cu acest prilej, di
rectorul unității, Vasile Blejușca, a 
prezentat secretarului general al parti
dului principalele realizări în pro
ducție ale colectivului unității, care 
și-a îndeplinit sarcinile de producție 
prevăzute pentru actualul cincinal 
încă din luna februarie a aces
tui an.

în ce privește diversificarea pro
ducției. in funcție de cerințele popu
lației și solicitările la export, s-a 
precizat că unitatea realizează astăzi 
circa 410 sortimente de țesături în 
culori și desene foarte varia'te, pon
derea produselor noi' in producția 
curentă ajungind la aproape 80 la 
sută.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate preocupările existente 
în direcția valorificării eficiente a 
materialelor recuperabile din unitate, 
precum și de la fabricile de confec
ții și tricotaje din întreaga țară. In 
1980, de exemplu, s-au folosit cir
ca 1 160 tone de asemenea materiale, 
urmînd ca pinâ Ia sfîrșitul anului să 
intre in funcțiune, așa cum a indicat 
secretarul general " , Z .. . .. 
secție specială de prelucrare cu o 
capacitate de 5 000 tone.

țesături foarte 
mare parte din ma- 

între care și

al partidului, o.
Au fost 

frumoase.expuse
realizate în 
teriale recuperabile, 
o țesătură destinată înlocuirii pie- 

folosește

succes în confecționarea încălțămintei. 
Atrag, de asemenea, atenția covoare
le tip „Moldova" realizate in propor
ție de 90 la sută din materiale recu
perabile.

Tot in cadrul acestei expoziții, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au examinat cali
tatea unor produse noi ale Întreprin
derii, țesături din lină tină, din 
fire pieptănate și din fibre sintetice 
— care s-au 
apreciere în 
cere.

Tovarășul 
avut cuvinte 
de rezultatele obținute și a arătat 
că se impune să se acționeze în con
tinuare pentru consolidarea acestor 
realizări, pentru dezvoltarea și di
versificarea continuă a producției.

S-a vizitat secția de țesătorie a 
întreprinderii, dotată cu războaie 
moderne, fabricate la uzina de spe
cialitate din Tîrgu Mureș. Spe
cialiștii au prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un război de țesut 
în curs de modernizare, relevindu-se 
că in unitate există o preocupare 
consecventă pentru perfecționarea 
unor mașini cu resurse locale, asi- 
gurîndu-se în prezent și circa 65 la 
sută din piesele de schimb necesare 
utilajelor din dotare.

Au fost, de asemenea, prezentate 
la secția de finisat a țesăturilor o 
tehnologie nouă de prelucrare a ma
terialelor recirculabile și transfor
marea acestora în țesături, pre
cum și unele procedee moderne de 
presare, de scămoșare și stabilitate 
a țesăturilor. fine, care conferă pro
duselor un grad sporit de calitate și 
finețe.

Secretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele obținute de tex- 
tiliștii, de la „Proletarul", i-a felicitat 
pentru eforturile desfășurate in di
recția introducerii progresului teh
nic, recomandîndu-le să persevereze 
în continuare pentru creșterea pro
ducției, îmbunătățirea calității țesă
turilor și valorificarea eficientă a 
tuturor resurselor refolosibile, pentru 
a ridica pe o treaptă superioară în
treaga activitate economică a unită
ții lor.

Gazdele și-au exprimat deplina 
satisfacție pentru întîlnirea cu secre
tarul general al partidului, anga- 
jîndu-se să depună toate eforturile 
pentru a îndeplini exemplar sarci
nile încredințate.

Coloana de mașini a traversat din 
nou orașul, in aceeași atmosferă de 
deosebit entuziasm, de mare vibrație.

In piața din fața sediului comitetu
lui județean de partid, mulțimea ve
nită în întîmpinare a aplaudat cu în
suflețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Tineri și tinere în pitorești 
costume populare s-au prins în hore, 
formațiile reunite ale Filarmonicii și 
Teatrului dramatic „Bacovia", coruri
le reunite ale sindicatelor din învă
țămînt, sănătate și cooperația mește
șugărească au interpretat cintece re
voluționare și patriotice. Se scanda 
puternic pentru partid, pentru secre
tarul său genera}. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au răspuns cu căldură manifestărilor 
de dragoste și stimă adresate de 
populația băcăuană.

La sediul comitetului județean da 
partid i-a fost prezentată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu schița de sistema-*  
tizare a municipiului Bacău.

Gazdele au informat despre stadiul 
îndeplinirii indicațiilor date de secre
tarul general al partidului cu privire 
Ia dezvoltarea in continuare a con
strucțiilor de locuințe și social-edl- 
litare.

Examinind schița de sistematizare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat modul în care se. înfăptuiește 
programul de construcții de locuințe 
și a indicat să se acționeze în con
tinuare într-un ritm tot mai susținut 
pentru îndeplinirea programelor sta
bilite in acest sens, pentru soluțio
narea in cel mai 
turor problemelor, 
rințelor populației, 
municipiul Bacău 
în ce mai modern.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu, cețlalți tovarăși 
din conducerea dej partid și de' stat 
s-au îndreptat apoi, aplaudați cu 
entuziasm, pe întregul traseu parcurs, 
de mii și mii de oameni ai muncii, 
spre stadionul municipal — locul de 
desfășurare a adunării populare.

Vizita de lucru în județul Bacău 
a secretarului general al partidului

bucurat de o deosebită 
magazinele de desfa-
Nicolae Ceaușescu a 
de caldă apreciere față

scurt timp a tu- 
corespunzător ce- 
peritru a face din 
un centru din ce

timpul vizitei de lucru la întreprindereaMoment din de avioane
*

permis, de asemenea, examinarea 
unei arii largi de probleme privind 
agricultura, sector de primă im
portanță pentru economia județului 
și a întregii țări. .........................
terea problemelor 
tarea intensivă a 
ridicarea întregii 
metri de eficiență superiori au avut 
loc direct, la fața locului, cadrul de 
desfășurare oferindu-1 COMPLE
XUL DE SELECȚIE Șl HIBRI
DARE DE LA BRAD al între
prinderii avicole de stat Bacău, 
unde tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a deplasat după încheierea adu
nării populare.

Pe traseul străbătut de coloana 
oficială, locuitorii Bacăului, ai lo
calităților învecinate au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu aceeași emoționan
tă primire, vibrantă manifestare a 
bucuriei de a-1 avea în mijlocul lor 
pe conducătorul partidului si sta
tului.

în comuna Bogdan Vodă, locuitorii 
au intimpinat pe înalții" oaspeți în 
haine de sărbătoare. Sute de călă
reți. tineri și vîrstnici. șoimi ai pa
triei, . pionieri și școlari, fluturind 
stegulățe și buchete de flori, au sa
lutat cu entuziasm pe secretarul ge
neral al partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinați de către prima
rul comunei, Constantin Riglea, Care, 
în cuvinte simple, pline de emoție 
și căldură, a mulțumit in numele să
tenilor pentru înalta onoare de a 
primi vizita conducătorului partidului 
și statului nostru.

La ieșirea din comună, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit intr-un 
lan de porumb al fermei Itești a în
treprinderii agricole de stat Bacău. 
Secretarul general al partidului a 
fost informat că aici se cultivă hi
brizi timpurii, adaptați acestei zone 
și care asigură recolte de 6 500—7 000 
kilograme la hectar.

Secretarul . general al partidului 
apreciază că s-ar fi putut obține o 
recoltă și mai bună dacă se realiza o 
densitate mai mare a plantelor la 
hectar. De asemenea, a indicat fac- • 
torilor de răspundere ca experiența 
pozitivă dobindită în această unitate 
să fie generalizată în toate coopera
tivele agricole de producție și între-

a

Analiza și dezba- 
legate de dezvol- 
acestui sector, de 
activități la para-

prinderile agricole de stat din județ. 
Un moment deosebit a avut Ioc la 

intrarea in satul Dumbrava. ■ unde 
toți locuitorii satului, cu mic cu mare, 
imbrăcați in straie de sărbătoare, au 
venit să-1 întîmpine pe secretarul 
general al partidului, președintele 
țării. Familia celor mai vîrstnici lo
calnici, Maria și Gheorghe Păuceanu, 
împreună cu cei 12 fii ai lor. toți 
muncitori în diferite unități econo
mice ale țării, aflînd că secretarul 
general al partidului vizitează jude
țul unde s-au născut, au venit să-1 
intîlnească pe cel de numele căruia 
sînt legate înflorirea României socia
liste, traiul prosper al tuturor fiilor 
ei. Unindu-și glasul, ei au urat tova
rășului Nicolae Ceaușescu și ..tovarășei 
Elena Ceaușescu multă sănătate, pu
tere de muncă.

Conducătorul partidului și statului 
le-a mulțumit pentru cuvintele ce 
i-au fost adresate și le-a urat, tutu
ror, la rindul său, multă sănătate și 
fericire. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au foto
grafiat împreună cu membrii familiei 
Păuceanu, prinzindu-se apoi, alături 
de ei, în horă.

La intrarea în 
cuitorii comunei 
să bucurie pe 
Ceaușescu și 
Ceaușescu. Unii 
costume de epocă haiducești, au in
terpretat un frumos cîntec patriotic,, 
în timp ce copii in pitorești costume 
populare au executat tradiționalul 
dans moldovenesc „Căiuții". De-a 
lungul aleilor ce duc spre fermele 
întreprinderii avicole Bacău, pădu
rari au intimpinat sosirea înalților 
oaspeți prin sunete de corn, iar fete 
în costume naționale purtau coșuri 
încărcate de roadele toamnei.

La sosirea in fermă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu 
căldură de Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru. ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, de reprezen
tanți ai organelor de partid și de 
stat, de lucrători din unitățile a- 
gricole.

în timpul vizionării unei ample ex
poziții infățișînd realizările 
în agricultura județului și 
ti vele dezvoltării în viitorul 
tovarășul Gheorghe Antohi, 
rul general al Direcției generale pen
tru agricultură și industrie alimen- 

Bacău, a arătat că în județ își

localitatea Brad, lo- 
au primit cu nespu- 

tovarășul 
tovarășa 

dintre
N ieolae

Elena 
ei. purtind

obținute 
perspec- 
cincinal, 
direct.o-

deosebit

Se examinează schița de sistematizare a municipiului Bacău

desfășoară activitatea 16 consilii uni
ce agroindustriale de stat și coopera
tiste, iar în zonele necooperativizate 
15 asociații ale crescătorilor de a- 
nimale.

In ceea ce privește creșterea ani
malelor s-a arătat că, deși efecti
vele au crescut, se va acționa în con
tinuare cu fermitate pentru materia
lizarea indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. cu ca
drele din zootehnie, ținută în vara 
acestui an, astfel ca in viitorul cin
cinal acest sector să depășească 50 la 
sută ca pondere în cadrul producției 
globale agricole. Reprezentanții orga
nelor agricole locale relevă că, în 
scopul bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare, în 
afară de culturile de grîu, porurhb, 
orz și de zootehnie, o puternică dez
voltare vor cunoaște legumicultura, 
creșterea pomilor fructiferi, viticul
tura, prelucrarea și industrializa
rea produselor vegetale. Apreciind 
rezultatele obținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ministerului de 
resort, organelor agricole locale ca 
specializarea și concentrarea produc
ției să se facă ținindu-se seama de 
necesitățile asigurării fondului de 
stat, ca fiecare cooperativă agricolă 
să realizeze din producție proprie le
gume. cartofi, fructe și alte produse 
pentru consumă! membrilor săi. Tot
odată, a indicat șă se țreacă cu mai 
multă hotărire la aplicarea măsurilor 
stabilite ca fiecare țăran cooperator, 
fiecare cetățean să crească animale 
și păsări.

A fost vizitat apoi complexul de 
selecție și hibridare a păsărilor. Aici, 
directorul unității. Petre Plăcintă, a 
infățișat organizarea și rezultatele 
obținute de întreprindere, unitate 
specializată în creșterea păsărilor 
pentru carne și ouă, un loc aparte 
ocupîndu-1 curcanii. Pentru realiză
rile obținute, unitatea a fost distinsă 
cu titlul de „Erou al Muncii So
cialiste".

Se raportează că s-au adoptat pro
cedee din cele mai moderne de creș
tere a păsărilor, ceea ce permite ca 
an de an să se obțină producții-re- 
cord. Colectivul de lucrători și spe
cialiști a raportat incă din prima ju
mătate a anului îndeplinirea preve
derilor actualului cincinal la toți in
dicatorii.

Vizitind standul cu principalele 
produse din carne de pasăre, s-a 
menționat că în atenția lucrătorilor se 
află valorificarea intr-un grad mai 
mare a produselor obținute.

Secretarul general al partidului a 
cerut cadrelor de conducere din mi
nister, specialiștilor să se extindă 
desfacerea către populație a produ
selor din carne de pasăre in formă 
tranșată și preambalată. în continua
re. s-au prezentat o serie de articole 
de marochinărie realizate din pielea 
de pe picioarele de curcan, care ina- 

. inte erau mai puțin puse in valoare.
Secretarul general al partidului a 

apreciat eforturile depuse de lucră
torii, specialiștii unității pentru dez
voltarea sectorului avicol, pentru 
perfecționarea producției și a cerut 
să se extindă experiența bună, do- 
bindită. la întreprinderea avicolă din 
Bacău și la alte unități din țară.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au vizitat ferme de 
producție ale complexului de la Brad,, 
oprindu-se la una din halele de creș
tere a curcilor și curcanilor.

Asigurind că indicațiile și recoman
dările făcute pe parcursul vizitei de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu vor fi 
îndeplinite întocmai, directorul în
treprinderii a exprimat hotărîrea 
muncitorilor- de a nu-și precupeți e- 
forturile pentru realizarea în bune 
condiții a prevederilor planului cin
cinal 1981—1985, de a spori contri
buția lor la buna aprovizionare a 
populației.

Vizită de lucru în județul Bacău 
s-a înscris ca un nou moment, sem
nificativ, al dialogului permanent și 
rodnic pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl poartă cu cei ce mun
cesc in probleme esențiale ale dez
voltării țării, ale ridicării gradului de 
bunăstare și civilizație al poporului, 
ale edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră.

Aprecierile și indicațiile secretaru
lui general al partidului au găsit un 
larg ecou în conștiința locuitorilor ju
dețului Bacău, însuflețindu-l în ac
tivitatea lor pentru îndeplinirea e- 
xemplară a importantelor sarcini ce 
le revin în acest an și în viitorul 
cincinal, in vederea sporirii contribu
ției județului lor la progresul eco
nomiei naționale, la creșterea neîn
treruptă a nivelului de trai, material 
și spiritual, al oamenilor muncii, la 
înflorirea continuă a patriei noastre 
socialiste.
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Rodnic dialog de lucru la întreprinderea de moșini-unelteCa pretutindeni pe parcursul vizitei, caldă, entuziastă primire și la întreprinderea „Proletarul
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)dea patriei mai mult decît a dat pînă acum. Am ferma convingere că țărănimea și oamenii muncii din agricultura din Bacău — la fel ca și muncitorii din industrie — își vor face pe deplin datoria, vor contribui mai mult la dezvoltarea generală a patriei noastre. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul!“).Adresez, de asemenea, felicitări oamenilor muncii care lucrează în cercetare, în învățămînt — atît în învățămîntul superior, cît și în învățămîntul general — pentru contribuția pe care o aduc la dezvoltarea generală a țării, la realizările obținute în județ. Le urez succes în îndeplinirea angajamentelor pe care și le-au luat — în discuțiile pe care le-am avut astăzi — tovarășii de la institutul de în- vățămînt superior și pe care șl le-au luat ieri cei din petrochimie. Le adresez tuturor îndemnul de a face în așa fel încît cercetarea să aducă și ea o contribuție tot mai mare la ridicarea nivelului tehnic al producției, la îmbunătățirea calității produselor și la creșterea eficienței economice. Deci, odată cu felicitările, adresez și urarea de a obține rezultate mai bune. (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Deci, dragi tovarăși, așa cum am spus încă de la început, avem impresii bune despre cele constatate în întreprinderile și localitățile vizitate. Intr-adevăr, oamenii muncii din Bacău au onorat angajamentele pe care le-au luat la începutul cincinalului. Ei pot sta, într-adevăr, cu capul sus, pot spune că și-au făcut datoria față de patrie, față de cauza socialismului, față de partid. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!").Aceasta înseamnă că și organizația de partid a județului, organizațiile de partid din întreprinderi, din localități, din toate unitățile industriale, agricole, de cercetare și învățămînt au acționat cu răspundere, în strînsă legătură cu oamenii muncii, îndeplinind neabătut hotărîrile Comitetului Central, ale congreselor partidului. în strînsă unitate cu toți cei ce muncesc, organizațiile de partid au făcut totul ca să-și îndeplinească rolul de forță politică conducătoare — în sensul de a fi permanent în mijlocul oamenilor, de a munci împreună, de a acționa neabătut pentru dezvoltarea generală a patriei noastre. Deci, In felicitările pe care le-am adresat oamenilor muncii am cuprins și pe comuniști. De aceea nu le-am adresat felicitări speciale, pentru că ei sînt muncitori, țărani, intelectuali, activiști ieșiți din rîndul poporului — și, felicitînd oamenii muncii din Bacău, am felicitat deopotrivă și pe comuniști, și pe cei din organizația democrației și unității socialiste, pe toți oamenii muncii care, în deplină unitate, înfăptuiesc politica partidului nostru comunist. (Aplauze și urale. Se scandează „Ceaușescu șl poporul!“).

Dragi tovarăși și prieteni.Fără îndoială că dumneavoastră aveți tot dreptul să fiți mulțumiți de ceea ce ați realizat — așa cum întregul nostru popor are dreptul să fie mulțumit de felul în care se îndeplinește planul cincinal, de dezvoltarea puternică a patriei noastre socialiste. Dealtfel, în întreaga țară, în aceste trei luni care au mai rămas pînă la încheierea cincinalului, oamenii muncii acționează cu toată fermitatea pentru realizarea in cele mai bune condiții a planului atît în industrie, cît și în celelalte domenii. Avem toate condițiile să realizăm — chiar cu o depășire — planul producției industriale pe cincinalul actual și să trecem cu forțe puternice, por

nind de la o bază superioară, la realizarea cincinalului 1981—1985. Pentru aceste minunate realizări ale tuturor oamenilor muncii, ale întregului nostru popor, doresc' ca, de aici, de la Bacău, să adresez felicitări clasei noastre muncitoare, intelectualilor, tehnicienilor, țărănimii, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, împreună cu urarea de succese tot mai mari în întreaga activitate. (Aplauze puternice, urale ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Puternica dezvoltare pe care a cunoscut-o județul Bacău în domeniul industriei, ca și în celelalte sectoare, demonstrează cu putere justețea politicii partidului nostru comunist, care aplică neabătut legitățile generale la condițiile concrete ale țării noastre, călăuzin- du-se după învățătura atotbiruitoare, revoluționară — materialismul dialectic și istoric. Tocmai pe baza acestei politici noi am putut obține aceste mari realizări atît în Bacău, cît și în întreaga țară, demonstrînd că partidul nostru comunist își îndeplinește neabătut misiunea istorică încredințată de popor de a-1 conduce pe calea făuririi unei societăți cu o înaltă civilizație, care să asigure bunăstarea, fericirea, independența și suveranitatea patriei noastre socialiste. (Aplauze și urale prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Pe baza dezvoltării forțelor de producție, a creșterii avuției naționale s-au realizat și măsurile privind creșterea nivelului de trai, material și spiritual, al oamenilor muncii. Se cunoaște că ne aflăm» în perioada de aplicare a celei de-a doua etape a majorării retribuției. Odată cu încheierea acesteia, veniturile oamenilor <nuncii vor crește cu circa 30 la sută, față de 20 la sută, cît prevăzusem pentru actualul cincinal. Această mărire — cu mult peste prevederi — a fost posibilă datorită creșterii eficienței, preocupării pentru aplicarea noului mecanism economic, rezultatelor obținute în sporirea productivității muncii. Totodată, ele reprezintă o dovadă elocventă a faptului că tot ceea ce*  înfăptuim în țara noastră este destinat dezvoltării generale a țării, creșterii nivelului de trai al poporului pe baza principiilor echității socialiste. de a asigura pentru toți oamenii muncii care participă activ la dezvoltarea generală a patriei condiții tot mai bune de viață — și materială, și spirituală I Facem totul ca, pe măsura creșterii bogăției naționale, să crească și bunăstarea și fericirea întregului nostru popor ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Ne preocupăm, de asemenea, continuu de perfecționarea activității de conducere, de participarea tot mai activă, directă a oamenilor muncii — în consiliile de conducere, în cadrul'conducerilor colective și în diferite alte organisme de conducere, pînă la Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și în toate organele centrale — a reprezentanților oamenilor muncii, ai clasei muncitoare. Aceasta constituie chezășia cea mai sigură că activitatea acestor organe va fi întotdeauna strîns legață de interesele poporului, că în deciziile pe care le vor lua vor ține seama de problemele care interesează dezvoltarea generală a patriei noastre, masele populare, întregul popor. Numai prin participarea directă a maselor populare, a clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre — la activitatea de conducere înfăptuim cu adevărat principiul socialist, revoluționar al făuririi socialismului cu poporul, pentru popor! 

(Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).Nu m-am referit la unele lipsuri, la unele minusuri în activitatea din județul Bacău. Am făcut aceasta nu pentru că nu ar exista și asemenea lipsuri și minusuri, dar doresc ca, in cadrul acestei, adunări, să dau organizației de partid, consiliilor oamenilor muncii, conducerilor întreprinderilor, consiliilor populare un credit — acela de a înțelege că, necriticînd la această mare adu- , nare populară lipsurile constatate, îmi exprim, de fapt, încrederea că vor acționa cu toată forța pentru lichidarea neajunsurilor și minusurilor, pentru organizarea mai bună a întregii activități. Sînt convins că vor face totul pentru Ti folosi mai bine capacitățile ' pe care le avem, pentru creșterea productivității muncii și sporirea eficienței economice, pentru reducerea consumurilor materiale și înfăptuirea tuturor celorlalte măsuri legate de aplifcarea noului mecanism economic, care presupune autoconducere muncitorească și ăutogestiune, în sensul ca fiecare unitate economico-socială să se autoconducă, autofinanțeze, să dea maximum de eficiență, astfel încît fiecare leu investit și cheltuit să aducă venituri maxime. Trebuie să facem totul pentru creșterea generală a venitului național, a avuției naționale — aceasta constituind garanția dezvoltării patriei noastre, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze puternice urale îndelungate).
Dragi tovarăși și prieteni,Acționînd neabătut pentru îndeplinirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XIT-lea. edificînd socialismul și ridicind nivelul de dezvoltare și de viață al poporului, noi ne aducem o contribuție 

ln timpul vizitei Io ferma Brad

de seamă la cauza generală a socialismului. Este bine cunoscut că, pe măsura înfăptuirii cu succes a socialismului, a dezvoltării construcției socialiste în fiecare țară, crește prestigiul socialismului pe plan mondial, se întăresc colaborarea și unitatea dintre țările socialiste, se creează condiții ca principiile și ideile socialismului să aibă o influență tot mai puternică asupra dezvoltării vieții internaționale. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu luptător — pentru pace și popor !“).Acționăm neabătut pentru o politică de destindere, de pade și de independență națională, convinși că numai în asemenea împrejurări putem să ne concentrăm forțele pentru realizarea programului partidului și hotărîrilor Congresului al XIT-lea, că numai în condiții de pace și independență fiecare popor își poate concentra forțele pentru dezvoltarea sa economico-socială. De aceea, lupta pentru pace, pentru independență națională constituie o parte inseparabilă a luptei pentru socialism, pentru progres social, pentru prietenie între popoare ! (A- plauze și urale îndelungate; se scandează „Ceaușescu — pace!“).în activitatea noastră internațională acționăm pentru dezvoltarea colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității lor. Considerăm că. numai acționînd într-o strînsă solidaritate și unitate, țările socialiste își pot îndeplini, rolul lor atît pe plan național, înJ fiecare țară, cît si în lupta pentru pace, pentru destindere, pentru a asigura realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu luptător — pentru pace și popor !“).Dezvoltăm, de asemenea, relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu popoarele care au scuturat jugul dominației imperialiste și coloniale și luptă acum pentru a-și consolida independența și a-și dezvolta o economie proprie, care să Ie asigure bunăstarea și fericirea. De asemenea, extindem relațiile cu țările ca

pitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Participăm activ la diviziunea internațională a muncii, la soluționarea problemelor care preocupă omenirea, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța în relațiile internaționale, a respectării dreptului sacru al fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, de a se dezvolta în mod liber, așa cum dorește el ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace „Ceaușescu — P.C.R.!“).Ne preocupăm în mod deosebit de înfăptuirea securității, cooperării și păcii în Europa. Pornind de la faptul că pe continentul nostru sînt concentrate cele mai mari mijloace militare de distrugere, inclusiv armament nuclear, este necesar să facem totul pentru a opri amplasarea de noi rachete nucleare în Europa. Susținem cu hotărîre propunerile sovietice privind începerea tratativelor în vederea opririi amplasării de noi rachete. Ne pronunțăm ferm pentru ca reuniunea de la Madrid să dea un nou impuls securității și păcii în Europa, facem totul ca relațiile dintre țările continentului nostru să fie relații de colaborare, de pace, de respect reciproc. în mod deosebit dorim ca la reuniunea de la Madrid să se hotărască organizarea , unei conferințe pentru dezarmare pe continentul nostru. Considerăm că toate statele europene trebuie să-și asume o răspundere mai mare în rezolvarea problemelor vitale ale păcii și securității pe continentul european și în întreaga lume. Avem ferma convingere că popoarele europene, acționînd împreună, pot. și sînt în stare să soluționeze problemele dezarmării în Europa, să contribuie la dezarmarea generală. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — pace!“).Acționăm neabătut pentru dezvoltarea colaborării și cooperării în Balcani, pentru a face din această regiune o zonă a prieteniei, colabo

rării și păcii, unde să nu existe armament nuclear. Avem convingerea că există posibilitatea ca Balcanii să devină o zonă a păcii în Europa și în întreaga lume. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — pace!“).în lume sînt multe probleme nesoluționate, încordarea din viața internațională a ajuns să fie foarte gravă. Se recurge prea ușor la forță, la calea militară în soluționarea diferitelor probleme. De aceea, România se pronunță cu toată fermitatea pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea tratativelor, pentru a se renunța la folosirea armelor și a se exclude din viața internațională confruntarea militară ca mijloc de soluționare a problemelor. Este în interesul tuturor popoarelor, în interesul progresului, al civilizației de a se pune capăt pentru tqtdeauna forței și recurgerii la forță sau la amenințarea cu forța. (Aplauze și urale. Se scandează „Ceaușescu — pace !“, „Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra !“).Acordăm o atenție deosebită problemelor dezarmării, și în primul rînd dezarmării nucleare. Cheltuielile militare au ajuns in acest an la 500 miliarde dolari. Practic, povara înarmărilor nu mai poate fi suportată de nici un popor. Ea devine un obstacol în calea dezvoltării economice și sociale, un pericol continuu pentru pace și civilizație. Iată de ce considerăm că este necesar să se facă totul pentru a opri cursa înarmărilor, pentru trecerea la reducerea cheltuielilor militare cu cel puțin 10 la sută anual și să se aloce fondurile economisite pentru asigurarea progresului economic și social, pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare, pentru creșterea gradului de civilizație. în acest fel, măsura recentă privind reducerea cheltuielilor militare în România ține seama tocmai de politica pe care o ducem în legătură cu reducerea generală a cheltuielilor militare. Desigur, numai România nu poate face dezarmarea, și nici numai țările mici și mijlocii. Este necesar ca dezarmarea să înceapă cu țările mari, cu cei care dețin armamentul nuclear. Trebuie să unim forțele întregii omeniri, să spunem un NU hotărît noilor armamente de distrugere în masă, să cerem cu fermitate încetarea producției de arme nucleare și trecerea la nimicirea lor, în general, la reducerea armamentelor de orice fel ! Aceasta constituie o necesitate pentru fiecare popor, o cerință vitală pentru însuși viitorul omenirii 1 (Aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu — pace !“).De asemenea, acționăm în strînsă legătură și solidaritate cu țările în curs de dezvoltare, pentru o nouă ordine economică internațională, pentru relații bazate pe egalitate, pe avantaj reciproc, pentru a se pune capăt cu desăvîrșire exploatării și asupririi sub orice formă a unui popor de către altul. La Congresul consiliilor populare m-am referit la această problemă. Și astăzi, sub diferite forme, cei bogați continuă să-și însușească o parte din produsul muncii celor săraci. Trebuie să punem capăt politicii de asuprire colonială, imperialistă și neocolonialistă, să realizăm o lume mai dreaptă, în care fiecare popor să se dezvolte pe baza muncii sale, în strînsă colaborare cu alte popoare, pe principii de e- galitate și echitate. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — pace !“).Soluționarea tuturor acestor pro

bleme necesită unitatea tuturor forțelor progresiste și antiimperia- liste, necesită unitatea partidelor comuniste ,și muncitorești cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu toate partidele și forțele democratice și progresiste de pretutindeni. Numai în strînsă unitate putem asigura soluționarea tuturor problemelor complexe, în interesul păcii, destinderii, independenței naționale, progresului economic și social. (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Mai mult ca oricînd este necesar ca Organizația Națiunilor Unite și toate celelalte organisme internaționale să-și asume o răspundere mai mare, să fie mal active în soluționarea problemelor complexe, în asigurarea păcii, în realizarea noii ordini economice internaționale. înseși popoarele, care reprezintă adevărata forță a progresului, sînt adevăratele făuritoare ale istoriei, trebuie ltă-și asume răspunderea pentru dezvoltarea civilizației, pentru a asigura o lume mai dreaptă și mal bună pe planeta noastră! (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu luptător — pentru pace șt popor").
Dragi tovarăși și prieteni,Doresc, în încheiere, să exprim convingerea că organizația .de partid, conducerile întreprinderilor și instituțiilor, consiliile oamenilor muncii, adunările generale, toți oamenii muncii din Bacău vor acționa cu toată forța în următoarele trei luni pentru încheierea cu succes a cincinalului actual, pentru a ocupa un loc cît mai de frunte în întrecerea care se desfășoară între județe. Totodată, sînt încredințat că vor face totul pentru pregătirea temeinică a noului cincinal, pentru trecerea în bune condiții la realizarea planului pe 1981.Acum au loc dezbaterile în întreprinderi, se desfășoară adunările generale. Trebuie ca, în toate adunările generale, oamenii muncii să discute temeinic prevederile de dezvoltare pentru cincinalul viitor, pentru 1981, ținînd seama de toate posibilitățile și forțele existente, astfel încît, pe baza realizărilor de pînă acum, anul viitor să marcheze un progres simțitor în lupta pentru o calitate nouă — așa cum a stabilit Congresul al XII-lea — în toate domeniile de activitate ! Să faceți astfel încît în lupta pentru o nouă calitate oamenii muncii din Bacău să se afle în primele rînduri! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul!“).Am deplina convingere că oamenii muncii din Bacău —ca dealtfel toți oamenii muncii din patria noastră, întregul nostru popor — își vor onora angajamentele și sarcinile ce le revin. Aș dori ca, în cincinalul viitor, Bacăul să ocupe un loc fruntaș — șl aș fi bucuros dacă ar ocupa locul I — în întrecerea între județe! (Aplauze și urale puternice, prelungite).Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Bacău succese tot mai mari în activitatea viitoare, multă sănătate și multă fericire ! (Urale și aplauze puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu șl poporul într-o atmosferă de puternică însuflețire, toți cei prezenți la marea adunare populară ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Republica Socialistă România, pentru secretarul general al partidului și pre-» ședințele țării, tovarășul Nicola*  Ceaușescu).
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VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL BACĂU
1 \ ... . ,

Marea adunare populara
din municipiul Bacău

Cu prilejul vizitei de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in județul 
Bacău, pe stadionul municipal din 
Bacău a avut loc o mare adunare 
populară, la care au participat peste 
60 000 de oameni ai muncii — chi- 
miști, metalurgiști, constructori de 
mașini, forestieri, textiliști, țărani, 
intelectuali, elevi și studenți. Sint 
reprezentanți ai celor ce muncesc și 
trăiesc pe aceste bogate și frumoase 
plaiuri, veniți să-l salute din nou 
pe secretarul general al partidului cu 
întreaga lor dragoste, stimă și recu
noștință pentru grija pe care o ma
nifestă față de dezvoltarea multila
terală a județului lor. odată cu a în
tregii țări, pentru creșterea continuă 
a nivelului lor de trai, a bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor 
muncii. în semn de adincă prețuire 
pentru cel mai iubit fiu al poporu
lui, a cărui imagine se identifică cu 
perioada cea mai dinamică și mai 
fertilă din istoria României, cei pre- 
zenți poartă mari portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pan
carte cu lozinci ce exprimă unitatea 
întregii națiuni în jurul partidului, al 
secretarului său general, încrederea 
nețărmurită, în destinul și viitorul 
cortiunist ai patriei noastre. Ca și pe 
fațadele noilor clădiri din centrul și 
din cartierele orașului, pe stadionul 
municipal flutură drapele ale parti
dului și statului, sînt ridicate, de mii 
de brațe, lozinci pe care sînt scrise 
urările : „Trăiască Partidul Comu
nist Român, continuatorul tradițiilor 
revoluționare ale clasei muncitoare, 
ale poporului român !“, „Ceaușescu 
ș: poporul — România, viitorul !“, 
„Ceaușescu — libertate, pace și pros
peritate !“, „Ceaușescu să trăiască — 
România să-nflorească !“, „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu— 
România 1“

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în tribună este salutată 
de cei prezepți cu urale și aplauze 
puternice. Se scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu—P.C.R. „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu bun venit, în 
Bacăul înflorit !“

Tribuna a doua s-a transformat 
într-o uriașă pancartă pe care apar 
înscrise cuvintele ce alătură simbolic 
numele atlt de scump nouă, tuturor : 
„Ceaușescu—P.C.R. !".

Adunarea a fost deschisă de tova
rășa Alexandrina Găinușe, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prtm-secretar al Comitetu
lui județean Bacău al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, care, salutînd cu căldură pe 
înalții oaspeți in numele celor peste 
80 000 de comuniști, al tuturor locui
torilor municipiului și județului 
Bacău, a spus :

Vizita dumneavoastră ne oferă încă 
un minunat prilej pentru a ne expri
ma sentimentele de caldă recunoștin
ță și înaltă stimă ce le nutrim față 
de partid, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, cel mai strălucit șl devotat fiu al 
poporului român, care Întruchipați- 
cele mai nobile idealuri de libertate 
și prosperitate ale națiunii noastre.

în proeminenta dumneavoastră per
sonalitate cinstim, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,. pe conducătorul 
iubit al partidului și statului, pe co
munistul de omenie, care și-a închi
nat viața și activitatea fericirii și 
demnității poporului român, măreției 
și strălucirii patriei noastre. Numele 
dumneavoastră de făuritor al Româ
niei moderne, de militant de seamă 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, de ilustru mesager al 
politicii de pace, colaborare și înțe
legere intre popoare se înscrie cu li
tere de aur în cronica Istoriei neamu
lui românesc.

Exprimăm aceleași sentimente de 
c.aldă și adincă prețuire față de dum
neavoastră, stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, activist de frunte al par
tidului, personalitate proeminentă a 
vieții științifice contemporane, fiică 
devotată a poporului român.

Salutăm, de asemenea, in mod căl
duros pe ceilalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat prezenți la 
marea noastră adunare populară.

Subliniind că vizita in județul 
Bacău are loc la puțin timp după 
ce țara întreagă a sărbătorit împli
nirea a cincisprezece ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului, mo
ment de răscruce in viața social- 
politică a țării, care a Inaugurat cea 
mal rodnică și mai fertilă perioadă 
din istoria noastră contemporană, 
vorbitoarea a spus-!

înaltul dinamism creator, imprimat 
ca trăsătură definitorie economiei, 
științei și culturii românești, se da- 
torește rolului dumneavoastră hotă- 
ritor in perfecționarea întregii vieți 
social-politice, in adincirea democra
ției noastre socialiste.

In cadrul dialogului viu, fertil pe 
care îl purtațl permanent cu națiu

nea. af)indu-vă mereu in clocotul 
fierbinte al vieții, al muncii, întă
rind continuu 7legătura cu poporul, 
cu cei ce muncesc, dumneavoastră 
indrumați cu clarviziunea unui mare 
strateg, cu geniul unui conducător 
de aleasă și profundă vocație vasta 
operă a construcției socialiste in pa
tria noastră.

Județul Bacău a cunoscut in anii 
socialismului, și îndeosebi in ultimul 
deceniu și jumătate, o puternică dez
voltare a forțelor de producție, un 
avint fără precedent in toate planu
rile economico-sociale. A fost accen
tuat procesul industrializării, baza 
bunăstării materiale și a progresului 
spiritual. Mărturie sînt modernele 
unități industriale ale județului.

Am avut astăzi marea onoare, înal
ta satisfacție și bucurie ca noul com
binat de îngrășăminte chimice din 
Bacău să fie inaugurat de dumnea
voastră. Vă adresăm, mult stimate 
tovarășe secretai- general, și cu acest 
prilej, mulțumirile noastre fierbinți, 
profunda recunoștință pentru ajutorul 
ce ni l-ați acordat pe întreg parcur
sul construcției, începînd de Ia săpa
rea primei cupe de excavator, la care 
ați fost prezent, și pină la intrarea tn 
producție a combinatului.

O dezvoltare impetuoasă a cunos
cut, In această perioadă, și platfor
ma petrochimică de pe valea Trotu- 
șului, ale cărei colective au trăit ieri 
bucuria de a vă avea oaspete drag, 
în cei 15 ani, aici au fost puse in 
funcțiune ■ noi și importante capaci
tăți, făcînd ca producția combinatu
lui să crească de trei ori șl jumătate 
față de 1965. Borzeștiul realizează, tn 
prezent, aproape o treime din pro
ducția industrială a județului. Ne fa
cem o datorie de onoare din a releva 
contribuția prestigioasă, hotăritoare 
a eminentului om de știință,' savant 
de renume mondial, academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, la dez
voltarea Combinatului petrochimic de 
la Borzești. Este un minunat prilej 
de a vă adresa, stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. cele mai calde mul
țumiri și expresia recunoștinței noas
tre fierbinți.

La sfîrșitul acestui an, producția 
globală industrială a județului depă
șește 30 miliarde lei, fiind de circa 
patru ori mai nfare decit în 1965. 
Drept'urmare a grijii partidului a 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor țării, 
economia județului nostru cuprinde, 
într-o proporție echilibrată, aproape 
toate ramurile de bază.

Vă raportez, stimate tovarășe 
secretar general, că în prezent toate 
forțele sînt îndreptate spre îndepli
nirea planului pe 1980 și pe întregul 
cincinal. Pină în prezent și-au ono
rat- sarcinile actualului cincinal co
lectivele din 45 de unități. Devansul 
înregistrat le va permite să obțină 
pină la sfîrșitul anului o producție 
globală industrială de aproaoe zece 
miliarde lei peste prevederile cinci
nalului.

Rezultate bune am obținut și în a- 
gricultură. Producția de griu și orz din 
acest an, cu toate condițiile climatice 
mai puțin favorabile, a fost superioa
ră recoltelor obținute in anii trecuți. 
Au fost achitate in*  întregime o- 
bligațiile la fondul central de stat 
la griu și orz, au sporit cantități
le de carne, lapte și lină livrate 
statului. Acționăm cu toate for
țele pentru strîngerea fără pier
deri a recoltei, pentru executarea 
arăturilor și insămînțărilor de toam
nă. pentru aplicarea cu fermitate a 
indicațiilor dumneavoastră privind 
dezvoltarea zootehniei, legumiculturii 
și pomiculturii.

Corespunzător dezvoltării economi
ce, județul nostru a înregistrat o con
tinuă creștere a nivelului de civili
zație, a bunăstării. Planul cincinal 
privind construcția de locuințe a fost 
îndeplinit, oamenilor muncii punin- 
du-li-se la dispoziție 23 000 de apar
tamente moderne, confortabile. S-au 
dezvoltat continuu orașele județului, 
iar două localități rurale — Sascut 
și Podu Turcului — vor deveni in 
curînd centre urbane agroindustria
le. Au înflorit știința, arta și cultu
ra, s-au inălțat numeroase creșe, gră
dinițe. $co|i, spitale, policlinici, case 
de cultură și alte așezăminte. . care 
creează condiții tot mai bune de via
ță pentru toți locuitorii județului.

Urmind minunatul dumneavoastră 
exemplu, vom asigura, o mai largă 
consultare a maselor, o mai amplă 
mobilizare a lor la rezolvarea tuturor 
sarcinilor economico-sociale. în spi
ritul hotăririlor Congresului al 
XII-lea, al indicațiilor dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
general, vom intensifica munca poli- 
tico-educativă, de formare a omului 
nou. cu o înaltă conștiință socialistă 
revoluționară, profund devotat po
porului, partidului și 'patriei.

Asemenea Întregului nostru popor. 

locuitorii județului Bacău iși mani
festă deplina lor adeziune la politica 
externă a partidului și țării, politică 
ale cărei inalte principii se bucură 
de o tot mai .largă apreciere in lume. 
Ne exprimăm și cu acest prilej pro
funda noastră recunoștință față de 
dumneavoastră, mult stimate ' tovară
șe Nicolae Ceaușescu, promotorul po
liticii de pace, prietenie, cooperare și 
conlucrare egală intre toate statele, 
care a dat României un strălucit 
prestigiu internațional.

Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe secretar general, ca oamenii 
muncii din județul Bacău, in frunte 
cu comuniștii, vor munci cu abnega
ție și pasiune revoluționară pentru 
îndeplinirea cincinalului actual și vor 
pregăti cele mai bune condiții pen
tru a se trece cu toate forțele la re
alizarea cincinalului viitor.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
secretai- general, că orientările. în
demnurile, indicațiile pe care le-ani 
primit cu prilejul acestei vizite și 
pentru care vă mulțumim din toată 
inima vor direcționa in continuare 
eforturile noastre, vor constitui pen
tru noi cel mai de preț program de 
acțiune in vederea înfăptuirii în to
talitate a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Gri- 
gore Ardeleanu, maistru la între
prinderea minieră Comănești. care a 
spus : îngăduiți-mi ca, in acest ca
dru sărbătoresc, să dau glas senti
mentelor de nețărmurită bucurie pe 
care, alături de toți locuitorii jude
țului nostru, le trăiesc și minerii din 
bazinul Comănești și să vă transmit 
în numele lor, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, tradiționalul salut mine
resc „Noroc bun !“.

Pentru noi, minerii, vizita de lucru 
pe care ați făcut-o ieri la mina noas
tră, cuvintele de apreciere la adresa 
muncii ce o desfășurăm îndemnurile 
pe care ni le-ați dat constituie mo
mente care s-ati încrustat adine in 
inimile și conștiința noastră, un nou 
și generos imbold in munca de a 
scoate din- adîncurile pămintului 
cantități tot mai mari de cărbune, 
necesare economiei noastre naționale.

Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că noi, 
minerii din bazinul Comănești, am 
reușit ca pină la data de 15 iulie 
1989 să îndeplinim sarcinile actualu
lui cincinal, iar pină la sfîrșitul anu
lui vom realiza în plus 35 000 tone 
cărbune.

Aplicind în viață indicațiile dum
neavoastră de a spori continuu efi
ciența muncii noastre, prin întărirea 
autoconducerii muncitorești, am ac
ționat cu fermitate pentru creșterea 
productivității pe abataj, in condițiile 
reducerii cheltuielilor materiale, pen
tru concentrarea producției pe stra
turi și sectoare, toate acestea avind 
un efect .pozitiv asupra creșterii pro
ducției de cărbune, reducerii cheltu
ielilor și a personalului neproductiv.

Sîntem fericiți că orașul nostru se 
dezvoltă continuu, că numai în acest 
an minerii au primit în folosință 100 
apartamente : peste .300 de mineri 
și-au petrecut concediul de odihnă 
in diferite stațiuni din țară.

Pentru toate acestea, noi. minerii, 
vă aducem calde mulțumiri, ad’nca 
noastră recunoștință. Știm că măsu
rile luate recent de conducerea par
tidului nostru, al căror iniț ator sin- 
teți dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, de a Se re
duce cheltuielile militare și do admi
nistrație se vor râsfrînge nemijlocit 
asupra nivelului nostru de trai ma
terial și spiritual.

Vă rog să-mi permiteți ca, in nu
mele celor peste 14 000 de oameni ai 
muncii din Combinatul petrochimic 
Borzești. a spus in cuvintul său tova
rășul Zamfir Stancu, directorul com
binatului, să exprim marea noas
tră bucurie prilejuită de noua, 
dumneavoastră vizită de lucru în ju
dețul Bacău și la combinatul nostru, 
să dau glas dragostei nemărginite 
ce v-o purtăm dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe secretar general, 
profundei recunoștințe a petrochimiș- 
tilor de pe valea Trotușului pentru 
tot ceea ce faceți spre binele și feri
cirea Întregului popor, pentru contri
buția inestimabilă ce o aduceți la 
înălțarea României socialiste, la creș
terea prestigiului ei in lume.

Aducem un călduros omagii', tova
rășei Elena Ceaușescu. activist de 
frunte al partidului și statului, savant 
de renume mondial, pentru aportul 
deosebit la dezvoltarea științei și'teh- 
nicii românești, de roadele cărora be
neficiază și combinatul nostru. întrea
ga industrie chimică din România.

Combinatul nostru și-a sporit, con
siderabil, an de an. volumul produc
ției. Producem in acest an de 3 ori 
și. jumătate mai mult decit. în 1985, 
iar exportul este cu peste 70 la sută 
mai mare decit In ultimul an al cin
cinalului precedent.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe

Sint discutate la fața locului, in lan, perspectivele unor recolte și mai bogate

secretar general, că prind neabătut 
viață indicațiile dumneavoastră pri
vind modernizarea producției, crește
rea necontenită a eficienței și valo
rificarea cit mal deplină a materiilor 
prime. Cu ajutorul Institutului cen
tral de chimie am aplicat o seamă 

• de măsuri tehnico-organizatorice 
care au permis dublarea capacităților 
de producție la unele instalații, re
ducerea substanțială a consumurilor 
specifice, indeosebi a materiilor pri
me și materialelor din import.

Combinatul beneficiază in acest 
cincinal de un volum de investiții 
care se ridică la 6,6 miliarde lei, 
materializat in 30 noi capacități de 
producție. Am avut cinstea și bucu
ria ca rafinăria dtț petrol să fie 
inaugurată ieri de dumneavoastră.

In prezent, se află in probe teh
nologice alte 5 instalații, intre care 
noua capacitate care valorifică supe
rior țițeiul. Sintcm hotărîți să ac
ționăm cu toată răspunderea pentru 
înlăturarea neajunsurilor care se mai 
fac simțite in activitatea noastră, 
pentru valorificarea țmai deplină a 
potențialului material și uman de 
care dispunem, să aplicăm neabătut 
indicațiile date de dumneavoastră cu 
prilejul vizitei efectuate ieri in com
binatul nostru. Vom asigura toate 
condițiile pentru pregătirea exem
plară a cincinalului 1981—1985, care 
pune in fața colectivului din combi- 
rfatul nostru sarcini deosebit de mari 
și complexe privind modernizarea și 
perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație, diversificarea producției.

Reafirmind devotamentul adine 
față de partid, față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
lului nostru, petrochimiștii din Bor
zești se angajează în fața dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general, să acționeze cu toată ho- 
tărirea, cu dăruire și pasiune revo
luționară. pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea ai partidului.

în cuvintul său, tovarășul Vasile 
'Diaconu, președintele C.A.P. Sascut, 
a spus : Comuniștii, toți locuitorii co
munei Sascut, pe care îi reprezint la 
această mare adunare populară, vă 
exprimă dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, senti
mentele de dragoste fierbinte, de 
adincă recunoștință, cele mai calde 
ttrărl de sănătate și putere de muncă, 
pentru ca. in fruntea partidului și 

. statului; să ne conduceți spre Înaltele 
culmi de progres și civilizație.

Vă raportăm că in cei 15 ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, ani de rodnice împliniri, 
și cooperat'va noastră de producție, 
asemenea tuturor unităților din ju
deț. a cunoscut transformări înnoi
toare. Producția globală s-a dublat, 
fiind in prezent de 34 milioane lei. 
Au sporit continuu producțiile de ce
reale, ca și cele animaliere. în 1980. 
eu toate condițiile mai puțin favora
bile. am obținut 3 200 kg griu la hec
tar, pe o suprafață do 1 130 hectare, 
iar la orz 3100 kg la hectar. Con- 
tinuind tradiția locală, am dezvoltat 
sectorul zootehnic, de la care obți
nem un venit anual de 12 milioane 
Iei. în prezent, acest sector numără 
5 000 oi, 2 200 bovine la îngrășat și 
o fermă sericicolă. Am luat măsuri 

ca in viitorul cincinal sectorul zoo
tehnic, așa cum ne-ați indicat ia 
consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., să realizeze Cel puțin 50 la 
sută din producția globală.

Trebuie să, recunoaștem insă că nu 
am epuizat nici pe departe rezervele 
de care dispunem. în lumina indica
țiilor date de dumneavoastră la Con
gresul al II-lea al consiliilor popu
lare. ne angajăm in fața conducerii 
partidului că vom asigura lucrări de 
calitate superioară in toate perioa
dele, respectînd tehnologiile care asi
gură cele mai bune producții, 
vom folosi mai judicios fondul fun
ciar, mai ales cel din prima terasă 
a riului Șiret, unde încă avem de 
executat lucrări pentru prevenirea 
inundațiilor, vom continua executarea 
lucrărilor de combatere a eroziunii 
solului.

Reafirmind imensa bucurie și sa
tisfacție a cooperatorilor, a tuturor 
lucrătorilor ogoarelor, de a vă afla 
din nou in mijlocul nostru, ne anga
jăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, să aplicăm neabătut indica
țiile dumneavoastră, ele constituind 
pentru noi un prețios program de 
muncă.

tn continuare a luat cuvîntul tova
rășa Pachița Nemțeanu, secretar al 
comitetului U.T.C. al întreprinderii 
„Proletarul". Aduc la această mare 
adunare populară cuvintul nostru, al 
textiliștjlor, al inflăcâratului tineret 
băcăuan, care au avut bucuria de a 
se întîlni astăzi cu dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, a spus vorbitoarea. îngăduiți-ne 
să vă adresăm și de Ta această tri
bună sentimentele noastre de adin
că recunoștință pentru tot ceea ce 
tăceți pentru prosperitatea și ferici
rea poporului nostru.

Cu aceeași nețărmurită dragoste 
vă adresăm dumneavoastră, stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. eminent 
om politic și de știință, recunoștința 
noastră fierbinte pentru îndrumările 
ce le dați tinerei generații.

Oamenii muncii din întreprinderea 
noastră, sub îndrumarea permanentă 
a organizației de partid, au obținut 
rezultate deosebite in muncă. Preve
derile planului cincinal au fO3t înde
plinite încă din luna februarie, iar 
în acest an sintem hotărîți să livrăm 
beneficiarilor o producție-marfă su
plimentară in valoare de 15 milioane 
lei.

Acționind pentru realizarea și de
pășirea in mod exemplar a sarcinilor 
economice, ne preocupăm de educa
rea tineretului in spiritul muncii, al 
dragostei față de întreprinderea in 
care lucrează, al concepției înaintate 
a partidului nostru despre, lume și 
viață.

Tineretul băcăuan vă asigură, mult 
stimate tovarășe secretar generai, de 
sentimentele noastre de dragoste și 
atașament fierbinte față de Partidul 
Comunist Român, față de dumnea
voastră, strălucit fiu al națiunii noas
tre. cel mai apropiat prieten și în
drumător al tineretului. adinca 
noastră recunoștință pentru minuna
tele condiții de muncă și studiu ce, 
ni le-ați creat pentru a deveni, oa
meni de nădejde ai patriei, construc
tori demni ai societății comuniste pe 
pămintui românesc.

Vom urma neabătut exemplul dum
neavoastră de patriot înflăcărat, de 
comunist de omenie, care puneți mat 
presus de orice slujirea cu devota
ment a patriei și poporului.

Ne angajăm, mult s'timate tovarășe 
secretar general, să muncim cu ab
negație. cu dăruire și pasiune revolu
ționară. in uzine, pe ogoare, pe ma
rile șantiere naționale. Oriunde va fi 
nevoie, nu vom precupeți nici un 
efort pentru ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Alături de întreaga suflare a aces
tor străbune meleaguri românești — 
a spus tovarășul Mihai Merfea, rec
torul Institutului de învățămint su
perior din Bacău — exprim dragostea 
fierbinte, sentimentele de adincă sti
mă'și recunoștință pe care le nutresc 
slujitorii școlii, întregul tineret stu
dios față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
pentru condițiile minunate de învăță
tură și viată ne care ni le-ați creat, 
pentru tot ceea ce faceți pentru fe
ricirea șț bunăstarea oamenilor mun
cii.

Modelul școlii românești actuale 
este rodul gindirii dumneavoastră 
creatoare. Niciodată in istoria sa 
școala românească n-a fost mai efi
cientă. așa cum se dovedește in pre
zent și mai ales cum se conturează 
a fi în viitor.

în condiții social-economice și spi
rituale noi, școala băcăuană cunoaște 
dimensiuni și o capacitate de cuprin
dere fără precedent. In instituțiile de 
invățămint din județul Bacău învață 
peste 140 000 de elevi și studenți. 
adică peste 25 la sută din populația 
județului. în cei 20 de ani de cind 
Bacăul a devenit centru universitar, 
s-a creat o bază de invățămint pu
ternică. formată din ateliere-școală, 
amfiteatre, laboratoare, săli de 
cursuri și seminarii, in care pot fi 
școlarizați peste 2 000 de studenți. 
Valoarea activităților de micropro- 
ducție și a contractelor de cercetare 
științifică se ridică la aproape 13 000 
lei pe student. în viitor, așa cum 
ați indicat, mult stimate tovarășe 
secretar general, la marea adunare 
populară de la Iași, cu prilejul des
chiderii noului an de invățămint. 
vom mări contribuția noastră la cer
cetarea științifică pentru perfecțio
narea tehnologiilor, care să aibă ca 
rezultat reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibili.

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
deplina noastră adeziune la politica 
partidului și statului, o politică de 
pace și colaborare intre națiuni, an
gajamentul nostru ferm de a acționa 
cu toată hotărîrea pentru aplicarea 
ei neabătută.

. Dind glas dorinței unanime a tu
turor celor prezenți la această mare 
adunare populară, primul secretar al 
comitetului județean de- partid adre
sează tovarășului Nicoîae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvintul. Este o 
atmosferă de puternic entuziasm. Se 
scandează neîntrerupt „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul

Intimpinat cu ovații și urale, ia 
cuvintul secretarul general al parti

dului, președintele Republicii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvtntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost ascultată cu deose
bit interes și subliniată in repetate 
rînduri de aplauze puternice, ovații 
și urale. Cei prezenți și-au exprimat 
și în acest fel hotărîrea fermă de a 
infăptui neabătut îndemnurile secre
tarului general al partidului, de a 
munci în continuare cu devotament 
pentru realizarea sarcinilor ce Ie re
vin la locul lor de muncă, pentru 
înfăptuirea cu succes a hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidului.

Luind cuvîntul la încheierea adu
nării populare, primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
spus : Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele comuniștilor, al participanți- 
lor la adunarea noastră populară, al 
tuturor locuitorilor județului Bacău, 
să exprim profundele noastre senti
mente de recunoștință pentru onoarea 
ce ne-ați făcut-o de a vă afla din 
nou in mijlocul nostru, in cadrul 
acestei memorabile și rodnice vizite 
de lucru, in amplul dialog pe care-1 
purtați cu țara, cu făuritorii bunuri
lor materiale și spirituale. Prețioase
le indicații pe care ni le-ați dat în 
unitățile vizitate, orientările și în
drumările de excepțională însemnă
tate cuprinse în cuvintarea dumnea
voastră la această impresionantă 
adunare constituie pentru organiza
ția județeană de partid, pentru co
muniști, pentru toți oamenii muncii 
din județ un program concret de ac
țiune. Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general al partidului nostru, că 
vom face totul pentru înfăptuirea lui 
în totalitate.

Adunarea ia sfîrșit într-o atmos
feră de mare sărbătoare. Dragostea 
fierbinte și prețuirea față de secre
tarul general al partidului sint ma
nifestate de zecile de mii de parti
cipant! prin îndelungi aplauze, prin 
ovații și urale puternice. Se scandea
ză din nou „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu — 
România „De la al IX-lea Con
gres, Ceaușescu și progres !“, 
„Ceaușescu — pace !“.

Cei prezenți aclamă îndelung, ova
ționează pentru partid și secretarul 
său general. La coborîrea din tribuna 
stadionului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu căldură ma
nifestărilor de simpatie adresate de 
miile de oameni care-i inconjoară cu 
multă dragoste.

Tineri și tinere, in frumoase cos
tume populare, pornesc 6 horă in 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint invi
tați să se prindă.

O gardă militară prezintă onorul. 
Este intonat Imnul do Stat ai Repu
blicii Socialiste România Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trece in revistă 
garda de onoare.

tn aplauzele și uralele mulțimii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu iși iau un căl
duros rămas bun de la gazde, urin- 
du-le succes in muncă, fericirp, lor 
și familiilor lor, tuturor locuitorilor 
județului.

In mijlocul numeroosei familii a celor mai vîrstnici locuitori din satul Dumbrava O horă spontană, expresie a sentimentelor de profundă dragoste față de stimați» oaspeți
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Plecarea tovarășului Hias Hiou
Joi după-amiază a părăsit Capitala 

tovarășul. Ilias Iliou, președintele 
Uniunii Democratice de Stingă din 
Grecia — E.D.A., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită in 
țara noastră.

Deschiderea noului an de învățămînt 
la Academia militară și în școlile militare

Joi dimineață a avut loc deschi
derea noului an de învățămînt la 
Academia militară și în școlile mili
tare de ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din armată.

Festivitățile s-au transformat într-o 
vibrantă manifestare de dragoste față 
de patrie, popor și partid, față de 
cel mai iubit fiu al națiunii — to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant su
prem al forțelor noastre armate.

Au participat general-maior Con
stantin Olteanu, ministrul apărării 
naționale, membri ai Consiliului de 
conducere al Ministerului Apărării 
Naționale, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai gărzilor 
patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei.

într-o atmosferă entuziastă, ca
drele didactice și elevii instituțiilor 
militare de invățămint au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu te
legrame in care își exprimă hotări- 
rea fermă de a-și consacra toate 
forțele înfăptuirii neabătute a sarci
nilor rezultate pentru invățămintul 
militar din documentele Congresului 
al XII-lea al partidului, ale primu
lui Congres al educației și invâță- 
mintului, din indicațiile și orientările 
de inestimabilă valoare teoretică și 
practică subliniate in cuvintarea 
rostită de secretarul general al 
partidului cu ocazia deschiderii anu
lui de invățămint 1980—1981 la marea 
adunare populară din municipiul 
Iași.'

Comandanții, organele și organiza
țiile de partid și ale U.T.C., cadrele 
didactice și elevii din Academia mi
litară și din celelalte instituții de 
invățămint militar și-au reafirmat

Cronica
Joi, tovarășul Cornel Burtică, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit 
pe Dudley Pinks, președintele Aso
ciației „Business International", și pe 
vicepreședintele acestei asociații, 
doctor Kurt Neubauer, care au par
ticipat la masa rotundă organizată in 
aceste zile la București.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la unele 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre companiile străine participante 
la masa rotundă și întreprinderile 
românești de comerț exterior.

La primire a fost prezent Alexan
dru Mărgăritescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale.

★
în perioada 22—25 septembrie au 

avut loc la București lucrările se
siunii a 7-a a Comisiei mixte ro- 
mâno-italiene de cooperare, științi
fică și tehnologică.

S-au analizat realizările din peri
oada 1978—1979, apreciindu-se pozi
tiv caracterul concret și dinamic al 
cooperării, precum și numărul spo
rit de programe comune de lucru 
convenite și rezultatele obținute. 
Pentru perioada 1931—1982 s-au adop
tat noi obiective de cooperare în do
meniile : geologie, energie solară, 
construcții de mașini, electrotehnică, 
informatică, cercetarea apelor, ocea
nografie și altele.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
din partea română de, Nicolae Io- 
nescu, secretar de stat al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, iar din partea italiană de 
P. M. Antici, ministru plenipotențiar.

La încheierea lucrărilor sesiunii, 
delegația italiană a fost primită de 
tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- 
edinte al Consiliului Național pen- 
u Știință și Tehnologie. Cu această 
jazie au fost apreciate rezultatele 

obținute in cooperarea tehnico-ști- 
ințifică româno-italiană și s-au 
relevat posibilități de dezvoltare în 
continuare a acestei activități.

A participat Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

★
La București au început, joi, lu

crările celei de-a IlI-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-filipineze de cooperare economică, 
tehnică și de comerț. Delegația 
română este condusă de Doina Ar- 
dare, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, iar delegația filipine- 
ză de Delfin R. Garcia, ambasadorul 
Republicii Filipine in România.

în cadrul lucrărilor, cele două dele
gații examinează stadiul de înfăp
tuire a înțelegerilor, stabilite la pre
cedenta sesiune a Comisiei mixte, 
care a avut loc la Manila, și studiază 
noi căi de dezvoltare în continuare a 
relațiilor de cooperare economică, 
tehnică și a schimburilor comerciale.

★
Joi dimineață, tovarășul Ion Con- 

stantinescu, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie a Republicii 
Socialiste România, a avut o între
vedere cu K. N. Modi, președintele 
Federației indiene a camerelor de 
comerț și industrie, președinte al 
„Modi Enterprises", care ne vizitează 
țara in fruntea unei delegații eco
nomice indiene.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind activitatea came
relor de comerț din cele două țări, 
precum și măsuri pentru dezvolta
rea schimburilor comerciale dintre 
România și India.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid. (Agerpres) 

angajamentul să militeze neobosit, 
cu înaltă responsabilitate, pentru 
organizarea și desfășurarea întregu
lui proces instructiv-educativ in lu
mina principiilor doctrinei militare 
naționale, a sarcinilor puse în fața 
armatei cu diferite prilejuri, ca și la 
recentele aplicații militare din jude
țul Brașov, de către comandantul 
suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ei și-au exprimat hotărîrea de a 
lega tot mai strîns invățămintul cu 
cercetarea și practica instruirii și 
educării trupelor, folosind cu maximă 
eficiență mijloacele materiale și fi
nanciare alocate, minunatele con
diții de muncă și învățătură create 
prin grija partidului.

în telegrame se subliniază faptul 
că, in munca dedicată întăririi ca
pacității de apărare a patriei, cadrele 
didactice și elevii instituțiilor mili
tare de invățămint sînt însuflețiți 
de exemplul luminos al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — luptător revo
luționar, vizionar și cutezător, stră
lucit stegar și arhitect al României 
socialiste moderne, eminentă per
sonalitate a lumii contemporane — 
care își consacră pilduitor întreaga 
muncă și viață ridicării patriei pe 
noi culmi de civilizație și progres.

Elevii din Academia militară și . 
școlile militare își reafirmă voința 
nestrămutată de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, de a face totul 
pentru formarea lor ca buni co
mandanți, ofițeri de stat major, acti
viști de partid, ingineri și subingi- 
neri, maiștri militari și subofițeri 
profund devotați patriei, poporului 
și partidului, gata să apere cu fer
mitate cuceririle revoluționare, inde
pendența, suveranitatea și integrita
tea teritorială a României socialiste.

(Agerpres)

zilei
La invitația Frontului Democrației, 

și Unității Socialiste, joi seara a so
sit în Canitală academicianul Con
stantin Tsatsos, fost președinte al 
Republicii Elene, care, împreună cu 
soția, face o vizită in țara noastră. 
/ La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost intîmpinat de tova
rășii Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Tamara 
Dobrin, președinte executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S., Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, se
cretar al Consiliului Național al 
F.D.U.S., de alte persoane oficiale. '

A fost prezent Michel L. Cottakis, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București.

★
Joi a avut loc la sala Dalles sim

pozionul „România, factor activ in 
lupta pentru pace, colaborare și în
țelegere intre popoare. Contribuția 
Crucii Roșii Române la înfăptuirea 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru", organizat de Consiliul 
Național al Societății de Cruce Roșie, 
în colaborare cu Ministerul Afaceri
lor Externe și Comitetul Național 
pentru Apărarea. Păcii, care se înscrie 
in cadrul manifestărilor prilejuite de 
„Săptămina Crucii Roșii".

+
La Institutul de arhitectură din 

București au început, joi, lucrările 
sesiunii de comunicări tehnico-știin- 
țifice cu tema : „Activitatea de 
cercetare științifică, inginerie teh
nologică și proiectare in domeniul 
chimiei anorganice și metalelor ne
feroase". La lucrările sesiunii, orga
nizată de Institutul de cercetare, 
inginerie tehnologică, proiectare și 
producție pentru industria anorga
nică și metale neferoase din cadrul 
ICECHIM, participă oameni de 
știință, cadre didactice și specia
liști din institute de cercetare, mi
nistere. precum și din mari uni
tăți industriale. (Agerpres)

★
Conținind una dintre ipostazele 

mai puțin cunoscute, dar esențiale ale 
activității poetului (publicistica din 
perioada 1870—1877), vol. IX. recent 
apărut, din ediția integrală de OPE
RE eminesciene prilejuiește o serie 
de manifestări organizate de Editura 
Academiei Republicii Socialiste 
România și Muzeul literaturii ro
mâne. Astfel, ieri, la Casa cărții 
din Iași, a avut loc lansarea volu
mului, iar astăzi va avea loc, la Casa 
corpului didactic din localitate, o 
dezbatere care il confruntă pe marele 
gazetar Eminescu cu realitățile so- 
cial-politice ale epocii. La lansarea 
cărții au luaf cuvintul : Al. Busuio- 
ceanu. directorul Editurii Academiei 
Republicii Socialiste România. Con
stantin Ciopraga. Mihai Drăgan, Al. 
Oprea. (Manole Corcaci).

★
Ieri, la Craiova, a avut loc verni

sajul expoziției de carte academică 
poloneză, manifestare organizată în 
baza convenției încheiate intre Acade
mia Republicii Socialiste România și 
Academia de Științe a Republicii 
Populare Polone. Au luat cuvintul 
prof. univ. dr. Tiberiu Nicola, recto
rul Universității din Craiova, și Sta
nislaw Slowik, director adjunct al 
editurii „Ossolirieum".

Expoziția reunește aproape 400 ti
tluri de tratate, enciclopedii, mono
grafii, culegeri de studii științifice, 
între care și lucrarea ..Arta Româ
niei", editată în R. P. Polonă. (Nico
lae Petolescu).

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale 
remâno-nigeriene de cooperare economică și tehnică

tv
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit 
joi pe Adenike Ebun Oyagbola, mi
nistru federal al planificării națio
nale din Republica Federală Nigeria, 
președintele părții nigeriene in Co
misia mixtă guvernamentală româ- 
no-nigeriană de cooperare economică 
și tehnică, ale cărei lucrări au loc în 
aceste zile la București.

în timpul întrevederii a fost exa
minat stadiul relațiilor economice 
bilaterale, evidențiindu-se posibilită
țile de intensificare a schimburilor 
comerciale, de dezvoltare a cooperării 
economice între cele două țări.

La primire a fost de față Ion M. Ni
colae, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

A fost prezent Adeuga Adekuoye, 
ambasadorul Republicii Federale Ni
geria la București.

Adunare festiva cu prilejul 
sărbătorii naționale a R. P. Bulgaria

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Bulgaria, ' joi 
după-amiază a avut loc la Casa tine
retului din Timișoara o adunare 
festivă.

Au luat parte tovarășii Petre Dă- 
nică, prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., președin
tele comitetului executiv al consi
liului popular județean, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile orașului.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R. P. Bulgaria la București.

în cadrul adunării a luat cuvintul 
Maria Bradea, secretar al Comite
tului județean Timiș ai P.C.R.. pre
ședintele Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, care a subliniat semnifi
cația victoriei de la 9 septembrie 
1944. a revoluției socialiste în Bul
garia. bunele relații frățești de strin- 
să prietenie și colaborare statorni
cite între Republica Socialistă Româ-

Intilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului 
român și reprezentanți ai tineretului sovietic

Manifestările întîlnirii prietenești 
dintre reprezentanți ai tineretului ro
mân și reprezentanți ai tineretului 
sovietic continuă la București.

Joi, conducerile celor două dele
gații au avut discuții la Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, realizindu-se un schimb de 
informații asupra preocupărilor ac
tuale ale U.T.C. și U.T.C.L.

în cadrul discuțiilor a fost re
levată de ambele părți hotărirea de 
a se acționa in continuare, în spi
ritul înțelegerilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. președin
tele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul , Leonid Ilici Brtejnev,

în magazinele comerțului de stat
O gamă variată de articole 

pentru sport și turism
La magazinele și ra

ioanele de specialitate 
ale unităților comerțu
lui de stat poate fi 
găsită o variată și 
diversificată ofertă de 
articole pentru sport 
și turism, articole ne
cesare, practice și uti
le. Astfel se pot găsi : 
termosuri pentru li
chide (capacitate 240— 
1 000 ml), termosuri 
tip cană pentru lichide 
(capacitate 1 000—1 500 
ml), termosuri pentru 
alimente (capacitate 
1 000—1 500 ml) : cutii 
turistice pentru ali
mente de mărime mică, 
mijlocie și mare. Aces
te unități oferă și o 
mare varietate de cor
turi : cortul tip ALPIN 
(pentru 2, 3 și 4 per
soane). Cortul tip LI

TORAL, izoterm — cu 
pereți dubli — prevă
zut cu verandă, fe
reastră și ușă care se 
Închide cu fermoar. 
Certul tip DACIA, pen
tru 4 persoane — are 
fereastră cu sită pen
tru aerisire și se închi
de cu două fermoare. 
Unitățile amiptite ofe
ră saci de dormit — cu 
glugă și fără glugă — 
ce se închid cu fer
moare din material 
plastic, saltele și per
ne din poliuretan pen
tru camping, mobilier 
pentru camping — 
scaune, șezlong, patAȘi 
masă, pliante, spirtiere 
pentru voiaj, lămpi cu 
baterie tip LUCEAFĂ
RUL pentru camping 
ș.a.

Tragerea specială 
„LOTO-2”

Duminică 28 septembrie 1980, 
Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează o tragere 
specială Loto 2, după o formulă 
inedită : in cadrul a șapte ex
trageri in trei faze, cu un total 
de 32 de numere, se atribuie 
autoturisme „Dacia 1 300" și 
„Skoda 120 L“, cîștiguri in bani 
de 25 000, 5 000 lei etc., precum 
și excursii în U.R.S.S. sau în 
R.P. Polonă. Participarea se face 
astfel : pe bilete seria „R“ de 
10 lei, cu drept de cîștig la pri
mele trei extrageri (obișnuite) 
ale fazei I și la prima extragere 
a fazei a Il-a, sau pe bilete se
ria „S“ de 25 lei. cu drept de 
ciștig la toate cele șapte extra
geri. Se poate juca și in cotă de 
25 la sută. De reținut că se atri
buie cîștiguri în bani și varian
telor cu numai două numere din 
șase la una din extragerile fazei 
a III-a. Amănunte in prospectul 
acestei trageri deosebit de avan
tajoase. Ultima zi de participa
re : âimbâtă 27 septembrie 1980.

Joi dimineață au început la Bucu
rești lucrările celei de-a IlI-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-nigeriene de cooperare 
economică și tehnică.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, iar delegația nigeriana de 
Adenike Ebun Oyagbola, ministrul 
federal al planificării naționale.

în spiritul înțelegerilor stabilite 
cu prilejul întîlnirilor româno-nige
riene la nivel înalt, cele două părți 
examinează, în cadrul sesiunii, sta
diul actual al cooperării economice 
și ăl schimburilor comerciale, pre
cum și noi posibilități de dezvoltare 
și diversificare a acestora în dife
rite domenii de interes reciproc.

(Agerpres)

nia și Republica Populară Bulgaria, 
rolul determinant al Întîlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov in extinderea și apro
fundata conlucrării reciproc avan
tajoase pe multiple planuri dintre 
cele două popoare vecine și prietene, 

în cuvintul său, Petăr Danailov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești,' după ce a reliefat entuziasmul 
cu care poporul bulgar a intîmpinat 
sărbătoarea sa națională, a prezentat 
pe larg realizările obținute de oa
menii muncii din țara sa în anii 
construcției socialiste. Vorbitorul a 
subliniat, totodată, bunele relații 
bulgaro-române, la amplificarea și 
diversificarea cărora o contribuție 
deosebită au adus-o fructuoasele în- 
tîlniri dintre conducătorii de partid 
și de stat ai țărilor noastre.

în încheierea adunării, asistența a 
urmărit un program artistic, Ia' care 
și-au dat concursul artiști amatori 
și profesioniști din municipiul Timi
șoara,

(Agerpres)

secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., pentru dezvol
tarea și aprofundarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre tinere
tul român și tineretul sovietic, din
tre U.T.C. și U.T.C.L.

în aceeași zi, participanții Ia in- 
tîlnirea prietenească au vizitat o- 
biective edilitare și social-culturale 
din municipiul București. Au fost 
deptise coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism, Monumentul eroilor patriei, 
Monumentul lui V. I. Lenin și Mo
numentul soldatului sovietic.

(Agerpres)

Asigurarea ADAS r- 
măsuri utiie de prevedere

La Administrația Asigurărilor 
de Stat se pot contracta asigu
rări de accidente — la alegere 
— intr-una din cele 4 variante, 
fiecare din acestea prezentind 
caracteristici diferite.
• Asigurarea de accidente 

pentru sume fixe, totale, de 
19 000 de Iei se contractează pe 
durata de 3 luni, sau pe durate 
constituind multiplul acesteia, 
pină la 2 ani. Prima de plată 
pe o durată de 3 luni este de 
15 lei.
• Asigurarea de accidente 

pentru sume convenite se con
tractează pe durate de Ta 1 an 
Ia 5 ani. Prima anuală de plată 
este de 3.20 lei pentru fiecare 
1 000 de lei din sumele asigurate 
prevăzute in poliță, putindu-se 
achita și in rate.
• Asigurarea familială de ac

cidente cuprinde soții, precum 
și copiii, indiferent de numărul 
lor, in vîrstă dc la 5 ani la 16 
ani. Ia sume totale de 15 000 de

PROGRAMELE 1 și 2

13,13 Muzică populară
In jurul orei 13,30 — Transmisiu
ne directă : Marea adunare popu
lară din municipiul Piatra Neamț, 
cu prilejul vizitei de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
județul Neamț

PROGRAMUL 1
10.00 Telex
16,06 Teleșcoală. Vă dăm legătura cu 

tehnica modernă : strungul cu 
cpmandă-program

16,30 Emisiune în limba germană. Din 
cuprins : • Actualitatea politică 
și economică • Congresul consilii
lor populare — puternic impuls în 
conducerea treburilor de stat și 

, obștești a Program pentru pionieri 
și șoimii patriei • Cote maxime 
ale eficienței economice. Reportaj 
realizat la întreprinderea ..Inde
pendența" — Sibiu e Fintlnele — 
valențele tradiției într-o comună 
bănățeană. Reportaj • tn sunet de 
fanfară. Program cu formația 
„Karpatenshow"

18,23 Tragerea Loto
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
13r5O 1801 de seri 
.19,00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19,40 Călătorie prin țara mea — Covasna 
20.05 întilnire muzicală în Studioul 1 
20,25 Film artjstic : ..Vacanță tragică".

Premieră TV. O producție a Casei 
de Filme Trei. După un scenariu 
de Constantin Mitru. inspirat din 
povestiri de Mihail Sadoveanu. 
Cu : Mircea Diaconu. Anda Onesa, 

• Radu lonescu. Mircea Albulescu, 
Remus Mătgineanu, Florin Zaraf i- 
rescu, Ada D’Albon, Octavian Co- 
teseu, Alihai Mereuță, Mitică Po
pescu. Regia : Constantin Vaeni

21,90 Ancheta literară TV : Poezia de 
care avem nevoie (1)

22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.00 Muzică populară
16,30 O viață pentru o idee : Franeise 

Iosif Rainer (1874—1944)
17.00 Treptele afirmării
17.35 Blocnotes — informații utilitare
17,55 Dicționar cinematografic. Istoria 

cinematografiei in capodopere (I)
13,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Filmul documentar „Ritmul în 

pictură". Producție a studioului 
..Sahlafilm". Regla : Alex. Sîrbu

19.3(1 Concertul Filarmonicii „George 
Enesciț". Transmisiune directă de 
la Ateneul Român. In pauză : 
..Tempo ’80“

22,10 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 septembrie. In țarfc : Vremea 
va continua să se încălzească ușor în 
ceii mai mare parte a tării. Cerul va fi 
variabil și innorări mai accentuate se 
vor semnala în jumătatea de nocd a ță
rii, unde, pe alocuri, va ploua slab, 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 4 și 14 grade, iar 
valorile maxime vor oscila intre 15 și 
25 de grade. Ceață dimineața și seara, 
în București : Vremea va continua să 
se încălzească ușor. Cerul va fi varia
bil. favorabil ploii slabe. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cunrinse 
între 10 și 12 grade, iar maximele in
tre 22 și 25 de grade. (Margareta Strnțu, 
meteorolog de serviciu).

lei pentru fiecare persoană. 
Prima de plată pe o durată de 
3 luni este de 25 de lei. pentru 
toate persoanele cuprinse in a- 
sigurare.

Toate aceste asigurări de ac
cidente cuprind și pagubele la 
bunurile casnice și gospodărești, 
pentru o sumă asigurată de 5 000 
de lei de fiecare poliță.
• Asigurarea de accidente 

„Turist" șe contractează pentru 
sume totale de pină la 40 000 de 
lei și cuprinde cazurile de acci
dente ale asiguratului, iar pen
tru o sumă de 20 000 de lei, pa
gubele la bunurile casnice și 
gospodărești ale acestuia. Pri
ma de plată este de 15 lei pen
tru o lună.

Pentru informații suplimenta
re și pentru contractarea de asi
gurări, cetățenii se pot adresa 
responsabililor cu asigurările 
din unitățile socialiste, agenților 
și inspectorilor de asigurare sau, 
direct, oricărei unități ADAS.

R. P. CHINEZĂ

Pe Fluviul Albastru, 
repere ale progresului

Lăsasem Beijingul in plină toam
nă și. după două ore de zbor spre 
sud-vest, ne-am întilnit, in orașul 
Chongqing, din provincia Sichuan, 
cu anotimpul verii. Decorul vegetai 
fastuos cu mulțimea de plante exo
tice, aerul cald și umed aminteau de 
ambianța unei sere. Acest municipiu 
este comparat adesea cu o imensă 
corabie ancorată pentru totdeauna la 
confluența marelui Fluviu Albastru 
(Changjiang) cu rîul Kialingkiang. 
Străzile înălțate în trepte pe stînca 
abruptă a povîrnișurilor montane, 
din mijlocul cărora irumpe spre cer 
catargul metalic al unui turn de tele
viziune. întăresc această impresie. 
Fără să fie reședința provinciei, 
Chongqing reprezintă centrul său ur
banistic cel mai puternic și mai 
populat. Lucrările de sistematizare 
efectuate in ultimele decenii i-au dă
ruit înfățișarea atrăgătoare de as
tăzi : bulevarde largi, mărginite de 
umbrelele arborilor ornamentali, con
strucții moderne, cum slnt marele 
stadion acoperit, cartierul central 
Tzefanbei. diferite instituții de cultu
ră și invățămint, ce se învecinează 
fără să dăuneze ansamblului de clă
diri în stil tradițional. O bijuterie a 
genului este Palatul Poporului, edifi
ciu destul de recent, amintind, prin 
cupola de acoperișuri suprapuse, de 
Templul Cerului din Beijing.

Dintr-o existență de peste trei mi
lenii, orașul nu a lăsat, contempora
nilor vestigii arhitecturale deosebite. 
Mai aproape de zilele noastre, Chong
qing a înscris pagini dense de eroism 
în lupta de rezistentă împotriva a- 
gresiunii japoneze și, mai tirziu, in 
lupta pentru înfringerea forțelor re
acționare interne, care-1 transforma
seră în propria capitală provizorie, 
supunind populația unei crunte te
rori. Tripticul format din clădirile 
Muzeului Armatei a 8-a comuniste, 
cunoscut sub denumirile „Casa Ciu“ 
și „Grădina cu cuișoare" din inima 
orașului, precum și „Stînca roșie", 
aflată intr-un sat apropiat, sînt măr
turii ale neobositei activități desfă
șurate de reprezentanți de frunte ai 
partidului comunist și de masele 
populare pentru eliberare națională 
și socială, pentru făurirea Chinei noi.

Evocînd glorioasele tradiții ale lup
tei revoluționare purtate in oraș, re
prezentantul Comitetului municipal 
de partid ne-a vorbit apoi desore 
preocupările actuale ale autorităților 
locale. Municipiul are o populație de 
peste șase milioane de locuitori și o 
suprafață arabilă de patru mi
lioane mu. ceea ce înseamnă doar 
un hectar pentru 15 agricultori. Pen
tru a spori rodnicia pămîntulul. care 
produce, dealtfel, două recolte anual, 
se depun mari eforturi pentru mo
dernizarea agriculturii. Totodată, in 
ansamblul politicii economice un rol 
de frunte este atribuit acțiunii de in
dustrializare. în preajma orașului se 
află exploatări de cărbuni cocsifica- 
bili și de minereu de fier, pe baza 
cărora s-au dezvoltat siderurgia si 
construcția dc mașini, sint bogate ză
căminte de sare gemă și alte ijiaterii 
prime ce hrănesc o industrie chimi
că in plină ascensiune. Marele poten
tial productiv acumulat după elibe

cinema
• Burebista : PATRIA — 9: 12,15; 
15.30: 19. FAVORIT — 9: 12: 16:
19. CULTURAL — 9: 11.30: 14.15: 
17; 19,45.
• Pierdut și regăsit : SCALA —
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18.15; 20.30. 
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13.30:
15,45; IR: 20,15. la grâdinA — 19.30.
• Testul pilotului Plrx : CEN
TRAL - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18;
90.15.
• Al treilea salt mortal î VICTO
RIA — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 18; 20.
• Pilotul : studio — io: 12: 14: 
16; 18: 20.
• Norma Rae î CAPITOL — 9:
11.15; 13 30: 15,45: 18: 20.15, la gră
dină — 19.30. GRIVTTA — 9: 11,15; 
13,30: 15.45; 18: 20.15.
• Intîlnire de gradul trei : LIRA
— 15,30: 19. la grădină. — 19,45,
AURORA — 9; 12,15; 16: 19. la 
grădină — 19,15.
• Prinț șt cerșetor — 9.15: 11.30; 
14: A doua primăvară — 16: 18: 
20 : DOINA.
• Drumul oaselor : TIMPURI 
NOI — 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Bobby Deerfield î FESTIVAL — 
9: 11.30; 14 5 16.45; 19.30. FERO
VIAR — 9: 11.30: 14: 16.45: 19.30, 
MELODIA — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15.
• Am fost șaisprezece : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18:
20. GIVLESTI — îl; 13.15; 15.30;
17.45; 20. MIORIȚA — 9; 11.13;
13,30: 15.45: 18: 20.
• Secretul nisipurilor î BUCU
REȘTI - 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18:
20.15. GLORIA — 11; 13 15: 15.45: 
13.15 : 20.30, MODERN — 9: 11,15; 
13.30: 15,45: 18: 20.15. la grădină —
19.30.
• Aproape o poveste de dragoste: 
BUZEȘTT — 15.30: 17.45* * 20.
• Vis de glorie ; EFORIE — 0:

• A.R.IJV. (la Sala Palatului) : 
Concert-spectacol susținut de An
samblul de cintece și dansuri al 
Universității „Brigham Young" 
(S.U.A.) — 20.
• Teatrul Național (sala mică) : 
Viața unei femei — 19,30.
• Filarmonica „George Bnescu- 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Teodor Costin. So
list : Jean Jacques Kantorow 
(Franța) — 19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
• Teatrul „bucla SturSza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Anchetă asupra unui tinăr care nu 
a făcut nimic — 19,30. (sala Gră
dina Icoanei) : Infidelitate conju
gală — 10.30.
• Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm pe 
cei goi — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul Glutești (sala Majestic): 
Ordinatorul — 19.30.
• Teatrul satiric-muzfcal „C. TS- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30. (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Dar 
nil e nimic serios — 19,30.
• Ansamblul artistic „Ransodia 
română" : La fîntina dorului —
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil — 10.30. Albă 
ca. zăpada și cei 7 pitici — 17.
• Teatrul ..Țăndărică'’ : Anotim
purile minzului — 17
• Circul București ; Circul urșilor 
polari — 19.30.

11.15: Î3.3O: 15.45: 18: 20.15, CO- 
TROCENT — 15.30; 17,45: 20.
e Porto Franco : DRUMUL SĂ
RII 16; 18: 20.
• Deznodămint la frontieră : DA
CIA — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
30.
« Ultima noapte de dragoste : 
FERENTARI — 15.30: 19. ,
• Bună seara, Irina : PACEA — 
15.30: 17.30: 19.30.
• Pe aripile vtntnlui : FLOREAS- 
CA — 9; 14: 18.15. FLAMURA — 
9.30: 14.15: 18 30.

Zbor planat : VOLGA — 9:
11,15: 13.30: 15,45: 18: 20 TOMTS
— 9: 11,15; 13.30; 15 45: îR: 20.15.
• Titanic vals : VIITORUL — 
.15.30: 17.30: 19.30.
• Abba : POPULAR — 15.30: 17.30:
19.30.
« Hanul haiducilor : MUNCA — 
16; 18: 20. 

rare face din acest oraș cel mai mare 
centru industrial din sud-vestul Chi
nei. Forța sa economică se sprijină 
pe cele 2 300 de unități productive, în 
care se regăsește aproape toată gama 
industriilor de bază, începînd cu e- 
nergetica și terminind cu electroni
ca. Producția industrială din anul eli
berării, 1949, ne spunea interlocuto
rul nostru, se realizează in prezent 
în decurs de numai zece zile, iar 
ponderea valorii sale în valoarea glo
bală a producției industriale și agri
cole a crescut de la 40 la 90 la sută. 
Saltului cantitativ îi corespunde un 
salt calitativ. De la stadiul reparații
lor de mașini s-a ajuns la fabricarea 
de automobile, cargouri și diferite ti
puri de mașini de înaltă precizie, de 
la piese artizanale la seturi comple
te de echipament industrial, expre
sii ale unei înalte tehnicități.

Ținutul Sichuan, spunea marele 
poet Li Pai, este la fel de Inaccesi
bil ca cerul. Metereze de rocă, defilee 
adinei, cursuri de apă impetuoase au 
ținut multă vreme în izolare și stag
nare această provincie, renumită 
pentru marile sale resurse na
turale și umane. Printr-un uriaș 
efort de deschidere spre progres, 
depus în anii din urmă, orașul Chong
qing și întreaga provincie Sichuan 
sint acum conectate la circuitele flu
viale, rutiere și aeriene ale țării. 
Construcția primei linii ferate Chong
qing — Chengdu, începută imediat 
după eliberarea țării, a fost termina
tă în decurs de doi ani. Alte ramifi
cații ale acestei artere leagă orașul 
de provinciile înconjurătoare. în zi
lele vizitei noastre, presa chineză a- 
nunța inaugurarea traficului pe linia 
de cale ferată Xiangfân — Chong
qing, care asigură legătura între sud- 
estul și sud-vestul țării. Noua magis
trală de oțel, complexă și cutezătoa
re lucrare inginerească, traversea
ză trei masive muntoase, trece de 
trei ori peste rîul Hankian, de șapte 
ori peste riul Tsiungking, de 33 de 
ori peste rîurile Heuho și Kialing
kiang. în total, de-a lungul unui 
traseu de 916 kilometri, trenurile 
străbat 405 tuneluri și 16 poduri, care 
reprezintă laolaltă 45 la sută din lun
gimea totală a liniei ferate.

De pe înălțimea Pibașan privim 
panorama nocturnă a metropolei 
Chongqing. Deasupra sclipesc stelele 
cerului, dedesubt ard și mai străluci
toare stelele aprinse de om pe ape 
și pămint. Cele ce înaintează de-a 
lungul fluviului, pe culoarele de lu
mini roșii, galbene, verzi ale balize
lor, sînt lămpile de pe vapoare, șle
puri și pescadoare ce circftlă zi ,și 
noapte pe drumul de apă degajat de 
stînci și recife, transported bogățiile 
acestor păminturi pină la Marea Chi
nei de Est. Iar aștrii tereștri sint 
focurile nestinse din uzine și de pe 
șantiere. Dar sînt și jerbele de seîn- 
tei ale aparatelor de sudură cu care 
constructorii îmbină barele metalice 
ale unui nou pod rutier suspendat 
peste fluviul Changjiang. Milenarul 
oraș mărșăluiește in cadența vremu
rilor pline de dinamism pe care le 
traversează astăzi întreaga Chină so
cialistă.

Gabriela BONDOC

• Circiuma de pe strada Piatniț-
kaia : COSMOS — 15.30: 17,30 î
19.30.
• Detașament cu misiune specia
lă î FLACARA — 15.30; 17.30; 19.30: 
la grădină — 19.45.
• Organizația fantomă : PRO
GRESUL — 16; 13; 20.
• Marea neliniște : GRADINA 
SCALA — 20,15.
a Artista, dolarii si ardelenii t 
GRĂDINA ARTA — 20.
• Sub patru steaguri : GRADINA 
TEMERARII — 19.45,
• Bizonul alb : GRADINA BU- 
ZESTI — 20.
> Școala curajului II î GRADINA 
CULTURAL — 19.1».
• Camionul de cursă lungă j 
GRADINA GLORIA - 19,43.
• Uimitorul căpitan Nemo 5 
PARC-HOTEL — 20.
• Cascadorul Hooper : GRADINA 
TOMIS — 19.45.
• Matinee pentru copii î TIM
PURI NOI — 9: GLORI A — 8.30;
GTULEȘTI — 9.

teatre

• MICROORGANIS
MELE LA LUCRU. Cercetă
tori sovietici de la Universita
tea din Moscova au reușit să 
pună la punct un procedeu de 
desoompunere a apei în hidro
gen și oxigen cu ajutorul unor 
microorganisme. După încercă
rile efectuate în laborator, spe
cialiștii perfecționează procedeul 
microbiologic spre a fi folosit la 
scară industrială. în prezent se 
acționează pentru obținerea unei 
tulpini de microbi de înaltă pro
ductivitate. Potrivit experienței 
acumulate, microorganismele, 
care se hrănesc cu metan, au 
fost de pe acum utilizate la pu
rificarea aerului în minele de 
cărbuni.

• BUSINESS CU... 
INCENDII. în fiecare an, la 
New York se petrec 115 000 de 
incendii,, din care, cum scrie 
presa americană, nu mai puțin 
de un sfert sint provocate in
tenționat. Anul trecut, din 
cauza incendiilor au murit 
50 de locuitori ai orașului, 
pe întreaga țară numărul 
victimelor ridieîndu-se la 1 000, 
iar pagubele au însumat vreo 
trei miliarde de dolari. Totuși, 
numai 5 la sută din incendiatori 
sint identificați, din care numai 
o parte ajung să fie condam
nați. Aceasta fiindcă incendiile 
sînt o afacere rentabilă, la care 
iau parte cîțiva mari proprietari 
de imobile, cu relații solide în 
poliție și justiție. în cele mai 
dese cazuri, o casă incendiată

este golită in prealabil de tot ce 
are valoros, ca apoi proprieta
rul să încaseze despăgubirea de 
la firmele de asigurări.

• PETROLIER CU... 
PÎNZE. în Japonia a fost lan
sat primul petrolier din 
lume prevăzut atît cu motoare 
Diesel, cit și cu pinze. Funcțio
narea motoarelor și a celor două 
pinze, de 12 m pe 8 m fiecare, 
este dirijată de un microcalcu
lator, care, in funcție de împre
jurări, deconectează automat 
motoarele pentru a utiliza pin- 
zble, sau invers. Cînd nu sînt 
folosite, pînzele, confecționate 
dintr-o țesătură sintetică, se ru
lează automat în jurul catarge
lor de oțel. Petrolierul, cu o ca
pacitate de 1800 tone, va econo

misi pină la 50 la sută din com
bustibil față de vasele obișnuite 
de aceeași categorie.

• BELMONDO - 
SPORTIV, IAR PELE - 
ACTOR. Cunoscutul actor 
francez Jean Paul Belmondo in
tenționează ca, la sfîrșitul aces
tui an, să-și încheie cariera ar
tistică. Belmondo vrea să sie 
consacre exclusiv sportului și să 
devină tenisman profesionist. în 
prezent el se antrenează de zor, 
pregătindu-se pentru debutul în 
sportul cu racheta. în schimb, 
fosta stea a fotbalului brazilian

și mondial, Pele, se simte tot 
mai atrasă de viața artistică. 
După citeva apariții pe ecran în 
roluri secundare, in curînd el va 
juca rolul principal intr-un nou 
film al regizorului american 
John Huston.

• MAȘINA-TRADU- 
CĂTOR. Revista franceză „Le 
Point" informează despre o rea
lizare tehnică destinată să înles
nească tratativele cu țările pro
ducătoare de petrol. Este vorba 
de o mașină capabilă să traducă 
„brut" cite 60 de pagini pe oră 
din limba engleză in arabă. în
dreptarea greșelilor și alegerea

sinonimelor rămin totuși în 
seama unui traducător obișnuit.

• ERUPJIE VULCANI
CĂ. Vulcanul de. pe muntele 
Aso, din sudul Japoniei, și-a re
luat, miercuri, activitatea, arun- 
cind în atmosferă o mare canti
tate de lavă și praf. După cum 
precizează specialiștii niponi, 
este a doua erupție puternică 
din ultimele 12 luni, cea prece
dentă provocind moartea sau ră
nirea unui număr de 18 persoa
ne. După cum s-a anunțat la 
Tokio, erupția de miercuri nu a 
provocat victime.

• CAPRICIILE VRE
MII. în decurs de numai 24 de 
ore, moscoviții au asistat la o 
furtună de vară, dar și la nin

soare si îngheț, ca o ilustrare a 
capriciilor meteorologice care au 
caracterizat întreaga vară ce s-a 
încheiat. Furtuna a avut loc in 
noaptea de 23 spre 24 septem
brie. iar in ziua de 24, după-a
miază. cerul s-a acoperit cu 
nori, iar ploaia s-a transformat 
în ninsoare, în- noaptea urmă
toare. temperatura a eoborit la 
minus două grade Celsius.

• VICTIME ALE AVA
LANȘELOR PE EVEREST. 
Un alpinist italian, Mario Piana, 
membru al unei expediții italia- 
no-nepaleze in Himalaia, și-a 
pierdut viața in urma unei ava
lanșe, în timpul ascensiunii pe 
Everest. Prins de avalanșă, la 
7 400 metri altitudine, el a fost 
antrenat intr-o crevasă și în
gropat atit de adine in zăpadă.

îneît corpul lui nu a mai putut 
fi găsit. Mario Piana este cea 
de-a doua victimă a expediției. 
La 6 septembrie, un șerpaș ne- 
palez și-a pierdut viața tot din 
cauza unei avalanșe,

• SIMPOZION ÎN 
PROBLEMELE UTILIZĂ
RII RESURSELOR MA
RINE. La Casablanca s-au des
chis lucrările unui simpozion in
ternațional in problemele utili
zării resurselor marine. Parti
cipă oameni de știință șl specia
liști din 12 țări africane șii asia
tice. Pe ordinea de zi sînt în
scrise. eu prioritate, probleme 
ale utilizării raționale a bogă
țiilor marine în interesul țărilor 
riverane..



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N.JI.

România este hotărîtă să conlucreze strîns cu celelalte state 
pentru soluționarea marilor probleme 

ale lumii contemporane
Cuvîntarea ministrului român al afacerilor externe

Necesitatea unor eforturi susținute pentru
asigurarea păcii și securității internaționale

relevată de documentele Conferinței Uniunii 
Interparlamentare

NAȚIUNILE UNITE. — Trimit uit Agerpres, llie. Șerbănescu, transmite : 
în cadrul lucrărilor celei de-a 35-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
a luat' cuvintul șeful delegației române, tovarășul ȘTEFAN ANDREI, mi
nistrul afacerilor externe.

Cuvîntarea prezintă pozițiile țării noastre in principalele probleme ale 
vieții internaționale, în legătură cu actuala situație mondială, acțiunile 
Consecvente ale președintelui Nicolae Ceaușeșcu in direcția unei abordări 
politice, pașnice, a problemelor care confruntă omenirea, în vederea con
venirii dq soluții, pe calea negocierilor, în concordanță cu interesele liber
tății și independenței popoarelor, ale securității și cooperării între națiuni. 
Poziția României a fost primită cu viu interes și apreciere, ca expresie a 
recunoașterii pe plan larg internațional a contribuției țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușeșcu, la promovarea progresului și păcii in lume, 
la creșterea rolului O.N.U. in înfăptuirea acestor obiective majore ale 
contemporaneității.

Relevînd condițiile internaționale 
deosebit de complexe in care se des
fășoară actuala sesiune a Adunării 
Generale, vorbitorul a prezentat ana
liza partidului și statului nostru pri
vind cauzele care au determinat pu
ternica încordare din viața interna
țională din prima parte a acestui an. 
Desfășurarea evenimentelor — a spus 
ministrul de externe român — relie
fează tot mai puternic faptul că 
pacea și colaborarea internațională 
depind, in mod esențial, de respec
tarea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, de respectarea 
riguroasă și consecventă a principi
ilor independenței, suveranității, ega
lității în drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc, în relațiile dintre toate sta
tele lumii. Viața aduce zi de zi noi 
și puternice mărturii că respectarea 
acestor principii constituie piatra 
unghiulară a păcii și securității 
internaționale și că stările de tensiu
ne și conflict, de convulsii, care apar 
în lume, întotdeauna și de fiecare 
dată au ca sursă principală încălcarea 
acestor principii, sînt rezultatul ma
nifestărilor politicii imperialiste ana
cronice de forță și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor po
poare.

România s-a pronunțat și se pro
nunță ferm împotriva politicii de 
încordare, de forță. Țara noastră mi
litează pentru soluționarea proble
melor litigioase numai și numai pe 
calea tratativelor politice, pornin- 
du-se de la respectul independenței 
fiecărui popor, de la neamestecul in 
treburile interne. In acest spirit, Re
publica Socialistă România, președin
tele Nicolae Ceaușeșcu desfășoară o 
amplă și intensă activitate pe scena 
internațională. Pornind de la dreptul 
și îndatorirea fiecărei țări, indiferent 
de mărime, forță sau sistem social- 
eoonomic, de a participa la rezol
varea problemelor care privesc co
munitatea internațională in ansam
blul său, președintele României s-a 
aflat și se află în dialog direct cu 
numeroși șefi de stat și guvern, cu 
factori politici din țări socialiste, țări 
în curs de dezvoltare, țări dezvolta
te, activitatea internațională a Româ
niei înscriindu-se statornic pe traiec
toria ce duce spre determinarea unei 
abordări politice, pașnice a proble
melor care confruntă omenirea și 
convenirea de soluții pe calea nego
cierilor, în concordanță cu interesele 
libertății și independenței popoare
lor, ale păcii, securității și cooperării 
între națiuni.

Guvernul român consideră că Na
țiunile Unite, toate popoarele lumii 
trebuie să condamne cu fermitate 
orice manifestare a politicii de forță 
și de amenințare cu forța în viața 
internațională. Calea forței, a mij
loacelor militare constituie principa
lul pericol la adresa păcii, a libertății 
popoarelor și reprezintă un pericu
los anacronism al lumii contempo
rane, ce trebuie înlăturat cu desă- 
vîrșire din viața internațională. 
Oricît de grave și de dificile ar fi 
problemele dintre state, nimic nu 
poate justifica ocolirea ori abando
narea metodelor politice, nimic nu 
poate justifica recurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța,

Referindu-se la actualitatea punc
tului „Reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state”, 
înscris anul trecut de România pe 
agenda Adunării Generale, vorbito
rul a arătat că ampla dezbatere asu
pra acestui punct a evidențiat larga 
adeziune a statelor la acest princi
piu fundamental al Cartei, importan
ța elaborării unei declarații a Adu
nării Generale privind reglementa
rea pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state, ca prim păs către adop
tarea unui tratat mondial cuprinzînd 
obligații ferme în acest domeniu, 
ceea ce ar avea o înriurire pozitivă 
asupra vieții politice mondiale, ar 
contribui la întărirea legalității inter
naționale.

O contribuție substanțială Ia spo
rirea rolului O.N.U. in reglementarea 
pe cale pașnică a diferendelor dintre 
state si îndeosebi la prevenirea lor 
ar constitui-o înființarea unei comi
sii permanente de bune oficii și con
ciliere a Adunării Generale, care, să 
funcționeze în strînsă legătură cu 
Consiliul de Securitate al O.N.U., 
pentru îndeplinirea în mai bune con
diții a răspunderilor organizației in 
menținerea păcii și securității inter
naționale.

România, ca și alte state euro
pene. este vital interesată să sc 
oprească amplasarea pe continent 
a noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune. De aceea, sus
ținem neabătut începerea tratati
velor in această privință. Considerăm 
că propunerile avansate in acest sens 
de U.R.S.S. sînt bune și, pe baza lor. 
se pot începe tratative pentru a se 
opri amplasarea de noi rachete. De 
asemenea, guvernul român se pro
nunță pentru ratificarea cit mai 
grabnică a acordurilor SALT-IT. A- 
cordînd o mare însemnătate bunel 
pregătiri și desfășurări a reuniunii 
de la Madrid, acționăm pentru ca a- 
ceastă reuniune să dea un nou și pu
ternic impuls politicii dc destindere, 
înfăptuirii ca ufl tot unitar a docu
mentelor semnate la Helsinki, să re
afirme principiile încorporate în 
Actul final, să convină convocarea 
unei conferințe europene consacrate 
întăririi încrederii și dezarmării, să 
adopte măsuri vizind extinderea 
cooperării în domenii ca energia, 
transporturile, mediul înconjurător, 
cooperarea industrială și pe planul 
schimburilor cultural-artistice și, tot
odată, să ajungă la un acord privind 

continuitatea reuniunilor consacrate 
securității europene.

România acționează pentru dezvol
tarea colaborării bi și multilaterale 
între statele balcanice, pentru trans
formarea Balcanilor într-o regiune a 
păcii, bunei vecinătăți, încrederii, in
tr-o zonă lipsită de arme nucleare, ca 
parte integrantă a eforturilor consa
crate destinderii și securității eu
ropene.

Evidențiind pericolele grave gene
rate de intensificarea cursei Înarmă
rilor pentru pacea și securitatea mon
dială, povara pe care aceasta o re
prezintă pentru toate popoarele, vor
bitorul a spus : In actuala conjunc
tură internațională, o sarcină de ma
ximă urgență și importanță o consti
tuie oprirea creșterii cheltuielilor mi
litare și trecerea la măsuri hotărîie 
de reducere a bugetelor militare, a 
armamentelor și trupelor.

Fidelă preocupărilor și pozițiilor 
sale în această privință, România a 
hotărit recent — pentru a treia oară 
consecutiv — reducerea cu 16 la sută 
a cheltuielilor militare pe anul 1980, 
fondurile economisite fiind orientate 
pentru înfăptuirea programului de 
ridicare a nivelului de trai al po
porului.

Guvernul român consideră că un 
pas important în direcția dezarmării 
l-ar constitui încheierea unor .acorduri 
internaționale de înghețare și redu
cere a cheltuielilor militare și a pre
zentat în acest sens propuneri con
crete. O mare însemnătate ar avea 
realizarea unor înțelegeri internațio
nale care să consemneze angajamen
tul statelor, în primul rînd al state
lor puternic înarmate, că, pină la în
cheierea unor acorduri privind în
ghețarea și reducerea bugetelor mi
litare, vor da dovadă de autoreținere 
în ce privește creșterea cheltuielilor 
lor militare. Apreciind pozitiv faptul 
că, la ultima sa sesiune, comisia 
O.N.U. pentru dezarmare a început 
un proces de examinare mai aprofun
dată a problemei bugetelor militare. 
România va prezenta la actuala se
siune un proiect de rezoluție.

România consideră că, în cadrul 
măsurilor de dezarmare, prioritatea 
absolută trebuie să fie acordată pro
blemelor dezarmării nucleare. Desi
gur, sintem conștienți că dezarmarea 
este un proces complex, de durată. 
De aceea, apreciem că o importanță 
deosebită ar avea trecerea la adop
tarea unor măsuri parțiale, cum ar 
fi lichidarea bazelor militare străi
ne, retragerea în interiorul frontie
relor naționale a tuturor trupelor și 
armamentelor, desființarea blocu
rilor militare.

Ținînd seama de cursul tot mai 
periculos pentru pacea lumii pe care 
îl au înarmările, în primul _ rind 
înarmările nucleare, trebuie să fa
cem totul, astfel îneît pregătirea și 
desfășurarea celei de-a doua sesiuni 
speciale consacrate dezarmării să 
marcheze o cotitură radicală în efor
turile întregii comunități internațio
nale pe calea dezarmării.

încheierea fără rezultatele aștep
tate a recentei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate noii ordini economice interna
ționale, a declarat în continuare vor
bitorul. pune in fața comunității in
ternaționale cu și mai multă acuitate 
si urgență una din cele mai grave 
probleme ale lumii contemporane — 
perpetuarea stării de subdezvoltare 
in care se mai află cea maf mare 
parte a omenirii, împărțirea lumii 
in țări bogate și țări sărace.

Existența și adincirea decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace 
nu au un caracter ineluctabil. Aceas
tă situație este perpetuată de struc
turile și mecanismele actuale ale 
economiei mondiale, ale menținerii 
unor relații inechitabile, ale unui sis
tem de raporturi economice inter
naționale care favorizează îmbogă
țirea. in continuare, a bogaților și 
pauperizarea, în continuare, a săra
cilor.

• Persistența și adincirea fenome
nului subdezvoltării, implicațiile 
grave ale crizei economice, a energiei 
și materiilor prime, monetar-finan- 
ciară au efecte profund negative 
asupra economiilor tuturor țărilor și, 
în special, asupra economiilor țări
lor in curs de dezvoltare, alimen
tează neîncredere și contradicții, re
prezintă o amenințare directă la 
adresa păcii și securității internațio
nale. x

Experiența de pînă acum a arătat 
cu toată claritatea că problemele sub
dezvoltării, ale funcționării nor
male si ale stabilității economiei 
mondiale nu pot fi soluționate cu 
măsuri superficiale, ci reclamă schim
bări radicale atit in structurile eco
nomice, in fluxurile și mecanismele 
internaționale, in transferul de teh
nologii și acordarea de asistență 
tehnică și, totodată, mobilizarea in 
folosul dezvoltării a tuturor resur
selor materiale, financiare și umane. 
Dorim să subliniem și in acest con- ♦ 
text — a spus vorbitorul — propu
nerea României, ca și a altor state, 
ca fondurile obținute prin reduce
rea cu 10-15 la sută a bugetelor mi
litare să fie rcalocate în sprijinul 
dezvoltării social-economice â fie
cărei țări și, in primul rind și in cea 
mai mare parte, a țărilor in curs de 
dezvoltare.

Guvernul român consideră, că 
obiectivul fundamental al actualei 
sesiuni rămîne lansarea în 1981 a 
negocierilor globale și concentrarea 
eforturilor pcnțru convenirea unor 
soluții integrate, globale, in cadrul 
O.N.U. și cu participarea tuturor sta
telor membre, care să dea răspuns 
atit problemelor urgente, cit și inte

reselor pe termen lung ale progre
sului țărilor in curs de dezvoltare, ale 
dezvoltării , sănătoase și stabile a 
ansamblului economiei mondiale. 
Pentru a preveni urmări dintre cele 
mai grave, ătît pentru țările in curs 
de dezvoltare, cit și pentru țările dez
voltate, pentru viața politică și eco
nomică internațională este imperios 
necesar . să se treacă la acțiune 
hoțărîtă și rapidă în problemele 
energiei, datoriei externe, în pro
blema accesului la piețele finan
ciare, a reformei sistemului mone
tar internațional, a combaterii pro- 
tecționismului, pentru instaurarea 
unei noi diviziuni internaționale a 
muncii și a unor noi raporturi eco
nomice.

Reafirmînd poziția neabătută a 
României privind necesitatea soluțio
nării tuturor problemelor litigioase 
exclusiv pe cale politică, pașnică, 
vorbitorul a spus : în acest spirit 
România s-a pronunțat și se pronun
ță consecvent pentru rezolvarea po
litică a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru o pace globală, jus
tă și durabilă în această parte a lu
mii, care să pornească de la necesi
tatea retragerii Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967. in
clusiv din Ierusalimul arab, a solu
ționării problemei poporului pales
tinian pe baza dreptului său la auto
determinare, la constituirea unui 
stat național independent, a asigură
rii independenței și integrității teri
toriale a tuturor statelor din zonă. 
Considerăm că este necesar ca, în 
urma unei largi consultări, să se 
ajungă la cristalizarea unei inițiative 
care să ducă la crearea unui nou 
cadru, a unei noi baze de negocieri, 
sub forma unei conferințe, sub egida 
și cu participarea activă a O.N.U., de 
natură să permită participarea tu
turor părților implicate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, reprezentantul legitim al po
porului palestinian, a U.R.S.S. și 
S.U.A., precum și a altor state care 
pot aduce o contribuție pozitivă la 
procesul reglementării pe câle paș
nică a situației din Orientul Mijlo
ciu.

România se pronunță pentru o re
glementare politică a Situației din 
Afganistan, care să ducă la înceta
rea oricărui sprijin din afară pentru 
forțele antiguvernamentale și. in ace
lași timo, la retragerea unităților mi
litare sovietice din această țară, pen
tru respectarea independenței și su
veranității Afganistanului, a dreptu
lui poporului afgan de a decide în 
mod liber asupra dezvoltării sale, 
potrivit voinței și intereselor sale 
naționale. Ne pronunțăm pentru în
ceperea de tratative directe între gu
vernul afgan și guvernele statelor 
vecine, care să ducă la soluționarea 
problemelor, la normalizarea situa
ției din zonă, la crearea unor relații 
de bună vecinătate intre toate sta
tele din această regiune a lumii.

Ne pronunțăm pentru soluționarea 
politică a problemei cipriote pe ca
lea negocierilor dintre cele două co
munități, care să asigure indepen
dența, suveranitatea, integritatea te
ritorială, unitatea și nealinierea Re
publicii Cipru, conlucrarea și convie
țuirea pașnică a celor două comuni
tăți cipriote.

Reafirmăm și cu acest prilej de
plina noasjră solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului coreean, pentru 
înfăptuirea idealului său național — 
reunificarea independentă, pașnică 
și democratică a țării, de către co
reenii înșiși — pe baza propunerilor 
constructive ale R.P.D. Coreene, a 
prevederilor rezoluției adoptate cu 
cinci ani in urmă de Adunarea Ge
nerală a O.N.U.

Salutînd proclafnarea noului stat 
Zimbabwe, vorbitorul a arătat în con
tinuare : Acordăm întregul nostru 
sprijin luptei poporului din Namibia 
în frunte cu S.W.A.P.O.. pentru a-și 
cuceri cit mai repede deplina inde
pendență națională. Sprijinim și sîn- 
tem solidari cu popoarele din Africa 
australă în lupta pentru lichidarea 
politicii de apartheid și a oricărei 
discriminări rasiale, precum și a ac
telor de agresiune ale regimului sud- 
african împotriva țărilor vecine inde
pendente.

în legătură cu problematica dez
voltării libere și plenare, a persona
lității umane, vorbitorul a arătat că 
delegația română consideră că dez
baterile cu privire la drepturile 
omului trebuie să pună un accent 
deosebit pe dreptul fundamental al 
oamenilor și al națiunilor la viață, 
la pace, la existență liberă și inde
pendentă, valori supreme la care as
piră toate națiunile, de înfăptuirea 
cărora depind respectarea și exerci
tarea celorlalte drepturi și libertăți 
fundamentale ale omuiui. Vorbitorul 
a evocat în acest context inițiativele 
României privind înfăptuirea uni
versala a dreptului Ia educație și 
intensificarea activităților și preo
cupărilor O.N.U. față de tînăra ge
nerație.

Este necesar — a spus în încheiere 
ministrul de externe român — ca 
Organizația Națiunilor Unite, alte or
ganizații internaționale să aibă un 
rol tot mai activ in soluționarea de
mocratică și echitabilă a probleme
lor care confruntă omenirea, în pro
movarea politicii de pace și destin
dere, de respect al independenței na
ționale a tuturor popoarelor.

România se pronunță pentru inten
sificarea eforturilor in cadrul Comi
tetului special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației, pentru 
identificarea de noi căi și măsuri 
practice de ridicare a Organizației 
Națiunilor Unite la înălțimea respon
sabilităților ce-i revin în apărarea 
păcii și securității internaționale, in 
dezvoltarea colaborării dintre toate 
statele.

De la această tribună, doresc să 
exprim, în numele guvernului român, 
hotărîrea României de a conlucra 
strins cit celelalte state și popoare 
pentru soluționarea pe cale politică, 
în interesul tuturor națiunilor, a pro
blemelor majore care confruntă as
tăzi omenirea, pentru înfăptuirea as
pirației popoarelor de a trăi în mod 
liber, independent. în pace și securi
tate, pentru construirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

BERLIN 25 (Agerpres). — La Ber
lin au luat sfîrșit lucrările celei de-a 
67-a Conferințe a Uniunii Interparla
mentare. Din țara noastră a partici
pat o delegație condusă de Stan 
Soare, președintele Grupului parla
mentar român. Dezbaterile conferin
ței s-au axat pe unele dintre cele 
mai actuale probleme ale vieții in
ternaționale, in mod deosebit pe cele 
privind destinderea și dezarmarea, 
asigurarea păcii și securității inter
naționale. In documentele finale 
adoptate este subliniată necesitatea 
unor acțiuni hotărîte din partea par
lamentelor, a opiniei publice mon
diale, pentru rezolvarea acestor dezi
derate, interesind toate națiunile 
lumii.

în rezoluția privind problemele 
destinderii și dezarmării se relevă că 

• reluarea și continuarea destinderii nu 
sînt posibile fără respectarea strictă 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, a dreptului po
poarelor de a-și hotărî singure des
tinele. Reafirmind convingerea că 
singura cale pentru soluționarea tu
turor diferendelor dintre state este 
cea politică, a tratativelor, conferin
ța s-a pronunțat pentru necesitatea 
renunțării definitive la forță și Ia 
amenințarea cu forța.

în rezoluție se subliniază, totoda
tă, necesitatea încheierii unor înțe
legeri care să prevadă măsuri con
crete pentru realizarea dezarmării, 
îndeosebi a celei nucleare.

Relevînd rolul înfăptuirii secu
rității și dezvoltării cooperării în Eu
ropa, în rezoluție se subliniază im
portanța deosebită a reuniunii de la 
Madrid. Participanții la conferință au 
adresat guvernelor țărilor europene, 
Canadei și S'U.A. chemarea să ac
ționeze pentru convocarea. în cadrul 
C.S.C.E., a unei conferințe europene 
de dezarmare, în vederea reducerii 
confruntării militare, pentru începe
rea de negocieri menite să ducă la 
împiedicarea dezvoltării și amplasă
rii rachetelor cu rază medie de ac
țiune în Europa.

Conferința a reafirmat necesitatea 
unei păci globale, juste și durabile 
în Orientul Mijlociu, recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat propriu 
independent, urgența retragerii Is
raelului din teritoriile arabe ocupate.

Relații economice
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inechitabile, cu grave 
consecințe pentru 

tarile in curs de dezvoltare 
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® Declarațiile președintelui 
Republicii Sierra Leone

WASHINGTON 25 (Agernres). — 
Președintele Sierrei Leone, Siaka Ste
vens, care efectuează o vizită neofi
cială în S.U.A.. a declarat, în cadrul 
unui interviu, că marile state indus
trializate au datoria de a acționa 
pentru a reduce influența negativă a 
fluctuațiilor din schimburile econo
mice internaționale asupra econo
miilor țărilor africane sărace. în 
context, el a arătat că scăderea pre
țurilor pe piețele occidentale pentru 
materiile prime tradiționale ale sta
telor Africii „a avut ca rezultat 
crearea unor condiții de foamete și 
moarte pe continentul african". „Cea 
mai presantă problemă cu care sînt 
confruntate țările africane, a spus el, 
o constituie dezechilibrul economic".

în interviul său, președintele 
Sierrei Leone s-a pronunțat pentru 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale -care s& atenueze și șă 
elimine marife dezechilibre dintre 
statele industrializate și țările în 
curs de dezvoltare.

• Luări de poziție la reuniunea 
miniștrilor de finanțe ai 
Commonwealthului

HAMILTON 25 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o reuniune a miniștrilor 
de finanțe din țările membre ale 
Commonwealthului, care se desfă
șoară în Insulele Bermude, secretarul 
general al organizației, Shridath Ram- 
phal, a adresat o critică severă la 
adresa principalelor state industria
lizate occidentale pentru rolul pe 
care l-au avut în eșecul sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate noii ordini econo
mice internaționale.

Shridath Ramphhl a lansat statelor 
industrializate apelul de a contribui 
la adoptarea unor măsuri de urgen
ță destinate să soluționeze actuala 
criză economică, cu grave repercu
siuni asupra țărilor in curs de dez
voltare.

CONVORBIRI IUGOSLAVO-PRI- 
TANICE. La Belgrad au avut loc 
convorbiri intre Veselin Giurano- 
vici. președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
și premierul britanic, Margaret 
Thatcher. Cu acest prilej — infor
mează agenția Taniug —- cele două 
părți și-au exprimat satisfacția față 
de evoluția favorabilă a raporturi
lor bilaterale, precum și hotărîrea 
de a acționa pentru dezvoltarea lor, 
in continuare, pe multiple planuri, 
în ceea ce privește situația inter
națională au arătat că este esențial 
ca toate statele să depună eforturi 
pentru reafirmarea destinderii și a 
spiritului negocierilor în aborda
rea problemelor tensionale, arată 
agenția.

COMUNICAT MOZAMBICANO- 
UNGAR. La Maputo a fost dat pu
blicității comunicatul comun cu 
privire la vizita oficială de prie
tenie efectuată în Mozambic de 
Pal Losonczi, președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Ungare, 
și la convorbirile avute cu Samora 
Moises Machel, președintele Parti
dului FRELIMO,. președintele Re
publicii Populare Mozambic. Co
municatul evidențiază dorința păr
ților de a dezvolta și pe viitor re

Au fost dezaprobate acțiunile unila
terale ale autorităților israeliene pri
vind anexarea părții arabe a Ieru
salimului, politica de implantări în 
teritoriile ocupate. Susținînd necesi
tatea menținerii regiunii Golfului și 
Oceanului Indian în afara conflicte
lor internaționale, conferința a rele
vat importanța transformării Ocea
nului Indian într-o zonă a păcii, co
laborării și înțelegerii.

în rezoluția privind Deceniul III 
al O.N.U. pentru dezvoltare, se re
levă necesitatea unor transformări 
radicale de structură în economia 
mondială și în relațiile economice in
ternaționale. Parlamentele și guver
nele sînt chemate să acționeze pen
tru ca noua strategie a dezvoltării să 
răspundă obiectivelor instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
eliminării subdezvoltării.

Conferința a cerut comunității in
ternaționale să acționeze pentru eli
minarea completă a tuturor vestigii
lor colonialismului și neocoloniaîis- 
mului, a condamnat toate practicile 
de rasism și apartheid și a subliniat 
imperativul dreptului poporului na- 
mibian la autodeterminare, pentru 
participarea directă și plenară a 
S.WA.P.O. la reglementarea justă a 
acestei probleme.

Conferința a adoptat, de asemenea, 
rezoluții în problemele juridice și 
umanitare, ale refugiaților, ale vio
lării drepturilor parlamentarilor.

„Regimul sud-coreean a creat o situație 
care contravine aspirațiilor de reunificare*

PHENIAN 25 (Agerpres). — Dele
gația la nivel de lucru a părții de 
Nord la convorbirile privind organi
zarea unei întîlniri a premierilor din 
Nordul și Sudul Coreei a dat publi
cității o declarație in care se arată, 
între altele, că regimul sud-coreean 
a creat în ultimul timp o situație into
lerabilă care contravine ideii funda
mentale a- unui dialog, precum și 
dorinței întregii națiuni de reunifi- 
care. pașnică, informează agenția 
A.C.T.C. Sub conducerea directă a 
regimului sud-coreean — se arată în 
declarație — s-a intensificat campa
nia de susținere a politicii celor 
„două Coree". De asemenea, in docu
ment se constată că în Coreea de sud 
are loc o ascuțire a contradicțiilor,

Continuarea conflictului dintre Irak 
și Iran s-a soldat, joi, cu noi vic
time și cu importante pagiibe mate
riale de ambele părți, informează 
agențiile internaționale de presă.

Comandamentul general al forțelor 
armate irakiene a anunțat, intr-un 
comunicat difuzat de agenția I.N.A., 
că avioane irakiene au efectuat, joi, 
noi ' bombardamente asupra unor 
baze aeriene iraniene, precum și a- 
supra unor obiective rutiere. Se a- 
nunță. de ' asemenea, continuarea 
înaintării în teritoriul iranian a unor 
forțe terestre.

Potrivit unui comunicat, radiodifu

lațiile ungaro-mozambicane pe 
multiple planuri. în timpul vizitei 
a fost semnat un Tratat de priete
nie și colaborare între cele două 
țări.

„TINERETUL PENTRU PACE". 
In Marea Britanie a fost constituită 
o nonă organizație pacifistă a ti
nerei generații — „Tineretul pentru 
pace". Fondatorii ei au anunțat că 
noua organizație își propune ca 
obiective principale lupta pentru 
pace, pentru oprirea cursei înarmă
rilor, împotriva amplasării de noi 
arme nucleare în țările N.A.T.O. și 
a propagandei cu caracter războinic. 
Pină in prezent și-au anunțat spri
jinul lor față de activitatea noii 
organizații Uniunea națională a stu
denților din Marea Britanie. Liga 
națională a tinerilor liberali. Orga
nizația „Studenții laburiști" și alte 
uniuni și asociații ale tineretului 
britanic.

Declarația delegației R.P.D. Coreene

Continuă, luptele între forțele 
armate irakiene si iraniene 4

Manifestcție la Limburg împotriva amplasării de rachete nucleare pe teritoriul belgian
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R. A YEMEN
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' Domnului colonel ALI ABDALLAH SALEH

Președintele Republicii Arabe Yemen« SANAA
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, am plă

cerea să vă transmit cordiale felicitări, precum și urări de fericire personală, 
de progres continuu și bunăstare poporului prieten al țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 26 septembrie, poporul Repu
blicii Arabe Yemen sărbătorește îm
plinirea a 18 ani de la răsturnarea 
regimului monarhic feudal și pro
clamarea republicii.

în perioada relativ scurtă care a 
trecut de. la acest important eveni
ment al istoriei sale naționale, po
porul yemenit a desfășurat o ac
tivitate susținută pentru lichidarea 
înapoierii economice moștenite din 
trecut, pentru valorificarea, în fo
losul propriu, a resurselor țării. O 
atenție deosebită a fost acordată a- 
griculturii. în acest sector, în care 
lucrează circa 90 la sută din popu
lația de 7 milioane a R.A. Yemen, 
a, fost concentrată o bună parte a 
investițiilor și au fost realizate cele 
maj importante proiecte de dezvol
tare. Pe terenurile situate de-a 
lungul litoralului și pe înălțimile 
din interior au fost extinse supra
fețele irigate, care sînt cultivate cu 
cafea, cereale, bumbac, tutun.

în același timp, ca rezultat al 
preocupării de a consolida inde
pendența economică a țării, au fost 

se intensifică prigoana împotriva per
sonalităților democrate și campania 
de ponegrire a R.P.D. Coreene. In
tr-o asemenea situație — menționea
ză declarația — partea nordică nu 
poate continua dialogul cu grupul 
militar de la Seul, iar autoritățile 
sud-coreene nu pot fi considerate 
parte a unui dialog.

„Pornind de la corțsiderentul că în 
situația actuală este lipsit de sem
nificație să continuăm contactele 
între delegațiile la nivel de lucru 
pentru organizarea unei intîlniri a 
premierilor din Nord și Sud, ne fa
cem cunoscută poziția că nu vom 
veni la locul de dialog pînă cînd si
tuația nu revine la normal în Coreea 
de sud“ — se arată în declarație.

zat al Statului Major Iranian — 
transmis de agenția P.A.R.S. — for
țele iraniene au înregistrat succese 
în stoparea înaintării irakiene in zo
nele de frontieră. Se menționează 
desfășurarea unor lupte grele în zona 
orașului Qasr-E-Shirin. Comunicatele 
difuzate la Teheran informează că, 
în urma raidurilor aviației irakiene, 
producția rafinăriei de la Abadan a 
fost oprită și că forțe aeriene ira
niene au atacat, la rindul lor, „o- 
biective militare și instalații petro
liere" din Irak. (

(Agerpres)

PREGĂTIRILE NAVEI „SOIUZ- 
38“ PENTRU REÎNTOARCEREA 
PE PAMÎNT. Cosmonauții Leonid 
Popov, Valeri Riumin. Iuri Roma
nenko și Arnaldo Tamayo Mendez 
încheie in prezent cercetările co
mune sovieto-cubaneze la bordul 
complexului orbital „Saliut-G"— 
„Soiuz-37“—„Soiuz-38“, informează 
agenția T.A.S.S., adăugind că a 
început pregătirea navei „Soiuz-38“ 
pentru reîntoarcerea pe Pămint. 
Cei patru cosmonauți se simt bine.

PENTRU PRIMA DATA DE LA 
FONDAREA PIEȚEI COMUNE, Co
misia C.E.E. s-a desolidarizat de 
hotărîrea adoptată de miniștrii de 
finanțe ai „celor nouă" cu privire 
la proiectul de buget comunitar pe 
exercițiul financiar 1981. relatează 
agenția France Presse. Membrii co
misiei, se spune intr-o declarație 
dată publicității, apreciază că pro
punerile bugetare în forma actuală 

puse bazele unei industrii proprii șl 
se desfășoară o vastă activitate de 
prospecțiuni geologice, care a dus 
la descoperirea unor importante re
zerve de petrol, cupru, fier și alte 
bogății ale subsolului.

Animat de sentimente de prie
tenie și solidaritate cu popoarele a- 
rabe, cu toate popoarele care au 
pășit pe. calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmă
rește cu interes realizările obținute 
de poporul yemenit în direcția fău
ririi unei vieți noi. între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Arabă Yemen s-au statornicit rela
ții de colaborare multilaterală, în
temeiate pe deplina egalitate în 
drepturi și avantajul reciproc. Țara 
noastră livrează tinerei republici ti- 
tilaje și ii acordă asistență tehni
că in scopul valorificării unor re
surse naturale. Extinderea și diver
sificarea acestei conlucrări cores
pund pe deplin intereselor ambe
lor țări și popoare, constituind, In 
același timp, o contribuție la cauza 
păcii și înțelegerii internaționale.

Vizita delegației 
de activiști ai P. C. R. 

în U.R.S.S.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Tri

misul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : în perioada 17—24 sep
tembrie, o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de Emilia Sonea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
adjunct al șefului Secției propagandă 
a C.C al P.C.R., a efectuat, la invi
tația C.C. al P.C.U.S., o vizită în 
schimb de experiență în Uniunea So
vietică.

Delegația a avut convorbiri la Co
mitetul de partid al orașului Mos
cova, la Comitetul regional de partid 
al R.S.S.A. Bașkire, a vizitat obiec
tive industriale și agricole, instituții 
de învățămint și cercetare.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de E. M. Tiajeinikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., șeful 
Secției de propagandă a C.C. al 
P.C.U.S.

CIPRUj Reluarea dialo
gului intercomunitar

NICOSIA 25 (Agerpres). — Repre
zentanții comunităților cipriotă grea
că și cipriotă turcă s-au intîlnit. la 
Nicosia, reluînd dialogul pentru găsi
rea unei soluții „juste și permanen
te" a situației din insulă, informează 
agenția France Presse.

Hugo Gobi, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. în 
Cipru, a declarat că „în cursul a- 
cestei noi runde a convorbirilor in- 
tercomunitare vor fi examinate mă
surile practice menite să contribuie 
la stabilirea unui climat de încrede
re mutuală" intre cele două comu
nități cipriote și la apropierea 
punctelor lor de vedere privind mo
dalitățile de rezolvare politică a pro
blemei Ciprului.

nu reflectă prioritățile C.E.E. 
Această hotărîre este de natură sa 
adincească tensiunile din cadrul 
Pieței comune — notează agenția 
Reuter.

CIRCA 13 MILIOANE DE ME- 
TALURGIȘTI DIN ÎNTREAGA 
ITALIE au declarat joi o grevă de 
opt ore, la chemarea sindicatului 
pe ramură — F.L.M., in semn de 
protest împtoriva hotăririi compa
niei FIAT de a concedia 14 469 de 
lucrători din sectorul producției 
de automobile.

ACORD „RENAULT"—„AMC". 
Cunoscuta firmă franceză construc
toare de automobile „Renault", pro
prietate de stat, a anunțat că a 
încheiat un acord in valoare de 200 
milioane dolari, in baza căruia, in 
următorii doi ani, va intra in pose
sia a 46 la sută din acțiunile socie
tății americane „American Motors 
Corp." (AMC), comparativ cu ni
velul actual de 5 la su'ă. Acest 
acord urmează să fie aprobat de 
guvernele celor două țări.

ARESTAREA UNEI CĂPETENII 
TERORISTE. Francisco Brotons 
Beneyto, conducătorul grupului te
rorist GRAPO, a fost arestat la 
Valencia, s-â anunțat la Madrid, 
potrivit agenției U.P.I.
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