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DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste 

România11 clasa I municipiului Piatra Neamț
Dind o înaltă apreciere contribuției aduse de cetă

țenii municipiului Piatra Neamț de-a lungul veacurilor 
la lupta întregului popor pentru libertate și progres 
social și participării active la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră,

cu prilejul aniversării a 2 000 de ani de existență a 
așezării geto-dace Petrodava,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC. - Se conferă Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I municipiului Piatra 
Neamț, județul Neamț.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

într-o atmosferă de înălțător patriotism, de unitate indestructibilă în jurul partidului,

al. secretarului său general, ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEJUL NEAMȚ
Entuziaste manifestări de dragoste și prețuire față de cel mai
la îndeplinirea programului partidului de înflorire continuă a

iubit fiu al poporului, de fermă angajare
patriei socialiste, de ridicare a bunăstării

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, vi
neri, o vizită de lucru 
in județul Neamț, con- 
tinuind amplul și fruc
tuosul dialog inceput cu 
puțin timp in urmă pe 
meleagurile Moldovei. 
Secretarul general al 
partidului a participat, 
totodată, la manifestă
rile prilejuite de împli
nirea a 2000 de ani de 
atestare documentară a 
așezării geto-dacice Pe
trodava, astăzi munici
piul Piatra Neamț.

împreună cu secreta
rul general al partidului 
au fost oaspeți ai lo
cuitorilor din această 
parte a țării tovarășa 
Elena Ceaușescu, tova
rășii Emil Bobu și Ion 
Dincă.

Și aici, in centrul dialogului 
de lucru, s-au aflat analiza te
meinică a activității desfășura
te in actualul cincinal de oa
menii muncii din județul Neamț, 
precum și examinarea modului 
in care trebuie să se acționeze 
in viitorii 5 ani pentru înfăp
tuirea pe un plan superior a 
hotărîrilor Congresului al XII- 
lea al partidului.

Ca și în județele Iași și Ba
cău, ca pretutindeni in țară, și 
in acest județ al Moldovei, oa
menii muncii au, răspuns prin- 
tr-o puternică angajare comu
nistă îndemnului adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu de 
a-și spori contribuția la înflo
rirea patriei socialiste, dînd ast
fel expresie încrederii nestrămu
tate în politica promovată de 
partid, de secretarul său ge
neral, de numele căruia sînt 
strins legate cele mai multe 
dintre marile mutații economi- 
co-sociale înfăptuite in această 
parte a țării in anii construc
ției socialiste.

Prin angajamentul pe care și 
l-au luat in fața secretarului 
general al partidului, oamenii 
muncii și-au asumat sarcina de 
a spori simțitor în următorii 
cinci ani producția industrială, 
care, in prezent, se ridică la 22 
miliarde lei.(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc, în primul rînd, să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Piatra Neamț și județului Neamț un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului, precum și a mea personal, împreună cu cele mai bune urări ! (Urale și aplauze puternice, prelungite: se scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“).Ne aflăm în județul,Neamț într-o vizită de lucru. Am venit pentru a ne consfătui cu muncitorii, cu țăranii și intelectualii, cu toți oamenii muncii asupra felului cum s-au înfăptuit în județul Neamț prevederile cincinalului actual și, totodată, pentru a discuta cum să se treacă la pregătirea mai bună a noului cincinal.Trebuie să declar de la început că, pe ansamblu, avem impresii bune. (Aplauze și urale puternice). Am constatat, cu multă satisfacție, că oamenii muncii din județul Neamț și din municipiul Piatra Neamț — la fel ca toți oamenii muncii din patria noastră, ca întregul nostru popor — au obținut rezultate mărețe în înfăptuirea actualului cincinal, aducînd. prin a

ceasta, o contribuție de mare însemnătate la dezvoltarea generală a patriei pe drumul socialismului, al bunăstării și fericirii întregului popor. (Aplauze și urale puternice, prelungite). Pentru toate aceste minunate realizări doresc să adresez tuturor oamenilor muncii din municipiul Piatra Neamț și din județul Neamț cele mai calde felicitări și, totodată, urarea de a obține succese și mai mari în toate domeniile! (Aplauze și urale puternice, prelungite).în același timp, am dorit să participăm, împreună cu dumneavoastră, la sărbătorirea aniversării a 2 000 de ani a vechii localități Petrodava, ce a existat pe aceste meleaguri. (Urale și aplauze puternice).Am început vizita în județul dumneavoastră în municipiul Roman, unde am fost în 3 întreprinderi industriale. Am vizitat noua întreprindere de fibre și fire chimice. care a început să intre în producție. Doresc să adresez noilor chimiști din Roman urarea de a obține rezultate cît mai bune în realizarea, într-un timp scurt, a producției la nivelul prevăzut în

popularăplan, astfel ca și această nouă întreprindere de fibre chimice să contribuie la asigurarea bazei de materii prime a patriei noastre socialiste. (Urale și aplauze puternice, îndelungate). Am vizitat, de asemenea, întreprinderea mecanică din Roman. Am constatat, cu multă bucurie, progresele însemnate realizate în ultimii ani de această întreprindere constructoare de mașini, care \produce astăzi m.așini- unelte de -' înaltă tehnicitate, atît pentru necesitățile industriei noastre, cît și pentru export. Pentru rezultatele minunate obținute de constructorii de mașini din Roman le adresez cele mai calde felicitări și urarea de a obține realizări și mai mari în folosirea deplină a capacităților de producție, în realizarea de mașini-unelte cît mai bune, de înaltă tehnicitate, cu o eficiență economică maximă. (Urale și aplauze puternice: se scandează „Ceaușescu și poporul !“). Am vifcitat. de asemenea, întreprinderea de țevi Roman. Și de aici avem impresii bune. Am constatat că întreprinderea s-a dezvoltat, că produce țevi de înaltă tehnicitate, atît pentru necesitățile economiei naționale, cît și pentru export. Adresez cele mai calde feli

din municipiul Piatracitări muncitorilor de la această mare întreprindere de țevi și le urez să realizeze în întregime programul de dezvoltare, să asigure perfecționarea și ridicarea nivelului calitativ al întregii producții necesare economiei naționale ! (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul!)“. în municipiul Piatra Neamț am vizitat Combinatul de fibre și fire sintetice Săvinești, un combinat mare, cu bune rezultate. Doresc să adresez felicitări călduroase tuturor oamenilor muncii de la acest mare combinat și urarea de succese tot mai însemnate în întreaga lor activitate 1 (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“). Mi-a produs, de asemenea, o impresie bună vizita la întreprinderea de mașini agricole. Doresc să adresez și oamenilor muncii din această .întreprindere calde felicitări și urarea de a obține rezultate și mai bune în acest sector important pentru dotarea, agriculturii noastre ! (Urale și aplauze puternice)Am vizitat, de asemenea. Muzeul de istorie din Piatra Neamț, care prin exponatele sale prezintă străvechea civilizație, lupta și munca 

locuitorilor de pe aceste meleaguri, din Moldova, din România în general, de pe teritoriul actual al patriei noastre, pentru dezvoltarea și formarea poporului rorhân, pentru independență națională, pentru construcția socialismului. Adresez felicitări organizatorilor acestui muzeu ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — pace!“).în toate întreprinderile și combinatele pe card le-am vizitat am discutat cu oamenii muncii, cu cadrele de conducere, consiliile oamenilor muncii, organizațiile de partid, atît despre ceea ce s-a realizat, dar, mai cu seamă, despre ceea ce trebuie făcut pentru ridicarea nivelului întregii activități, corespunzător cerințelor puse de Congresul al XII-lea al partidului privind realizarea unei noi calități. Oamenii muncii cu care am discutat, conducerile întreprinderilor și-au luat angajamentul și au dat asigurarea că vor face totul ca, în viitor, aceste întreprinderi — și sînt convins că aceasta corespunde dorinței tuturor oamenilor muncii din județul Neamț și din municipiul Piatra Neamț — să obțină rezultate și mai bune, să încheie actualul cincinal pe un loc cît mai

Neamțde frunte și să treacă cu toate forțele in următorul cincinal Ia dezvoltarea industriei, a întregii economii a județului. (Aplauze și urale puterriice, prelungite)Am deplina încredere în cuvîn- tul muncitorilor, al organizațiilor de partid, al consiliilor oamenilor muncii. Sînt convins că și oamenii muncii din județul Neamț — la fel ca întregul nostru popor — vor face totul pentru a aduce o contribuție tot mai însemnată la progresul general al României socialiste, la dezvoltarea forțelor de producție, la ridicarea nivelului întregii activități și realizarea unei noi calități în toate domeniile, asigurînd, t>e această bază, creșterea venitului național și a bogăției naționale, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“)Felicitările adresate colectivelor de oameni ai muncii pe care le-am vizitat, tuturor oamenilor muncii din județul Neamț sînt adresate deopotrivă și organizațiilor de partid, comuniștilor, care acționează în strînsă unitate cu oamenii(Continuare în pag. a IlI-a)

La „Ceahlăul" Piatra Neamț se discută despre modernizarea produselor întreprinderii Muncitorești strîngeri de mină la întreprinderea mecanică Roman
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘUIUIJOIAE CEAUJESCUJJUDEȚUL NEAMȚ
(Urmare din pag. I)
'Ora 9,00. ...Elicopterul prezidențial 

aterizează pe stadionul municipal din 
ROMAN, oraș cu puternice tradi
ții de luptă pentru eliberarea națio
nală și socială, care se inscrie, in 
același timp, ca un important centru 
industrial pe harta economică a ju
dețului Neamț și a țării. Mii și mii 
de metalurgiști, constructori de ma
șini, chimiști și alți oameni ai mun
cii din unitățile economice, întreaga 
suflare a orașului participă la acest 
eveniment, scandind îndelung pentru 
partid, pentru secretarul său general,

Dind glas sentimentelor locuitori
lor orașului, ale tuturor oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri, to
varășul Gheorghe Manta, prim-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid, adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
un călduros bun venit.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

O gardă alcătuită din militari ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu căldură de membri ai 
comitetului județean de partid, de 
Marin Apetrei, primarul orașului, de 
alți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

In numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al său personal, to
varășul Nicolae Ceaușescu adresează 
celor prezenți, tuturor locuitorilor 
municipiului Roman un călduros 
salut și cele mai bune urări de noi 
succese in Întreaga activitate.

Cuvintele calde rostite de secreta
rul general al partidului sint subli
niate cu indelungl urale și ovații. 
Din mit de piepturi se scandează, 
minute in șir, „Ceaușescu-P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul 1“, expresie a 
sentimentelor de profundă dragoste 
și prețuire pe care locuitorii muni
cipiului Roman, ai întregului județ 
le poartă secretarului generai al 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
de strungarul Claudiu Ostache să 
guste din tradiționala piine a ospi
talității românești. Tineri și tinere 
oferă inaiților oaspeți frumoase 
marame moldovenești, in timp ce 
grupuri de pionieri și șoimi ai patriei 
oferă buchete de flori și cravate 
roșii cu tricolor.

Pe stadion domnește o atmosfera 
de vibrant entuziasm.

Răsună puternic acordurile can
tatei „Partidul, Ceaușescu. Roma
nia !“. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu multă căldură acestei însuflețite 
manifestații de dragoste și prietenie 
cu care sint inconjurați in-.ă din 
primele momente ale vizitei in 
județul Neamț.

De la stadionul orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se Îndreaptă, intr-o ma
șină deschisă, spre ÎNTREPRIN
DEREA DE FIRE SI FIBRE PO
LIAMIDICE — primul ■ obiectiv al 
vizitei de lucru a secretarului ge
neral al partidului in municipiul 
Roman.

De-a lungul traseului străbătut, 
locuitorii orașului Roman, tineri și 
virstnici, îi mtimpină pe inalții oas
peți cu deosebită căldură. Mulțimea 
scandează și ovaționează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!" „Ceaușescu — 
România 1", „Ceaușescu și poporul!".

La sosirea pe platforma între
prinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Eiena Ceaușescu 
sint intimpinați de Gheorghe Ca- 
ranfil, ministrul industriei chimice, 
Dumitru Popa, ministrul construc
țiilor industriale, de reprezentanți ai 
conducerii centralei industriale de 
profil și ai unității vizitate. Un grup 
de pionieri și tinere, in frumoase 
costume populare, oferă inaiților oas
peți buchete de flori.

în aplauzele șl uralele colectivu
lui de oameni ai muncii, secretarul 
general al partidului este invitat să 
taie panglica inaugurală a întreprin
derii de fire și fibre poliamidice — 
unitate care Întregește peisajul in
dustrial al Romanului cu o nouă ra
mură purtătoare a progresului tehnic 
— chimia.

Secretarul general al partidului îi 
felicită călduros pe proiectanți și 
constructori pentru realizarea aces
tui modern obiectiv industrial.

înfățișind citeva dintre caracteris
ticile întreprinderii, care va avea 
anual o producție de 18 000 tone fire 
și fibre, inginerul Gheorghe Rusu, 
directorul unității, informează că, 
potrivit indicațiilor conducerii parti
dului și statului, la realizarea acestui 
obiectiv au fost aplicate noi soluții 
constructive, multifuncționale.

In camera tabloului central de co
mandă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să cupleze prima linie de. 
polimerizare — moment care mar
chează intrarea in probe tehnologice 
a întreprinderii.

Se vizitează apoi instalația chimi
că — hala de filare, secția de pre
lucrare, atelierul de țesere a rețe
lelor cord, care se impun prin gra
dul înalt de automatizare a instala
țiilor. Se vizitează și o expoziție, 
unde sint prezentate produsele obți
nute în timpul primelor probe teh
nologice.

Apreciind nivelul tehnic ridicat al 
Întreprinderii, soluțiile aplicate la 
construcția acestui obiectiv, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut ca, in 
cel mai scurt timp, toate instalațiile 
să intre în probe tehnologice, să se 
scurteze perioada de atingere a pa
rametrilor proiectați, să se acorde 
atenție sporită reducerii cheltuieli
lor materiale și obținerii unei pro
ducții de bună calitate. S-a reco
mandat, de asemenea, să se acțio
neze in continuare pentru creșterea 
productivității și ridicarea nivelului 
de calificare și policalificare al chi- 
miștilor.

Mulțumind pentru vizita efectuată, 
pentru prețioasele indicații formu
late, gazdele l-au asigurat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu că oamenii 
muncii din noua întreprindere a 
Romanului sint hotăriți să depună 
toate eforturile pentru scurtarea ter
menului afectat probelor tehnolo
gice, pentru obținerea unor rezul
tate pe măsura dotării acestei mo
derne unități.

Cel de-al doilea obiectiv al vizitei 
de lucru în municipiul Roman ii con
stituie ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA, unitate reprezentativă a 
industriei noastre constructoare de 
mașini, profilată pe fabricația mași- 
niior-unelte de prelucrare a meta
lului, de înaltă tehnicitate, ponderea 

cea mai ridicată avînd-o producția 
de strunguri Carusel, într-o largă 
diversitate tipodimensională. La so
sirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, mii de muncitori, 
în marea lor majoritate tineri, dau 
glas. prin puternice și vii urale, 
sentimentelor de aleasă stimă și 
dragoste, manifestindu-și bucuria 
nețărmurită de a-1 primi în mijlocul 
lor pe secretarul general al parti
dului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat de Ion Avram, ministrul in
dustriei (Construcțiilor de mașini, de 
membri ai consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere.

în cadrul dialogului purtat de 
secretarul general al partidului cu 
reprezentanți ai Ministerului Con
strucțiilor de Mașini și ai centralei 
de resort, cu cadrele de conducere 
ale întreprinderii s-au situat pro
bleme legate de creșterea tehnici
tății întreprinderii și a competitivi
tății produselor, dotarea mașinilor 
cu accesorii care să conducă la un 
înalt indice de valorificare a meta
lului, reducerea consumurilor de 
energie, amplificarea ponderii pro
ducției destinate exportului, exami- 
nindu-se cu atenție preocupările 
colectivului pentru înfăptuirea sarci
nilor privind asimilarea unei game 
cit mai largi de mașini-unelte de 
mare complexitate tehnică, aplicarea 
corectă a criteriilor noului mecanism 
economico-financiar.

Moment de ctitorire a unui nou laminor de țevi la Roman

în fața machetei întreprinderii, a 
unor grafice și panouri, directorul 
întreprinderii, Constantin Geosanu, 
arată că in ultimii 15 ani ritmul 
mediu anual de creștere a produc
ției industriale s-a ridicat la 19 la 
sută. Secretarul general al partidu
lui este informat, totodată, despre 
preocupările colectivului de aici pen
tru sporirea continuă a producției 
fizice și nete, în condiții de eficien
ță și calitate superioare.

Se raportează cu mîndrie că între
prinderea a îndeplinit sarcinile cin
cinalului Încă din luna februarie a 
acestui an. urmînd ca pînă la sfirși- 
tul lunii decembrie să obțină o pro
ducție suplimentară de peste un mi
liard lei. că s-a trecut la fabricația 
strungurilor carusel mari, cu dia
metrul de 8 și 10 metri, cu comandă 
numerică.

Vizitînd hala nr. 1 mecanică grea, 
în perimetrul căreia se realizează 
piese care Intră în componența 
strungurilor carusel, precum și o 
variată gamă de mașini de prelu
crare a lemnului, gazdele raportea
ză că majoritatea acestor componen
te prezintă un mare grad de inte
grare și tipizare a subansamblelor.

In fața unei expoziții, amplasată 
în incinta acestei hale, este prezen
tată o largă gamă de repere, prin 
a căror asimilare au fost reduse in 
întregime importurile.

Secretarul general al partidului se 
oprește in mijlocul muncitorilor, le 
strînge călduros mîinile, interesin- 
du-se de condițiile de muncă și 
de retribuția pe care o primesc. 
Muncitorii arată că retribuția primită 
în condițiile lucrului în acord global 
reflectă mai bine cantitatea și cali
tatea muncii prestate, cîștigînd foarte 
bine. Ei își exprimă cu multă căl
dură și însuflețire satisfacția și recu
noștința pentru grija pe care parti
dul, secretarul său general o poartă 
celor se muncesc. Se scandează cu 
putere : „Ceaușescu — muncitorii !“.

Pe parcursul vizitei, gazdele infor
mează despre preocupările colectivu
lui de a asigura o calitate superioară 
producției, pentru pregătirea, califi
carea și specializarea personalului 
muncitor, în vedera utilizării depline 
a capacităților de producție aflate în 
dotare.

La fabrica de piese turnate se vi
zitează linia a cincea pentru forma
rea și turnarea pieselor de perfor
manță — pe fluxul căreia s-a realizat 
cu succes in aceste zile o planșaibă 
de 28 de tone — sectorul de elabora
re a fontei, precum și liniile 1 și 2 
de formare, complet mecanizate, cu 
un înalt grad de mobilitate tehnolo
gică. In hala nr. 2 mecanică grea, 
nou și modern obiectiv amplasat aici 
la recomandarea secretarului general 
al partidului, gazdele relevă tehnolo
giile moderne de turnare a pieselor 
mari. Secretarul general al parti
dului are cuvinte de apreciere 
pentru rezultatele frumoase obți
nute, recomandind să se acorde o 
atenție sporită modernizării în con
tinuare a tehnologiilor de turnare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu exa
minează strungul carusel cu coman
dă numerică SCM-90-NC, al treilea 
exemplar de acest fel realizat aici, 

în greutate de 150 tone, cu diame
trul de prelucrare de 8 000 mm, rea
lizare cu totul remarcabilă, care pre
zintă un înalt grad de integrare, ex- 
primînd nivelul avansat al construc
ției de mașini din țara noastră.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat căl
duros pe constructorii de mașini de 
la întreprinderea mecanică, urîn- 
du-le succese și mai mari, pe mă
sura dotării tehnice de care dispun 
și a capacității creatoare a colecti
vului de muncitori și specialiști, re- , 
comandind factorilor de conducere 
de aici o și mai largă diversificare a 
producției, realizarea de mașini unel
te de înalt nivel tehnic și de ridicată 
competitivitate.

Un nou popas în Romanul indus
trial are loc in incinta ÎNTREPRIN
DERII DE ȚEVI FĂRĂ SUDU
RĂ, cea mai importantă unitate de 
acest fel a industriei noastre meta
lurgice, care realizează circa 35 la 
sută din producția de material tubu
lar a țării. Reintîlnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, așteptată cu vie 
emoție, oferă și de această dată, des
toinicului colectiv al metalurgiștilor 
din Roman, prilejul de a mulțumi 
din adîncul inimii secretarului gene
ral al partidului, pentru prețioasele 
indicații date în precedentele vizite, 
care au impulsionat direct dezvolta
rea întreprinderii, creșterea și diver

sificarea producției, ridicarea eficien
ței economice a întregii activități.

La sosirea în întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt Intimpinați de 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, ing. Petre Zimbran, di
rectorul general al Centralei indus
triale de prelucrări metalurgice, de 
reprezentanți ai consiliului oameni
lor muncii.

Dialogul de lucru Începe printr-un 
amănunțit raport prezentat de direc
torul întreprinderii, ing. Vasile Sav, 
care înfățișează dezvoltarea între
prinderii in ultimii ani.

Gazdele prezintă, in cadrul unei 
expoziții, realizările obținute in di
recția lărgirii gamei de țevi, desti
nată economiei noastre naționale, cit 
și exportului, preocupările pentru îm
bunătățirea rezistenței și calităților 
lor, precum și principalele rezultate 
privind creșterea productivității mun
cii, reducerea consumurilor specifice 
de metal, combustibil.

Sint prezentate și sarcinile pentru 
cincinalul viitor, care prevăd creș
terea și mai susținută a producției, 
a exportului și a celorlalți indica
tori economici. Se subliniază, intre 
altele, că prin reducerea cheltuieli
lor materiale cu circa 100 lei la 1 000 
lei producție marfă la sfîrșitul viito
rului cincinal producția netă a între
prinderii se va dubla.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu recoman
dă harnicului colectiv să-și sporeas
că preocuparea pentru diversificarea 
producției, în vederea creșterii valo
rii metalului prelucrat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu vizitează apoi 
hala laminorului de țevi speciale, 
important obiectiv, realizat în între
gime cu echipament din țară, care va 
produce materie primă pentru țevile 
ce urmează a fi prelucrate la rece. 
Urmărind fluxul de fabricație, secre
tarul general al partidului se intere
sează de performantele tehnologiilor 
adoptate, de eficiența acestora, de 
posibilitățile de sporire și de diver
sificare a producției și cere să se ur
mărească cu insistență asigurarea — 
pe baza rezultatelor cercetării pro
prii. a dotării și modernizării cores
punzătoare — a întregului necesar de 
material tubular destinat forajului la 
mare adîncime și forajului marin.

Un moment emoționant pe parcur
sul vizitei îl constituie popasul pe 
șantierul viitorului laminor de țevi 
de 20 țoii. Răspunzînd dorinței între
gului colectiv de a inaugura lucrările 
de construcție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
toarnă cîte un cancioc de beton în 
fundația viitorului laminor, care va 
realiza material tubular pentru fora
jul normal și de mare adîncime, țevi 
speciale pentru industria constructoa
re de mașini și pentru industria e- 
r.ergetică din oțeluri carbon, oțeluri 
aliate și inoxidabile. în 1982, cînd va 
intra în funcțiune acest mare lami
nor — socotit printre puținele obiec
tive de acest fel din lume — va rea
liza mai mult de jumătate din valoa
rea producției actuale a întreprinderii 
de țevi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă conducerii ministerului de re
sort, tuturor factorilor implicați in 

realizarea unul asemenea obiectiv să 
asigure toate condițiile pentru pune
rea în funcțiune la termen a acestei 
noi investiții.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu iși iau un călduros rămas 
bun de Ia metalurgiștii din Roman.

Secretarul general al partidului fe
licită din nou întregul colectiv pen
tru rezultatele obținute și îi urează 
să obțină, in continuare, succese și 
mai mari.

Oamenii muncii de la întreprinde
rea de țevi din Roman fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o puternică mani
festație de dragoste și simpatie, 
expresie grăitoare a unității de 
nezdruncinat, a celor ce muncesc, in 
jurul partidului, al secretarului său 
general. Ei il asigură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că își vor înde
plini cu cinste angajamentele pe 
care și le-au luat în fața conducerii 
partidului, a patriei și poporului.

Aceeași atmosferă entuziastă, de 
vibrație și puternică angajare mun
citorească, caracterizează și intilni- 
rea secretarului general al partidu
lui cu colectivul COMBINATU
LUI DE FIRE SI FIBRE SINTE
TICE SĂVINEȘTI — următorul 
punct al vizitei de lucru în județul 
Neamț — una dintre cele mai puter
nice cetăți ale industriei noastre 
chimice.

La coborirea din elicopter, to

varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
sint intimpinați cu căldură de repre
zentanți ai consiliului oamenilor 
muncii al combinatului, de Valeriu 
Momanu, directorul centralei in
dustriale de profil.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii de 
aici începe la centrul de cercetări al 
combinatului, unde se materializează 
cele mai avansate idei și concepții 
tehnologice de mare eficiență și 
care desfășoară o laborioasă acti
vitate sub coordonarea Institutului 
Central de Chimie. înfățișind, prin 
intermediul unor grafice, produse 
și aparate prezentate intr-o expozi
ție, succesele înregistrate de colecti
vul de cercetare, proiectare și pro
ducție, directorul centrului, Savel 
Matache, raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că indicațiile date 
cu prilejul întilnirilor sale prece
dente cu lucrătorii de aici au fost 
înfăptuite, realizindu-se cu succes 
sarcinile de modernizare a tehnolo
giilor și a structurilor sortimentale. 
Gazdele raportează, de asemenea, 
că, pe baza cercetărilor proprii, 
la nivelul întregii centrale, au fost 
realizate, în actualul cincinal, pro
duse, echipamente, aparatură și in
stalații care au diminuat importurile 
cu peste un miliard lei-valută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat pe specialiștii centrului de 
cercetare și le-a cerut să facă totul 
pentru extinderea utilizării echipa
mentelor bazate pe soluții noi, pen
tru ca în cincinalul viitor să fie el - 
minate importurile în acest domeniu 
și să fie create și disponibilități 
pentru export.

In continuare se vizitează secția 
Relon-V. ce reprezintă o nouă etapă 
de dezvoltare a producției de fire 
relon. Obiectiv construit la indicația 
secretarului general al partidului, 
această modernă capacitate de pro
ducție, caracterizată printr-un grad 
înalt de automatizare, și-a atins In
tr-un termen scurt toți parametrii 
prevăzut!. Specialiștii secției pre
zintă citeva din cele mai importante 
rezultate, între care se evidențiază 
un nou și eficient procedeu de obți
nere a firelor poliamidice tip Roto- 
set, destinate prelucrării textile în 
țesături și tricotaje — tehnologie 
elaborată in colaborare cu Institutul 
Central de Chimie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat colectivul secției Relon-V 
pentru rezultatele obținute, recoman
dind să se persevereze pe linia fo
losirii cit mai eficiente a intregulu' 
potențial tehnic și uman, a condițiilor 
bune de muncă ce au fost create.

Abordînd problema perspectivelor 
de dezvoltare în continuare a fabri-, 
cației de fibre și fire sintetice, se
cretarul general al partidului a cerut 
conducerii combinatului și centralei 
de resort să studieze posibilitățile de 
sporire a producției actuale prin uti
lizarea intensivă a spațiilor și capa
cităților existente, prin continua mo
dernizare a proceselor tehnologice.

Ultimul obiectiv înscris in progra
mul vizitei la marele combinat din 
Săvinești a fost secția de utilaje și 
piese de schimb, adevărată uzină 

constructoare de mașini, care asigură 
Utilaje și piese de schimb pentru 
industria firelor și fibrelor sintetice.

Secretarul general al partidului se 
Îndreaptă spre un grup de muncitori 
din secție, realizatori al acestor uti
laje complexe, de înalt nivel tehnic. 
Cei mai mulți dintre ei sint foarte 
tineri, unii proaspeți absolvenți ai 
școlilor de specialitate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează în
deaproape de condițiile lor de mun
că. de modul in care acționează pen
tru îndeplinirea planului. Cu vădită 
emoție, tinerii muncitori răspund că 
sint foarte mulțumiți de locul unde 
lucrează, de dotarea tehnică a secție’, 
de retribuția pe care o primesc. To
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului vizi
tează apoi o expoziție cu piese de 
schimb de înaltă tehnicitate.

Apreciind rezultatele înregistrate 
pe linia diversificării fabricației de 
piese, de schimb, a extinderii utili
zării înlocuitorilor metalului, secre
tarul general al partidului a cerut 
să se asimileze in cel mai scurt timp 
întreaga gamă de mașini și utilaje, 
de piese de schimb necesare insta
lațiilor din cadrul întreprinderilor 
centralei.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat între
gul colectiv al combinatului pentru 
frumoasele realizări obținute șl le-a 
urat noi succese in activitate. Mul
țumind pentru această nouă vizită, 
gazdele l-au asigurat că se vor stră

dui să înfăptuiască exemplar impor
tantele indicații și recomandări 
carp le-au fost făcute, să-și sporeas
că contribuția la dezvoltarea în ritm 
accelerat a economiei noastre.

Pe traseul spre Piatra Neamț, to
varășului Nicolae Ceaușescu i se face, 
de către locuitorii comunei Dumbrava 
Roșie, o frumoasă primire. Copii în 
costume moldovenești execută jocul 
„Căluții", specific acestei zone mon
tane, și oferă numeroase buchete de 
flori conducătorului iubit al partidu
lui șl statului nostru.

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
constituit ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ „CEAHLĂUL" 
din Piatra Neamț — unitate cu vechi 
tradiții revoluționare și de muncă 
— pe platforma căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat au fost 
salutați de cadre din conducerea mi
nisterului, centralei și întreprinderii. 
Vizita incepe la expoziția organizată 
pe platoul din fața unității, unde di
rectorul centralei de resort, Virgil 
Actarian, si directorul întreprinderii. 
Ștefan Mangu, prezintă ultimele 
creații ale colectivului „Ceahlăul", 
între care : semănătoarea S 12, pen
tru plante prăsitoare la 12 rinduri, 
care poate executa, simultan, semă
natul. încorporarea în sol a îngrășă
mintelor chimice, lichide și solide, 
precum și a erbicidelor. Acest utilaj 
complex constituie o premieră pe 
țară și a fost realizat la indicația to
varășului Nicolae Ceaușescu. Un alt 
produs este semănătoarea pentru 
păioase „SUP-29 M“. Gazdele infor
mează că, prin reproiectarea unor 
ansamble și repere din componența 
semănătorii, greutatea acesteia a fost 
redusă cu 52 kg, ceea ce a condus 
la o importantă economie anuală de 
metal.

Secretarul general al partidului 
este invitat să viziteze turnătoria de 
aluminiu, una dintre cele mai mo
derne din țară, cu o capacitate pro
iectată de 1 810 tone. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază inițiativa colec
tivului de a reutiliza șpanul la reali
zarea unor piese, prin retopirea 
acestuia. Acest procedeu a condus, 
în fapt, la valorificarea integrală și 
superioară a fiecărui gram de metal.

Următoarea secție vizitată este cea 
de presaj, prelucrări mecanice și 
montaj, dotată cu echipamente de 
înaltă tehnicitate, din care o mare 
parte — unicate în țară — sint reali
zate prin autodotare.

Felicitîndu-i pe harnicii construc
tori de mașini agricole din Piatra 
Neamț pentru bunele rezultate obți
nute, secretarul general al partidului 
a indicat specialiștilor să insiste in 
direcția asimilării și fabricării unor 
utilaje multifuncționale, după mo
delul semănătorii „S-12", astfel incit 
într-o singură trecere pe ogor să se 
efectueze nu numai semănatul, ci în
treaga gamă de lucrări specifice pe
rioadei de insămînțări. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă, de a- 
semenea, ca în cel mai scurt timp să 
se termine dotarea întreprinderii cu 
scule și dispozitive specializate, cu 
un avansat grad de tehnicitate, care 
să permită producerea unor utilaje 

cu tnalți parametri tehnico-funcțio- 
nali. In acest sens, este apreciată re
alizarea și dotarea unor semănători 
Cu echipamente electronice de con
trol și comandă automată a căderii 
semințelor in brazdă.

Secretarul general al partidului iși 
ia rămas bun de la oamenii muncii și 
tehnicienii Întreprinderii, indreptîn- 
uu-se spre Piatra Neamț.

La intrarea in oraș, pe o arcadă 
împodobită cu frumoase motive na
ționale, sint înscrise cuvintele : „Bine 
ați venit în municipiul bimilenar 
Piatra Neamț, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu !“. Un grup de plăieși că
lări salută, după frumosul obicei al 
acestor locuri, sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat. De-a 
lungul bulevardului Traian, care stră
bate Uhul dintre cele mai noi cartie
re ale orașului, mii de locuitori își 
exprimă bucuria de a se întîlni cu cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre. Gru
puri de tineri execută dansuri națio
nale și tematice. în dreptul unei ex
poziții, ce prezintă rpadele bogate ale 
toamnei de pe meleagurile nemțene, 
membrii unei formații de dansuri 
populare execută tradiționala „Horă 
a recoltei". Buciumași în frumoase 
costume naționale vestăsc anronierea 
oaspeților dragi de Piața Mihail Ko- 
gălniceanu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
sint intimpinați cu deosebită căldură 

ae mii de oameni ai muncii, de tineri 
și tinere, de pionieri și șoimi ai pa
triei, care ovaționează îndelung 
„Ceaușescu — bun venit, fiul țării 
mult iubiți". Primarul municipiului 
Piatra Neamț, Vasile Bălan, urează 
inaiților oaspeți bun sosit în stră
vechea cetate a Petrodavei — care 
împlinește 2000 de ani de atestare do
cumentară — in municipiul Piatra 
Neamț, nouă și modernă cetate a so
cialismului, care, asemeni tuturor 
localităților patriei, cunoaște o 
permanentă îhflorire. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu li se înmînează. în semn 
de omagiu și nețărmurită prețuire, 
cheia orașului, placheta șl insigna ce 
constituie insemnele jubileului cetății 
Petrodava.

Eroul Muncii Socialiste Gheorghe 
Mațtei, președintele C.A.P. Țibucani, 
oferă inaiților oaspeți tradiționala 
piine și sare, rodul pămintului și 
semnui ospitalității acestor locuri.

încă de la sosirea in Piața Kogăl- 
niceanu, mii de locuitori ai orașului 
au făcut o primire entuziastă înalți- 
lor oaspeți, scandind neîntrerupt 
„Ceaușescu — P.C.R.!". Pionieri și 
șoimi ai patriei, tineri și tinere, im- 
brăcați în frumoase costume națio
nale specifice acestei zone, au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu florile dra
gostei lor, ale stimei și prețuirii pe 
care le poartă conducătorului iubit. 
Ei au dat, totodată, glas acestei 
nețărmurite bucurii prin cintece și 
dansuri ce au pus pregnant în evi
dență frumusețea și originalitatea 
folclorului acestor străvechi me
leaguri românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Eiena Ceaușescu se îndreaptă 
£Pre MUZEUL DE ISTORIE 
DIN PIATRA NEAMȚ. Oaspeții 
au fost salutați de tovarășa Șuzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, de 
reprezentanți ai vieții culturale locale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să dezvelească placa jubiliară 
aflată pe fațada Muzeului de istorie, 
unde se află înscrise cu litere aurite: 
„S-a dezvelit această placă în pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, cu prilejul aniver
sării a două milenii de atestare do
cumentară a cetății dacice Petrodava, 
localizată aici pe teritoriul munici
piului Piatra Neamț, simbol al exis
tenței și continuității neîntrerupte a 
poporului român în vatra strămo
șească".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost invi
tați să viziteze muzeul. Sălile acestui 
important lăcaș de cultură adăpostesc 
nenumărate mărturii ale existenței 
multimilenare a poporului nostru, ale 
luptei sale eroice pentru păstrarea 
ființei naționale, pentru libertate, 
unitate și independență. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu urmăresc cu interes nu
meroasele piese, de o valoare inesti
mabilă, ce atestă strălucitele contri
buții ale pămintului românesc la 
cristalizarea civilizației neolitice, între 
care celebra „Horă de la Frumușica", 

care a inspirat, parcă, prin liniile sale 
armonioase, prin neasemuita ei fru
musețe, creația marelui Brâncuși. 
Sînt prezentate, de asemenea, o serie 
de piese, la fel de valoroase, de ce
ramică de Cucuteni, ce aparțin, in 
egală măsură, tezaurului spiritualității 
românești și universale.

Muzeul pune pregnant in evtdență 
faptul că in procesul etnogenezei po
porului român, ținutul Neamțului se 
înscrie cu remarcabile prezențe, prin 
davele daco-getice din vremea 
lui Burebista și Decebal. una dintre 
acestea fiind cea de la Petrodava, 
de la a cărei atestare documentară 
se împlinesc 2000 de ani. Sint reuni
te numeroase mărturii arheologice, 
istorice și cartografice românești și 
străine referitoare la această stră
veche așezare.

Șe vizitează, in continuare, sălile 
care adăpostesc piese arheologice și 
mărturii documentare redind mo
mentele principale ale dezvoltării 
poporului român pe aceste melea
guri, ilustrate prin prezența unei 
formațiuni statale românești in jurul 
centrului de viață politică și cultu
rală de la Piatra Neamț. Sint înfă
țișate, de asemenea, dezvoltarea și 
inflorirea civilizației unitare româ
nești, strălucita cultură din vremea 
marilor conducători de țară și de 
oști Alexandru cel Bun, Ștefan cel 
Mare, Iancu de Hunedoara, Mihai 
Viteazul, Matei Basarab, Dimitrie 
Cantemir și alții. Alte mărturii re
levă momentele cruciale ale istoriei 
poporului român din secolul al 
XIX-lea — Revoluția din 1821, Revo
luția de la 1848, constituirea statului 
național român modern de la llF^j» 
participarea maselor largi la răzl 
iul pentru cucerirea independ@h,el 
naționale din 1877—1878, perioade pe 
care județul Neamț le-a marcat pro
fund, prin contribuții prețioase. 
Muzeul subliniază, totodată, faptul 
că în aceste locuri s-a dezvoltat o 
puternică mișcare muncitorească, 
prezentată prin numeroase acțiuni 
de luptă pentru dreptate și libertate, 
acțiuni in fruntea cărora s-au aflat, 
incepînd cu deceniul al III-lea al 
secolului XX, puternice organizații 
ale Partidului Comunist Român.

După prezentarea prin exponate 
originale a Celor mai semnificative 
momente din istoria politică și cul
turală a patriei pină la revoluția 
de eliberare națională și socială din 
August 1944, muzeul înfățișează pe 
larg marile transformări economice 
și sociale ce au avut loc pe aceste 
meleaguri in anii revoluției și con
strucției socialiste.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu consemnează pe prima 
filă a cărții de onoare a muzeului : 
„Am vizitat cu mult interes Muzeul 
județean de istorie din Piatra Neamț, 
care cuprinde inestimabile dovezi 
materiale ale existentei multimile
nare a poporului nostru pe aceste 
străvechi meleaguri, ale luptei sale 
pentru unitate și independență, pen
tru progres și o viață mai bună.

Reflectind atit trecutul Istoric, cit 
și mărețele realizări din anii con
strucției socialismului, muzeul con
stituie un important mijloc de edu
cație patriotică, de formare a omu
lui nou. in spiritul dragostei de țară 
și popor, al hotăririi de a face totul 
pentru inflorirea patriei socialiste, 
pentru victoria socialismului și co
munismului în România. Calde feli
citări organizatorilor muzeului".

La ieșirea din muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint intimpinați cu aceeași 
dragoste și căldură de miile de oa
meni aflați in Piața Mihail Kogăl- 
niceanu. Formații artistice de ama
tori exprimă, din nou. in limbajul 
artei, bucuria reintîlnirii cu secreta
rul general al partidului, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, prezentind oaspe
ților străbuna Horă de la Frumușica, 
inspirată de prețiosul obiect de artă \ 
străveche aflat în patrimoniul mu- \ 
zeului și care simbolizează unitatea, 
frăția șl demnitatea tuturor locuito
rilor acestor plaiuri românești. Ră
sună vibrant acordurile înălțătoare 
ale imnului „Părtidul-Ceaușescu- 
România". Sînt momente emoționan
te ce exprimă incă o dată unitatea 
de neclintit a întregului nostru po
por în jurul partidului, al secreta
rului său general.

In această atmosferă sărbătoreas
că, dominată de entuziasm și bucu
rie. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat se îndreaptă spre Piața Ște
fan cel Mare, locul de desfășurare 
a marii adunări populare din muni
cipiul Piatra Neamț. După marea 
adunare populară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
se îndreaptă spre stadionul orașului, 
însoțiți de urale și ovații a mii de 
oameni ai muncii care au format de-a 
lungul întregului traseu un adevărat 
culoar viu Mulțimea aplaudă în
delung, cu însuflețire, pe conducă
torul iubit al partidului și statului 
nostru. Tineri și tinere aflați pe tra
seu execută momente coregrafi
ce de mare frumusețe. Formații reu
nite ale unor coruri din întreprin
derile orașului interpretează cintece 
revoluționare și patriotice.

Dintr-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund manifestațiilor de 
dragoste adresate de cei veniți să-i 
salute la plecare.

La sosirea pe stadion, unde se 
aflau de asemenea zeci de mii de 
oameni ai muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt intimpinați cu același entu
ziasm vibrant. Se scandează puternic 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul 1".

Mulțimea intonează cunoscutul 
cîntec „Partidul-Ceaușescu-România".

O gardă formată din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și tineri 
din detașamentele de pregătire pen
tru apărarea patriei prezintă onorul. 
Se intonează Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trace 
în revistă garda de onoare.

Secretarul general al partidului își 
la apoi rămas bun de la reprezen
tanții organelor locale de partid și 
de stat, de la toți cei veniți să-1 
salute la plecare, urîndu-le din nou 
multă sănătate și fericire, noi succese 
In activitatea lor.

Eveniment cu profunde rezonanța 
In viața locuitorilor de pe aceste 
meleaguri, vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în jude
țul Neamț s-a constituit intr-un 
amplu și fructuos dialog, caracte
ristic gindirii revoluționare a secre
tarului general al partidului, menit 
să impulsioneze activitatea comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului luminos al partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
patriei noastre spre comunism.
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Momente din timpul vizitei : primire după datina străbună Ia întreprinderea „Ceahlăul" Piatra Neamț ; inminarea cheii orașului, a plachetei și insignei ce constituie însemnele jubileului cetății Petrodava ; dialog fructuos la Întreprinderea de fire și fibre poliamidice din Roman

CU VIN TA REA TOVARĂȘULUI NI COLA E CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)muncii pentru realizarea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Organizațiile de partid acționează în spiritul stabilit de congresele partidului, de Comitetul Central al partidului, pentru a fi întotdeauna împreună cu oamenii muncii, fac totul pentru realizarea planului, în strînsă legătură cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea. în aceasta constă tăria partidului, tăria societății noastre socialiste! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“)Doresc, de asemenea, să adresez felicitări țărănimii, tuturor oamenilor muncii din agricultură pentru rezultatele obținute în acest cincinal și urarea de a obține realizări șl mai mari, de a face din agricultura județului Neamț o agricultură înaintată, de înaltă productivitate. (Aplauze și urale puternice).La Săvinești am discutat cu cercetătorii; dealtfel, în realizările tuturor întreprinderilor pe care le-am vizitat este îngWbată'și munca cercetătorilor, a inginerilor, a intelectualității noastre, care, în strînsă unitate cu clasa muncitoare, cu oamenii muncii, aduce o contribuție de mare însemnătate la dezvoltarea generală a patriei noastre, deci și la ceea ce s-a realizat în județul dumneavoastră. De aceea adresez cele mai calde felicitări cercetătorilor, întregii intelectualități din județul Neamț. (Aplauze și urale puternice).

Dragi tovarăși și prieteni.Rezultatele obținute în dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, în creșterea venitului național și a bogăției naționale, în general, au creat condiții pentru înfăptuirea programului de creștere a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. Sîntem acum în perioada cînd se realizează cea de-a doua parte a majorării retribuției din acest cincinal ; odată cu încheierea acesteia, veniturile oamenilor muncii vor crește cu circa 30 Ia sută în acest cincinal, față de numai 20 la sută cît se prevăzuse inițial. Această creștere mult mai mare a veniturilor este un rezultat nemijlocit al realizărilor obținute în dezvoltarea economiei, al muncii depuse în toate sectoarele de activitate, de- monstrînd cu putere că tot ceea ce înfăptuim în patria noastră este destinat dezvoltării generale a țării, ridicării bunăstării poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).în întreaga țară se desfășoară o activitate susținută pentru încheierea cu rezultate cît mai bune a actualului cincinal, din care mai sînt doar trei luni. Trebuie să declar cu multă satisfacție că, pe ansamblu, vom realiza cu o anumită depășire planul de creștere a producției industriale. Avem, de asemenea, rezultate bune în agricultură, în transporturi, în celelalte activități economice. Am obținut, totodată, progfese însemnate în activitatea științifică, în învăță- mint, în cultură, în toate domeniile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și formării unui om nou, cu o înaltă conștiință socialistă, animat de dorința de a face totul pentru ca, prin munca sa conștientă, să făurească o țară puternică, liberă și independentă. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Iată 'de ce doresc ca, și de la această mare adunare populară din Piatra Neamț, să adresez clasei noastre muncitoare, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, felicitări călduroase pentru minunatele rezultate obținute în acest cincinal și urarea de noi și 

noi succese în toate domeniile de activitate. (Aplauze și urale puternice, prelungite).
Dragi tovarăși și prieteni,în cursul vizitei am constatat, desigur, și o serie de lipsuri, de minusuri. Dar, așa cum am declarat și ieri la Bacău, nici aici nil doresc să mă refer acum la ele. Doresc însă să exprim convingerea că organizațiile de partid, consiliile de conducere, oamenii muncii vor înțelege că, neexprimînd în public aceste critici, dau un credit tuturor acestor organisme, minunatelor colective de oameni ai muncii că vor acționa cu toate forțele pentru lichidarea lipsurilor, pentru organizarea mai bună a întregii activități, spre a obține o producție sporită cu mijloacele pe care le avem în momentul de față, pentru ridicarea nivelului tehnic, pentru creșterea productivității muncii și sporirea eficienței întregii activități economice, (Aplauze și urale puternice).Este necesar să se acorde mai multă atenție și să se depună eforturi mai susținute pentru reducerea în continuare a consumurilor materiale, pentru folosirea cît mai rațională a materiilor prime, materialelor, energiei, combustibilului, pentru a asigura pe această cale o creștere mai rapidă și mai puternică a producției nete, a venitului național, a avuției generale a patriei noastre. în același timp, trebuie să acționăm cu toată consecvența în înfăptuirea noului mecanism economic, care pornește de la necesitatea folosirii cu maximum de eficiență a mijloacelor existente, obținerii unei eficiențe superioare și creșterii venitului net, a sporirii rentabilității pe fiecare leu investit, pe fiecare leu cheltuit. (Aplauze puternice).Trebuie să aplicăm cu toată consecvența noul mecanism economic, autoconducerea muncitorească, aii- togestiunea. Aceasta presupune ca fiecare colectiv de oameni ai muncii — din industrie și agricultură, din activitatea din învățămînt, din cercetare, din cultură, din toate domeniile —- să acționeze pe baza autoconducerii și autogestiunil, să știe ce trebuie să producă, ce cheltuiește și ce beneficiu dă societății. Trebuie ca nici o activitate pe care o desfășurăm să nu fie fără rezultate, fără un beneficiu cît mai însemnat, pentru că numai reali- zînd o adevărată autoconducere muncitorească, o creștere a venitului net și a rentabilității vom asigura dezvoltarea mai rapidă a patriei noastre și creșterea continuă a nivelului de viață al întregului nostru popor. (Aplauze și urale puternice).Este, de asemenea, necesar să aplicăm cu consecvență linia generală stabilită de partid cu privire la perfecționarea continuă a conducerii și dezvoltarea democrației socialiste. Avem creat un sistem de organisme democratice, de jos pînă sus, care asigură participarea ne- rpijlocită a muncitorilor în organele de conducere comunale, orășenești, județene și centrale, pînă la Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat, Comitetul Central al partidului. Trebuie să facem astfel încît prezența oamenilor muncii, a muncitorilor,, țăranilor, intelectualilor în’ aceste organisme să asigure ca activitatea lor să țină permanent seama de dorințele și de capacitatea clasei noastre muncitoare, a întregului nostru popor, acționînd în strînsă legătură și unitate cu toți cei ce muncesc din patria noastră. Să facem astfel încît organele noastre de conducere, de jos pînă sus, să fie întotdeauna expresia fidelă a năzuințelor poporului nostru, ale clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre socialiste. (Aplauze și urale puternice).
Dragi tovarăși și prieteni,Aș dori să adresez locuitorilor din municipiul Piatra Neamț cele mai calde felicitări pentru înalta distincție a Republicii Socialiste România ce a fost acordată, astăzi 

municipiului. Acordarea acestei distincții este prilejuită — e adevărat — de aniversarea a 2 000 de ani a vechii localități Petrodava, dar ea este, mai cu seamă, o apreciere a activității șl realizărilor de astăzi ale muncitorilor, intelectualilor și tuturor oamenilor muncii din Piatra Neamț, care aduc o contribuție însemnată la dezvoltarea generală a patriei. Această apreciere trebuie să constituie, totodată, un îndemn de a munci mai bine, de a produce mai mult, de a aduce o contribuție și mai mare la dezvoltarea generală a patriei noastre! (Aplauze și urale puternice, prelungite).Poporul nostru are un glorios trecut de luptă și muncă. în acest an am sărbătorit 2050 de ani de la făurirea primului stat centralizat dac. Dar, de atunci, în cele peste două milenii, s-au produs multe transformări pe aceste meleaguri. Poporul nostru a avut mult de îndurat. Nașterea poporului român a avut loc în condiții grele, de luptă împotriva asupririi străine, pentru a-și apăra ființa națională. Mulți înaintași de-ai noștri, și-au daț viața pentru.ca aceste melea- guri.să poată fklibere, pentei ca- stăpînirea străină să nu se înscăuneze aici. Și datorăm înaintașilor noștri faptul că astăzi România este liberă și independentă ! (Urale și aplauze puternice, îndelungate).Practic, în toate localitățile patriei noastre se găsesc vestigii ale vechii civilizații, ale trecutului de luptă și muncă al poporului nostru. Noi cinstim acest trecut istoric pentru că cinstim pe toți acei care au făcut totul ca România să existe astăzi ca stat liber și independent ! Cinstindu-i pe ei, cinstim poporul nostru, cinstim trecutul, prezentul și viitorul comunist al României ! (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,înfăptuind neabătut Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare spre comunism, noi 

servim în primul rînd interesele poporului nostru, asigurăm înaintarea fermă a României pe drumul luminos al socialismului și comunismului. Dar, în același timp, aducem prin aceasta o contribuție de mare însemnătate la cauza socialismului, la cauza păcii și colaborării între toate popoarele. Știm bine că numai în măsura în care fiecare popor constructor al socialismului obține rezultate tot mai însemnate în dezvoltarea sa economică și socială, în edificarea noii orînduiri cresc și forța socialismului, prestigiul său mondial, capacitatea sa de a contribui la transformarea revoluționară a lumii, la realizarea pe planeta noastră a unei lumi mai drepte și mai bune. (Urale și aplauze puternice).întreaga politică externă a României este o politică de prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii, o politică de destindere, de pace și independență națională. Știm că numai în condiții de pace, și numai fiind independente, popoarele își pot asigura dezvoltarea economico-socială așa cum doresc ele ; știm că numai. în astfel de condiții putem construi cu succes socialismul și comunismul în patria noastră. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Acționăm neabătut pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste — desigur, în primul rînd cu vecinii noștri — pentru întărirea solidarității și colaborării în lupta pentru destindere și pace în lume. (Aplauze și urale îndelungate).Știm din experiența noastră proprie că făurirea orînduirii noi, socialiste nu este ușoară, că sînt necesare eforturi*  susținute, munca unită a întregului popor. Dar experiența și realizările poporului nostru demonstrează cu prisosință că numai și numai socialismul asigură omenirii calea dezvoltării rapide, adevărata libertate și independență! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu- P.C.R. !“).Acționăm, de asemenea, pentru dezvoltarea relațiilor cu țările in curs de dezvoltare, cu toate po

poarele care au scuturat dominația imperialistă și colonialistă și luptă pentru a-și dezvolta economia proprie, pentru a-și consolida independența națională, pentru o nouă ordine economică, mai dreaptă și mai bună. (Aplauze și urale puternice : se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").în același timp extindem relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. Participăm activ la diviziunea internațională a muncii, pu- nînd neabătut la baza relațiilor noastre cu toate statele principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectului neabătut al dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă. (Urale și aplauze puternice).Acționăm ferm pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa. Participăm activ la pregătirea reuniunii ce va avea loc în noiembrie la Madrid, cu convingerea că popoarele europene pot și trebuie să obțină înfăptuirea neabătută a documentelor semnate la Helsinki. Dorim ca la reuniunea de la Madrid să se dea un nou imbold destinderii, păcii, cooperării și respectului independenței naționale, să se acționeze pentru organizarea unei conferințe pentru dezarmare în Europa și, totodată, să se stabilească următoarea reuniune care să continue înfăptuirea securității europene. Sîntem conștienți că pentru înfăptuirea securității trebuie parcursă o cale lungă de muncă, de luptă ; dar este necesar ca popoarele europene să păstreze permanent în mină inițiativa, să aibă periodic noi reuniuni pentru a asigura realizarea unei Europe a păcii, a egalității între popoare, o Europă unită în lupta pentru progres, pentru pace și independență națională. (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Este necesar, de asemenea, să se treacă cît mai neîntîrziat la tratative pentru a împiedica amplasarea de noi rachete nucleare pe continentul nostru, pentru a opri acest curs care pune în pericol civilizația înfăptuită de-a lungul mileniilor, însăși Viața popoarelor noastre. Trebuie să acționăm neabătut pentru a determina respectarea dreptului fundamental al omului la pace, la independentă, la existență liberă ! (Aplauze și urale puternice).Desfășurăm o activitate intensă pentru îmbunătățirea relațiilor si dezvoltarea colaborării în Balcani. Avem relații bune cu toate statele, facem totul ca Balcanii să devină o zonă a păcii, fără arme nucleare, o zonă a conviețuirii pașnice — ca parte inseparabilă»a securității europene, a păcii în întreaga lume. (Aplauze și urale puternice).România se pronunță cu toată hotărîrea pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară. Noi pornim de la faptul că întotdeauna țelul suprem al socialismului a fost pacea, eliberarea popoarelor de povara înarmărilor, de pericolul unor noi războaie. Astăzi, cînd partidul nostru este la putere, cînd clasa muncitoare a devenit clasă conducătoare, cînd socialismul se construiește intr-un număr însemnat de țări, trebuie să facem totul pentru afirmarea în lume a principiilor de pace care constituie esența socialismului ! (Urale șl aplauze puternice). Cu atît mai mult trebuie să facem acest lucru acum, cînd cheltuielile militare reprezintă 500 miliarde de dolari și apasă tot mai greu pe umerii tuturor popoarelor. Practic nici un popor din lume nu va mai putea suporta în continuare creșterea uriașă a cheltuielilor militare, cheltuirea neproductivă a sute de miliarde, a materialelor, a forței de muncă, a cuceririlor științei și a tot ceea ce produce omul și care, în .loc de a servi progresului și bunăstării, sînt îndrumate spre distrugerea vieții, spre distrugerea oamenilor. Iată de ce lupta pentru dezarmare este o parte inseparabilă a luptei pentru socialism, pentru destindere și pentru pace. (Aplauze și urale puternice).întărim solidaritatea cu țările în curs de dezvoltare, acționăm pentru o nouă ordine economică internațională, pentru a pune capăt împărțirii lumii în bogați și săraci — ca rezultat al dominației îndelungate imperialiste și colonialiste. Dorim o ordine echitabilă, dreaptă, care să asigure progresul tuturor popoarelor, iar în actualele condiții, să asigure un sprijin puternic pentru cei săraci, pentru popoarele rămase în urmă, spre a se ridica la nivelul civilizației de astăzi și a putea duce o viață demnă și liberă. Iată de ce lupta pentru noua ordine economică internațională constituie, de asemenea, o parte inseparabilă a luptei pentru destindere, pentru pace, pentru socialism și progres economic și social in lume ! (Aplauze și urale puternice).In viața internațională sînt multe probleme complicate. In acest an s-a ajuns la o încordare extremă. Este necesar să se facă totul pentru a se opri agravarea situației internaționale, să se acționeze în direcția soluționării tuturor problemelor dintre state numai și numai pe calea tratativelor. Trebuie să se intensifice eforturile popoarelor pentru a determina lichidarea din viața internațională a politicii de forță și de amenințare cu forța. Nimănui, nici unui popor nu-i servește forța, nu-i servește calea militară ! Experiența istorică, faptele din ultimii ani demonstrează cu putere că numai soluționarea prin tratative a problemelor este în interesul fiecărui popor, în interesul destinderii, păcii și independenței naționale ! (A- plauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Soluționarea într-un mod democratic a acestor mari și complexe probleme impune participarea cu drepturi egale la viața internațională a tuturor statelor, fără deosebire de orînduire socială sau de 

mărime. în primul rînd, este necesară participarea mai activă la viața internațională a țărilor mici și mijlocii, a țărilor nealiniate, a țărilor în curs de dezvoltare, întărirea solidarității forțelor progresiste de pretutindeni. (Aplauze și urale puternice).In actualele împrejurări de încordare internațională, considerăm că un rol de mare însemnătate au Organizația Națiunilor Unite, celelalte organisme internaționale, care trebuie să facă totul pentru a contribui la soluționarea problemelor, cu participarea unită a tuturor popoarelor. Este necesar să facem totul ca popoarele — adevăratele făuritoare ale istoriei — să-și asume o răspundere tot mai mare, să-și facă ascultat cuvîntul în toate problemele internaționale. Nu există problemă în care popoarele să nu fie interesate și în care să nu trebuiască să-și facă auzit glasul lor răspicat: NU împotriva înarmării, a înarmării nucleare ; DA pentru pace, pen- _ tru destindere, pentru reducerea cheltuielilor militare ! (Aplauze și urale îndelungate; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „CeaușescuPartidul și statul nostru, poporul român sînt ferm hotărîte ca. odată cu activitatea de construcție socialistă, să-și aducă și în viitor întreaga contribuție la cauza nobilă a dezarmării, a destinderii și păcii, a independenței naționale, conlucrînd cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele și forțele democratice progresiste de pretutindeni, întărind solidaritatea și colaborarea cu popoarele de pe toate meridianele planetei noastre. (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).
Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere, doresc să adresez, încă o dată, oamenilor muncii din județul Neamț și din municipiul Piatra Neamț îndemnul de a face totul pentru a aduce o contribuție tot mai mare la dezvoltarea generală a patriei, noastre socialiste.în aceste zile, în toate unitățile se dezbate planul pe 1981. Adunările generale, colectivele de oameni ai muncii trebuie să analizeze cu toată răspunderea, pe baza rezultatelor de pînă acum, modul cum să se organizeze munca în viitor, cum să se acționeze pentru ca, încă de la începutul anului 1981, din prima zi a noului an — deci a noului cincinal — să trecem cu toate forțele la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, care a pus în centrul atenției realizarea unei noi calități, a unei calități noi in muncă și in viață, ridicarea pe noi culmi de progres și civilizație a patriei noastre socialiste. (Aplauze și urale puternice).Am deplina convingere că oamenii muncii din Neamț, la fel ca întregul nostru popor, vor face totul pentru a-și spori contribuția la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste, pentru a ocupa un loc cît mai de frunte in lupta pentru dezvoltarea generală a patriei noastre, în întrecerea dintre județe ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).N-aș putea să mă despart de dumneavoastră, dragi tovarăși, fără să declar că aș dori să am prilejul să vă înmînez a doua oară „Steaua Republicii" clasa I pentru locul I în întrecere, pentru rezultate bune în activitatea dumneavoastră! (Urale și aplauze prelungite).Vă urez din toată inima succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează minute in șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. Intr-o atmosferă de vibrant patriotism, de puternică unitate, toți cei prezenți la marea adunare populară ovaționează cu însuflețire pentru Partidul Comunist Român, pentru Republica Socialistă România, pentru secretarul general al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL NEAMȚ

In timpul vizitei la Combinatul de fire și fibre sintetice Săvinești Flori ale dragostei și recunoștinței

Marea adunare populara
din municipiul Piatra Neamț

La încheierea vizitei de lucru, în 
Piața Ștefan cel Mare din Piatra 
Neamț a avut loc o mare adunare 
populară, la care au participat zeci 
de mii de locuitori ai orașului și din 
localitățile învecinate.

Piața este dominată de o intensă 
pancartă pe care se află înscrisă 
urarea : „Vă adresăm, mult șțimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, un căl
duros bun venit in antica Petro- 
dava !".

Mulțimea, adunată în piață încă 
din primele ore ale dimineții, poartă 
cu dragoste portretul șecretarului 
general' al partidului,' fîytură sțegu- 
lețe roșii și tricplore. Chimiști, con
structori de mașini, alți lucrători din 
întreprinderile orașului poartă, de 
asemenea, lozinci închinate partidu
lui și statului, pancarte pe care sint 
înscrise angajamentele unităților in 
care lucrează de a înfăptui neabătut 
sarcinile actualului plan cincinal, 
obiectivele celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R.

La sosirea in piață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sint intimpinați cu cele 
mai alese sentimente de dragoste și 
stimă, cu un entuziasm deosebit. Prin 
ovații și urale, bărbați și femei, 
Virstnici și tineri își exprimă nemăr
ginita satisfacție de a se reintilni cu 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, 
de numele căruia sint legate măre
țele înfăptuiri ale poporului nostru, 
aspirațiile sale de pace, progres și 
civilizație., recunoștința profundă 
pentru grija permanentă pe care 
partidul și statul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o manifestă față 
de dezvoltarea județului lor, pentru 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și de viață ale celor ce 
muncesc pe aceste străbune pămîn- 
turi românești.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, este marcată de puternice 
și îndelungi aplauze. Se scandează 
neîntrerupt „Ceaușescu bun venit — 
fiul țării mult iubit !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul I“, 
„Ceaușescu, stima, slava — bun venit 
la Petrodava !“.

în această atmosferă de puternic 
entuziasm, de stimă și prețuire își 
găsesc o nouă și pregnantă expresie 
dragostea fierbinte pe care intreaga 
noastră națiune o nutrește față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, unitatea 
strînsă a poporului in jurul partidu
lui, al secretarului său general.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Gheorghe Manta, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, a 
spus :

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele participanților la această 
entuziastă adunare populară, al 
tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Neamț, să adresez, cu adlncă 
dragoste și deosebit respect, un 
călduros salut, împreună cu tra
diționala urare de „Bun venit !“ in 
județul nostru celui mai iubit și sti
mat fiu al poporului român, stegarul 
înflăcărat al libertății, demnității și 
independentei A naționale, . neobositul 
luptător pentru cauza păcii și solida
rității internaționale, conducătorul 
încercat și prețuit al partidului și 
poporului român — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Permiteți-mi, în același timp, să sa
lut din toată inima, cu profund res
pect și deosebită prețuire, prezența 
în mijlocul nostru a mult stimatei 
tovarășe academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate de 
seamă a partidului și statului nostru, 
eminent om de știință de renume 
mondial, minunat exemplu de revo
luționar comunist, de savant și cetă
țean de frunte, angajat cu întreaga 
ființă in lupta închinată binelui și fe
ricirii poporului român.

Vizita de lucru pe care ați, efee- 
tuat-e in județ, participarea dumnea
voastră la sărbătoarea Petrodavei, 
dialogul cu oamenii muncii nemțeni 
constituie pentru noi un fericit prilej 
de a da glas gindurilor și sentimente
lor noastre de neprețuită dragoste și 
deosebit respect față de dumneavoas
tră — omul care întruchipați în mo
dul cel mal strălucit interesele și as
pirațiile fundamentale ale poporului

roman, personalitate de frunte a lu
mii contemporane, luptător neobosit 
pentru continua ridicare a prestigiu
lui României socialiste, pentru secu
ritate, pace și progres pe întreaga 
planetă.

Astăzi, cind poporul nostru iși clă
dește, pe temelii străbune, sub con
ducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicdlge Ceaușescu, civilizația 
socialistă și comunistă, ne simțim 
mindri de a fi continuatori direcți ai 
celor care, cu forța brațelor și a min
ții, cU vitejie, dragoste de patrie, de 
dreptate și pace, au sftvirșit marile 
noastre acte istorice, apârînd glia 
Strămoșească și însăși ființa noastră 
națională.

Readucerea in actualitate a străve
chii așezări Petrodava, important 
centru de locuire a lumii geto-daci- 
ce, eu un rol de seamă in consolida
rea, acum 2050 de ani, a statului uni
tar dac din vremea lui Burebista și 
mai apoi a lui Decebal, ne oferă mi
nunatul prilej de a omagia lupta 
Străbunilor noștri pentru libertate, 
independență și unitate.

însuflețiți de eroismul strămoșilor, 
locuitorii acestor meleaguri au parti
cipat la marile bătălii ale poporului 
nostru pentru libertate și progres so
cial. și-au adus intreaga contribuție 
la înfăptuirea uriașelor prefaceri care 
au avut loc in anii construcției so
cialiste.

Doresc să subliniez că pentru ju
dețul Neamț — ca și pentru întreaga 
țară — perioada în care s-a înregis
trat cea mai intensă dezvoltare și 
înflorire a tuturor sectoarelor au con
stituit-o ultimii 15 ani. de cind la 
conducerea partidului și statului nos
tru se află Omul care a inaugurat o 
etapă nouă în edificarea societății 
românești, marele erou al națiunii 
noastre socialiste, revoluționarul con
secvent și vizionarul îndrăzneț — to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Datorită grijii dumneavoastră per
manente, numai în ultimii 15 ani ju
dețul Neamț a beneficiat de un vo
lum de investiții de aproape 35 mi
liarde lei, ceea ce ne-a dat posibili
tatea să construim și să punem in 
funcțiune noi si moderne capacități 
de producție, să realizăm în 1980 o 
producție industrială în valoare de 22 
miliarde lei, să asigurăm 37 la sută 
din producția de fire și fibre sinte
tice a țării, peste 35 la sută din pro
ducția de țevi din oțel fără sudură 
și aproape 9 la sută din producția de 
strunguri carusel.

Și în agricultura județului s-au în

Primire caldă, entuziastă, pe străzile municipiului Piatra Neamț

registrat, în această perioadă, succese 
importante pe linia dezvoltării și mo
dernizării, a dotării tehnico-materia- 
le și aplicării agrotehnicii înaintate, 
ceea ce a făcut ca numai in ultimul 
deceniu și jumătate producția agrico
lă a județului să crească de două ori 
și jumătate.

Remarcabile transformări înnoitoa-' 
re s-au produs și in celelalte dome
nii de activitate ale județului, toate 
acestea reflectindu-se direct in con
tinua ridiegre a nivelului de trai ma
terial și. spiritual al pameh'ilo.t 
muți’cTt. ’

E^priniînd gindurile și " Sentimen
tele celor aproape 600 000 de locui
tori ai județului Neamț, vă adresăm 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, cele mai fier
binți mulțumiri pentru noile cetăți 
ridicate in anii socialismului pe me
leagurile anticei Petrodava, pentru 
tot ce aîi făcut și faceți spre binele 
și fericirea întregului popor și vă 
asigurăm că. urmindu-vă neabătut 
strălucitul exemplu, vom acționa cu 
mai multă hotărîre pentru a ne în
deplini sarcinile ce ne revin.

Sintem pe deplin conștient! * că in 
munca noastră mai avem încă o se
rie de neajunsuri, că activitatea din 
Industrie, construcții, agricultură, 
din celelalte domenii nu se ridică 
încă la nivelul cerințelor și exigen
țelor formulate de dumneavoastră.

Am luat însă toate măsurile și 
vom acționa cu hotărîre — in spiri
tul prețioaselor indicații date de 
dumneavoastră la recentul Congres 
al consiliilor populare, ca și cu pri
lejul vizitei de astăzi — pentru reali
zarea unei noi calități in întreaga 
noastră activitate, pentru aplicarea 
fermă și întocmai a cerințelor nou
lui mecanism economico-financiar, 
astfel incit județul Neamț să-și în
deplinească in mod exemplar planul 
și angajamentele pe 1980 și pe în
tregul cincinal actual și să trecem cu 
toate forțele și bine pregătiți la 
realizarea cincinalului viitor.

împreună cu întregul popor, toți 
oamenii muncii din județul Neamț 
dau o înaltă apreciere și susțin cu 
toată ardoarea politica activă de des
tindere, securitate și pace pe planeta 
noastră, politică elaborată și pro
movată cu atîta consecvență da 
dumneavoastră.

Cu aceste ginduri, mulțumindu-vă 
încă o dată, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
acordată județului nostru, pentru 
participarea la aniversarea Petroda- 
vei, vă asigurăm de înalta noastră 

prețuire și considerație și vă dorim 
din toată inima multă sănătate și 
putere de muncă, viață lungă, spre 
binele și fericirea poporului român 1

Tovarășul Silviu Curticeanu, secre
tar prezidențial și al Consiliului de 
Stat, dă citire decretului prezidențial 
prin care se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste Romania", clasa 
1, municipiului Piatra Neamț.

In uralele și ovațiile participanți- 
lor la adunare, președintele Republi
cii Socialiste .România, tovarășul 

. Nicolae., Ceaușescu, inmmeazâ înalta 
distincție primului secretar al comi- 

, telului municipal de partid, primarul 
municipiului Piatra Neamț, Vasile 
Bălan.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Vasile Sftv, direotorul întreprinderii 
de țevi Roman.

Vă rog să-mi permiteți să dau 
glas sentimentelor de aleasă bucurie 
și nețărmurită satisfacție pe care le 
trăim noi, metalurgiștii din Roman, 
în această zi, prilejuite de vizita de 
lucru pe care o faceți in județul 
nostru — a spus vorbitorul.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că in pe
rioada care a trecut din actualul cin
cinal, ca urmare a indicațiilor date 
de dumneavoastră, îrț întreprinderea 
noastră au fost puse în funcțiune 
două laminoare de țevi, s-au extins 
atelierul de tratament pentru bur
lane de foraj adine, trâgătoria de țevi 
nr. 1 și atelierul de scule și s-au 
modernizat celelalte secții. Aceste 
noi dotări ne-au creat posibilitatea 
să dezvoltăm continuu producția de 
țevi, care în prezent este cu peste 
30 la sută mai mare ca în 1976, să 
extindem gama de fabricație a pro
duselor, să satisfacem într-o măsură 
mai mare solicitările beneficiarilor 
interni și să ne aducem o contribuție 
sporită la creșterea exporturilor și 
reducerea importurilor.

în acest an am realizat o produc
ție de peste 3 000 tone țevi cu carac
teristici tehnice superioare, am redus 
consumul de metal cu 820 tone, iar 
pe cel de combustibil convențional 
cu 1 220 tone. înregistrăm creșteri 
importante la producția netă și fi
zică, la producția valorică pe tona de 
metal, la productivitatea muncii, la 
exportul de țevi.

în cincinalul viitor, pentru care ne 
pregătim intens, avem de construit și 
pus in funcțiune laminorul de țevi 
de 20 de țoii, ale cărui lucrări, spre 
marea noastră onoare, au fost inau
gurate astăzi, in prezența dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova

rășe secretar general, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, fapt pentru care 
vă mulțumim din adincul inimii 
noastre.

în numele colectivului de metalur- 
giști din Roman, vă asigur că ne vom 
îndeplini cu cinste sarcinile sporite 
ce ne revin. Vom acționa cu toată 
hoțărîrea, în spiritul indicațiilor dum
neavoastră date -astăzi, cu prilejul 
vizitei în uzina noastră, pentru apli
carea mai fermă a noului mecanism 
economico-financiar, pentru realiza
rea integrală a producției fizice și 
nete, pentru îmbunătățirea calității 
produselor, gospodărirea cu cea mai 
mare grijă a metalului, combustibi
lului și energiei, și mai ales pentru 
creșterea exportului-

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
adeziunea noastră, a metalurgișților 
din Roman, la întreaga politică ex
ternă a partidului și statului, o poli
tică de pace, colaborare și cooperare 
intre toate popoarele lumii.

Ne 'angajăm solemn, in fața chmr- 
neavoastră. mult stimate tovarășă 
Secretar general, că vom munci cu 
toată abnegația și dăruirea pentru în
făptuirea tuturor sarcinilor ce ne re
vin din istoricele hotăriri ale Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român, sporindu-ne contri
buția la edificarea socialistă a patriei 
noaâtre.

în ouvintul său. tovarășa Aurica 
Vizitiu, secretara comitetului de par
tid de la Combinatul de fibre sin
tetice Săvinești, a spus : Cu nețărmu
rită bucurie și profundă emoție vă 
întimpinăm astăzi, în bimilenara 
noastră localitate, noi, cei peste 15 000 
de chimiști de la Combinatul de fi
bre și fire sintetice Săvinești, și vă 
adresăm un cald salut muncitoresc.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că și combinatul 
nostru, rod al politicii înțelepte a par
tidului de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării, s-a dezvoltat an de an, 
ajungînd ca, în prezent, să realizeze 
o producție de peste 11 ori mai 
mare decît în 1965.

Aplicăm, în cadrul combinatului, 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, acționăm cu toată răspunde
rea pentru folosirea rațională a in
stalațiilor, a materiilor prime și ma
terialelor, a forței de muncă. Planul 
cincinal la export l-am realizat încă 
din luna februarie a acestui an, iar 
pină in prezent am furnizat benefi
ciarilor externi o producție suplimen
tară in valoare de peste 20 milioane 
lei.

Vă raportăm, de asemenea, că da
torită preocupării susținute pentru 
stimularea potențialului de gindire 
științifică și tehnică de care dispune 
colectivul nostru, în acest cincinal 
au fost realizate 10 tehnologii noi 
privind valorificarea materialelor 
refolosibile, rezultate din procesul 
tehnologic, cu o eficiență de peste 
300 milioane lei.

îmi este deosebit de plăcut ca, în 
acest minunat cadru, in numele mii
lor de chimiști din Săvinești, să adre
săm cele mai vii mulțumiri tovarășei 
academician doetor inginer Elena 
Ceaușescu pentru contribuția hotărî- 
toare la dezvoltarea chimiei româ
nești, pentru sprijinul direct pe care 
l-a acordat centrului nostru de cer
cetare in aplicarea tehnologiilor noi, 
in extinderea gamei de produse fa
bricate la Săvinești.

Sintem bucuroși să vă raportăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că, insușindu-ne pe deplin reco
mandările pe care ni le-ațj dat la 
ultima dumneavoastră vizită in com
binatul nostru, am trecut la asimi
larea in producție și fabricarea unei 
game largi de utilaje și piese de 
schimb, atit pentru unitatea noastră, 
cit și pentru celelalte unități de pro
fil din țară.

Așa cum ați subjiniaț și în cadrul 
dialogului pe care 1-aU realizat as
tăzi cu chinjiștii din Săyineștț, posi
bilitățile noastre sint și mai mari. 
Vă asigurăm că vom acționa cu ho- 
tărîre și înaltă răspundere muncito
rească pentru aplicarea indicațiilor 
pe care ni le-ați dat, pentru continua 
îmbunătățire a activității combinatu
lui, pentru creșterea și diversificarea 
producției de utilaje și piese de 
schimb.

Luînd apoi cuvintul, tovarășul 
loan Dănceanu, președintele coope
rativei agricole de producție Moldo
veni, a spus : Acum, cind vă aflați 
din nou in mijlocul nostru, vă rog 
să-mi permiteți să vă adresez, 
in numele locuitorilor comunei Mol
doveni, al tuturor lucrătorilor ogoa
relor din această parte a țării, mul
țumirile noastre cele mai călduroase 
și via recunoștință pentru grija sta
tornică pe care o acordați dezvoltării 
și modernizării necontenite a agri
culturii.

Sintem bucuroși să vă raportăm 
că, aplicind în viață indicațiile date 
de dumneavoastră, în ultimii 15 ani 
în agricultura județului Neamț pro
ducția globală a crescut de două ori 
și jumătate. Am orientat eforturile 
spre dezvoltarea cu prioritate a zoo
tehniei, a culturii plantelor tehnice, 
care in județul nostru au condiții 
pedoclimatice deosebite.

La noi se spune din strămoși că 
pămîntu-i darnic cu omul harnic, 
care știe să-1 muncească fără ză
bavă și cu răspundere. Deși nu 
ne putem compara cu Bărăga
nul, și noi, cei ce muncim pe 
ogoarele comunei Moldoveni, am 
reușit să realizăm, în acest cincinal, 
producții medii anuale la hectar de 
peste 4 800 kg grîu, 6 000 kg porumb, 
44 000 kg sfeclă de zahăr, iar în zoo
tehnie am realizat o producție de 
aproape 3 000 litrj lapte in medie de 
la fiecare din cele 700 vaci furajate, 
livrînd suplimentar la fondul central 
al statului însemnate cantități de 
produse vegetale și animale.

Ne angajăm, in fața partidului, a 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că, alături de toți oamenii muncii din 
județ, și cooperatorii din Moldoveni 
vor face totul pentru a pune mai 
mult în valoare fiecare palmă de pă- 
mînt, pentru a spori producțiile ve
getale și animale atit in cooperativa 
agricolă, cit și in gospodăriile popu
lației.

Exprimindu-mi, încă o dată, marea 
bucurie pentru vizita ce ați făcut-o 
în județul nostru, vă adresăm din 
toată inima, dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, tova
rășei Elena Ceaușescu urarea de via
ță lungă, multă sănătate, .spre binele 
și fericirea întregului popor.

Să ne trăiți întru mulți ani !
în continuare a luat cuvintul tova

rășul Vasile Tablan, muncitor con
structor, secretar al comitetului 
U.T.C. de la Trustul județean de 
construcții-montaj Piatra Neamț, 
care a spus : în aceste momente săr
bătorești, prilejuite de noul dumnea
voastră dialog de lucru cu oamenii 
muncii din județul Neamț, vă rog 
să-mi îngăduiți ea, in numele con
structorilor din bimilenara, dar me
reu tînăra Petrodava, al tuturor ti
nerilor din județul Neamț, să vă ex
primăm recunoștința noastră fier
binte pentru grija statornică pe care 
o purtați tineretului, întregului po
por.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, noi, constructorii din județul 
Neamț, am îndeplinit prevederile 
actualului plan cincinal la construc
ția dg locuințe în mal puțin de pa

tru an(, iar pină la sfirșitul acestui 
an vom da suplimentar in folosință 
oamenilor muncii peste 6 000 de 
apartamente.

In paralel cu realizarea sarcinilor 
care ne revin in județ, am contribuit 
la înălțarea noului oraș Zimnicea, 
iar in prezent, la îndemnul dumnea
voastră. constructorii noștri, majori
tatea tineri, lucrează pe schelele 
Gorjului pentru realizarea mărețului 
program de construcții de locuințe, 
inițiat de către partid, de dumnea
voastră personal.

Vă asigurăm că noi, constructorii 
din județul Neamț, sintem hotărițl 
,să ne perfecționăm activitatea in 
domeniul construcțiilor și investiții
lor Ia cele mai inalte cote de exi
gență și calitate formulate de dum
neavoastră la recentul Congres al 
consiliilor populare.

în numele tineretului din județul 
Neamț, vă mulțumim, mult stimate 
tovarășe secretar generai, pentru 
condițiile minunate de muncă și de 
viață pe pare pi le-ați creat. Noi ve
dem in măsurile luate recent pentru 
reducerea cheltuielilor militare o 
nouă dovadă a grijii partidului nos
tru pentru creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual al 
poporului, p strălucită confirmare a 
politicii de pace și destindere pe care 
România socialistă o promovează pe 
arena mondială.

Ca reprezentant al tinerel genera
ții, vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prieten drag, a- 
propiat al tineretului, că, urmindu-vă 
neabătut strălucitul exemplu de mun
că și viață, de totală dăruire pentru 
binele și fericirea poporului, vom 
munci cu pasiune revoluționară, nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
pentru înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii.

în numele locuitorilor municipiu
lui Piatra Neamț, primul secretar 
al comitetului Județean de partid 
adresează tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU rugămintea de a lua 
cuvintul Ia marea adunare populară.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului este ascultată cu deose
bită atenție și subliniată în repetate 
rinduri cu puternice aplauze și urale.

Participanta la adunare își expri
mă și in acest fel hotărîrea nestrămu
tată de a înfăptui neabătut îndemnu
rile și orientările formulate de secre
tarul general al partidului, în cuvîn
tarea rostită, ca și pe parcursul vizi
tei de lucru in acest județ, de a 
munci, in continuare, cu devotament 
pentru ridicarea României socialiste 
pe noi culmi de civilizație șl progres.

în numele participanților la adu
nare, al tuturor locuitorilor județu
lui Neamț, primul secretar al comi
tetului județean de partid a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai profunde mulțumiri și recu
noștința fierbinte pentru marea 
onoare ce le-a făcut-o de a vizita 
județul, de a lua cuvintul la această 
entuziastă adunare populară, pentru 
înalta distincție acordată municipiu
lui piatra Neamț cu prilejul aniver
sării eetății dacice Petrodava.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, în numele organi
zației județene de partid, al comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Neamț, că vom face to
tul pentru a fi și pe mai departe 
demni urmași ai strămoșilor noștri, 
care au durat cetăți nemuritoare și 
în această parte a țării, că ne vom 
îndeplini întocmai toate îndatoririle 
ce ne revin din hotărîrile partidu
lui și statului nostru, că vom urma 
cu toată abnegația exemplul strălu
cit al faptei și gindirii dumneavoas
tră, patriot Înflăcărat, eminent mili
tant revoluționar, prestigioasă perso
nalitate politică a vremurilor de as
tăzi, omul care v-ați consacrat În
treaga viață bunăstării și fericirii na
țiunii noastre socialiste.

Vă adresăm cele mai călduroase 
urări de viață lungă și sănătate, 
multă putere de muncă, spre binele 
patriei și poporului român, al păcii 
și progresului în lume.

Adunarea ia sfirșit intr-o atmosferă 
vibrantă, dominată de un sentiment 
fierbinte de dragoste și încredere in 
partid și secretarul său general.

într-o impresionantă unitate de 
simțire se scandează continuu 
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace!". 
Sint clipe de neuitat, de adîncă sem
nificație, care atestă unitatea da 
nezdruncinat a națiunii noastre în 
jurul partidului și al secretarului său 
general.
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Oamenii muncii din industria județului Sibiu 
raportează îndeplinirea planului cincinal 

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de amabilele felicitări pe care Excelența Voastră a 
binevoit să mi le adreseze cu ocazia celei de-a cincizecea aniversări a zilei 
mele de naștere.

Vă adresez viile mele mulțumiri și vă rog, la rîndul meu, să primiți 
urările mele călduroase de fericire.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

A apărut în broșură :

N ICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la marea adunare populară 

din municipiul lași
— 15 septembrie 1980 —

Editura Politică
Mult stimate ți iubite tovarâțe Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România,

Angajați cu întreaga capacitate creatoare In între
cerea socialistă, puternic mobilizați de vibrantele dum
neavoastră îndemnuri patriotice de a acționa cu înaltă 
răspundere și spirit revoluționar pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a patriei, comuniștii," oa
menii muncii din industria județului Sibiu — români, 
germani, maghiari — raportează cu deosebită bucu
rie și satisfacție îndeplinirea prevederilor planului cin
cinal în ziua de 26 septembrie 1980.

Acest remarcabil succes, care onorează hărnicia, pri
ceperea și dăruirea puternicului detașament muncito
resc sibian, atașamentul nețărmurit și fermitatea cu 
care organele și organizațiile noastre de partid asigură 
aplicarea în viață a istoricului Program al partidu
lui, ne creează condiții pentru realizarea, pînă la sfîr- 
șitul cincinalului, a unei producții industriale supli
mentare în valoare de 8,8 miliarde lei. Producția su
plimentară realizată se concretizează in 21 mii auto
basculante, 1100 trailere de 20—60 tone, mașini-unelte 
de prelucrat metale prin așchiere șl presare-forjare în 
valoare de 256 milioane lei, elemente hidropneuma- 
tice valorînd 300 milioane lei, 200 milioane lei aparate 
de măsură și control, 506 mii bucăți piese de schimb 
auto, 1,6 milioane mp geam securizat, peste 20 mili
oane mp țesături de liftă, peste 20 milioane perechi 
ciorapi, sticlărie de menaj în valoare de 271 milioane 
lei, importante cantități de produse de marochinărie, 
produse alimentare și altele.

Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, am acționat temeinic pen
tru întărirea laturilor și criteriilor calitative ale pro
ducției, aplicarea principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, întărirea autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii, stimularea creativității oamenilor mun
cii, promovarea pe scară largă a progresului tehnic 

tehnologic, ceea ce a asigurat ca aproape întregul 
jr de producție să fie obținut pe seama creșterii 

productivității muncii. Amplificarea continuă a emu
lației creatoare, preocupările statornice pentru cucerirea 
și aplicarea noului se reflectă în ponderea de peste 
62 la sută a produselor noi și reproiectate în totalul 
producției-marfă a anului 1980. Totodată, s-au accen
tuat puternic acțiunile consacrate îmbunătățirii calității 
produselor, ceea ce a condus aproape la dublarea li
vrărilor la export, in comparație cu cincinalul prece

Primiri la primul ministru al guvernului

Tovarășa Doina Ardare, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
șl Delfin R. Garcia, ambasadorul Re
publicii Filipine la București, au 
semnat, vineri, protocolul sesiunii a 
IlI-a a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-filipineze de cooperare 
economică, tehnică și de comerț.

Documentul stabilește măsuri pen
tru dezvoltarea în continuare a cola
borării și cooperării economice intre 
cele două țări în domeniile energetic, 
materialelor de construcții, minier, 
naval și agricol. De asemenea, s-au 
convenit măsuri pentru creșterea și 
diversificarea schimburilor comercia
le în perioada următoare.

*
Vineri dimineață a avut loc întllnf- 

rea acad. Constantin Tsatsos, fost 
președinte al Republicii Elene. Care, 
la invitația Consiliului Național al 
F.D.U.S., face, împreună cu soția, o 
vizită în țara noastră, cu membri ai 
Biroului și Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.

Au participat Tamara Dobrin, pre
ședintele executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S., prof. dr. Constan
tin Arseni, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.D.U.S., Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, secre
tar al Consiliului Național al F.D.U.S., 
Maria Bobu, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor, mem- 
r ru al Biroului Executiv al Consiliu- 

d Național al F.D.U.S.. alți membri 
Biroului și Consiliului Național al 

F.D.U.S.
în cadrul convorbirilor care s-au 

desfășurat cu acest prilej, oaspetelui 
i-au fost înfățișate înfăptuirile po
porului român în procesul de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, căile de dezvoltare ar
monioasă a tuturor regiunilor țării, 
perspectivele de dezvoltare a țării 
noastre in cincinalul 1981—1985, pre
cum și rolul și funcțiile Frontului 
Democrației și Unității Socialiste in 
continua întărire a democrației so
cialiste.

înaltul oaspete a dat expresie deo
sebitei aprecieri pentru activitatea 
neobosită desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu in vederea con
solidării destinderii internaționale, 
rezolvării problemelor litigioase pe 
cale pașnică, lărgirii colaborării în
tre toate popoarele și statele lumii.

A fost evidențiat cursul ascendent 
al relațiilor prietenești statornicite în
tre România și Grecia, raporturi pu
ternic impulsionate de întîlnirile din
tre conducătorii celor două state. în 
special de vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Grecia și de vi
zita președintelui Constantin Kara
manlis in România. Au fost evocate, 
totodată, raporturile de prietenie, 
respect reciproc dintre cele două 
țări și popoare pentru apărarea uni
tății și independenței naționale, as
pirațiile comune pentru statornicirea 
unor relații de colaborare și bună 
vecinătate in Balcani, contribuția la 
cauza generală a păcii in Europa șt 
în lume.

Academicianul Constantin Tsatsos 
■ exprimat gratitudinea față de invi
tația primită și prilejul oferit de a 
vizita România și de a cunoaște re
zultatele remarcabile ale poporului 
român in dezvoltarea economică, so
cială și culturală.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale. Nicolae Giosan, 
a avut o întrevedere cu acad. Con
stantin Tsatsos

în timpul convorbirilor a fost sub
liniată cu satisfacție dezvoltarea bu
nelor raporturi existente între Româ
nia și Grecia, relevîndu-se că există, 
în continuare, largi posibilități pen
tru dezvoltarea și diversificarea a-

dent, produsele noastre fiind solicitate în 83 de țări 
din Europa, Asia, Africa $1 America Latină. Ca ur
mare a mobilizării mal intense a rezervelor umane și 
materiale de care dispunem, au fost reduse cu 218 lei 
cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă și cu 173 lei 
cele materiale, ceea ce ne asigură o producție netă 
de peste 1100 lei și un beneficiu de aproape 800 lei 
la 1 000 lei fonduri fixe. Au fost economisite 8 500 tone 
metal, 172 mii tone combustibil convențional, 100 mii 
MWh energie electrică, aproape 4 700 tone motorină 
și benzină.

Succesele noastre, parte a marilor împliniri cu care 
poporul nostru se prezintă in acest al 15-lea an al 
celei mai fertile perioade din Istoria patriei, se da- 
toresc aplicării consecvente a politicii profund știin
țifice a partidului nostru, atenției neobosite cu care 
dumneavoastră personal ați orientat activitatea noastră, 
spiritului novator pe care l-ați imprimat activității la
borioase a comuniștilor, a întregului nostru popor în 
grandioasa operă de făurire a societății' socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism.

Cu hotărîrea neclintită de a valorifica plenar con
dițiile pe care ni le creează acest succes, vă asigu
răm că vom munci exemplar și vom mobiliza toate 
resursele de care dispunem pentru afirmarea șl mai 
puternică a noii calități în întreaga activitate eco
nomică, că vom pregăti temeinic noul cincinal și vom 
milita cu răspundere comunistă și pasiune revoluțio
nară pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XII-lea al parti dului.

în strînsă unitate și frăție, cu nețărmurită încre
dere în conducerea partidului, urmînd cu fidelitate 
minunatul dumneavoastră exemplu de dăruire patrio
tică și devotament revoluționar, de slujire fără preget 
a celor mai înalte aspirații, de independență și liber
tate, de pace și bunăstare ale harnicului nostru po
por, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu înaltă conștiință 
comunistă, mobillzînd și mai intens energiile crea
toare ale oamenilor muncii de pe aceste frumoase me
leaguri, în spiritul orientărilor de excepțională însem
nătate principială și practică pe care le-ați formulat 
la Congresul al tl-lea al consiliilor populare, pentru 
sporirea continuă a calității contribuției materiale și 
spirituale a județului Sibiu la progresul multilateral 
al scumpei noastre patrii, pentru creșterea neîncetată 
a prestigiului României socialiste în lume.

Comitetul județean Sibiu al Partidului Comunist Român

Cronica zilei
cestora. Au fost abordate, totodată, 
probleme de interes reciproc ale ac
tualității internaționale, evidențiin- 
du-se rolul parlamentelor și al parla
mentarilor din cele două țări pentru 
întărirea securității, destinderii și pă
cii în zona balcanică, pe continentul 
european și în întreaga lume.

La întrevedere au luat parte Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, secre
tar al Consiliului Național al F.D.U.S., 
Virgil TeodoresCu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale.

A fost de față Michel Cottakls. am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federale Nigeria, , vineri 
după-amiază a avut loc in Capitală 
o manifestare organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Despre dezvoltarea 
actuală a Nigeriei a vorbit Nicolae 
Melinescu, redactor la Televiziunea 
română.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., ai Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. reprezentanți al Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fpst prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Federale Nigeria la 
București.

★
Vineri s-au Încheiat In Capitală 

lucrările mesei rotunde pe tema „Co
merțul și cooperarea cu România 
1981—1985“, organizată de Asociația 
„Business Internațional", Împreună 
cu Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Au participat reprezentanți a peste 
50 firme din S.U.A., Europa de vest 
șl Japonia, precum și ai întreprinde
rilor românești de comerț exterior, 
centralelor și Institutelor de cercetări.

Cu acest prilej au avut loc con-

tv
PROGRAMUL 1

9,20 Curs de limba spaniolă
9.40 Curs de limba franceză

10,00 Teatru TV : „Miracolul". Drama
tizare după o nuvelă de George 
Langelaan

11,40 Cum vorbim, cum scriem corect T 
Plurale buclucașe

12,00 Concert educativ. Din cartea de 
aur a muzicii popoarelor

13,00 Mozaic cultural-artistlc-sportlv • 
La ora 15 — Fotbal : Universitatea 
Cluj-Napoca — Sportul studențesc.

În noaptea de 27/28 septembrie

ORA 1 VA DEVENI ORA ZERO
Conform Decretului Consiliului de 

Stat din 1979 privind stabilirea orei 
oficiale de vară pe teritoriul Repu
blicii Socialiste România, intervalul 
de aplicare al acestei ore începe in 
prima duminică a lunii aprilie și se 
încheie în ultima duminică de sep
tembrie. Așadar, in noaptea de 27 
spre 28 septembrie, sîmbătă spre du
minică, ora 1 va deveni din nou ora 
zero, iar ziua de 28 septembrie, cea 
mai lungă zi a anului... cu 25 de ore 1

Prin introducerea „orei oficiale" de 
vară în țara noastră a crescut 
timpul de folosire a luminii naturale 
a zilei, realizîndu-se și in acest an 
însemnate economii de energie elec
trică. 

vorbiri de lucru la ministere și uni
tăți de comerț exterior, în scopul 
promovării schimburilor comerciale 
și a activității de cooperare în cin
cinalul următor, dezvoltării relațiilor 
dintre companiile străine participan
te la masa rotundă și Întreprinderile 
românești de comerț exterior.

★
Zeci de volume de literatură so- 

Cial-politică, științifică, de turism și 
de artă sint prezentate în Expoziția 
de carte din R.P.D. Coreeană, des
chisă vineri la sala „Arghezi" din 
Capitală. Organizată cu prilejul Ce
lui de-al 6-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea, noua manifestare 
expoziționalâ se înscrie în cadrul 
relațiilor de colaborare culturală 
existente între cele două țări, con
tribuind la mai buna cunoaștere a 
valorilor de cultură și civilizație ale 
poporului coreean.

La festivitate au luat parte Emilia 
Sonea, adjunct de șef de secție al 
C.C. al P.C.R.. Ladlslau Hegeduș. se
cretar de stat în Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Asociației de prietenie româno-core- 
eană, directori de edituri, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au participat Sin In Ha, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București, 
șefi de misiuni diplomatice șl mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătoririi a 30 de ani 

de la apariția primului număr al 
ziarului „Pentru socialism", organ al 
Comitetului județean Maramureș al 
P.C.R. și al Consiliului popular jude
țean, in municipiul Baia Mare a 
avut loc o adunare festivă, la care 
au luat parte membrii colectivului 
redacțional, colaboratori și cores
pondenți.

Participanțil la adunare au adre
sat, cu acest prilej, o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

Transmisiune directă de la Cluj- 
Napoca

18,30 septembrie 1980 Cronica eveni
mentelor politice

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia
20,00 Film artistic : „Clntecul meu". 

Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor americane

22,00 Telejurnal a Sport
22.20 Nocturnă TV.

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.20 Maeștrii artei Interpretative con

temporane
30,40 Orizont tehnlco-ștllnțlflo
21.20 Jaz in concert
22.00 Telejurnal • sport
22.20 Nocturnă TV

Potrivit prevederilor decretului, 
programul activităților • economice și 
sociale rămîne neschimbat. în trans
porturile feroviare, trenurile de că
lători vor circula normal, iar după 
miezul nopții de 27 spre 28 septem
brie, în timpul orei pentru care acele 
ceasornicelor se vor da Înapoi, ele 
vor fi reținute in stații pînă la înca
drarea lor în mersul trenurilor. Pen
tru trenurile internaționale, mersul a 
fost corelat direct prin grafice cu 
cel al trenurilor din țările vecine.

Deci, să reținem, în noaptea de 27 
spre 28 septembrie vom da ceasul 
înapoi cu o oră, astfel că ora 1 va 
deveni ora zero. (Al. Plăeșu).

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, a primit, vineri 
dimineața, pe Adenike Ebun Oyagbo- 
la, ministru federal al planificării 
naționale din Republica Federală 
Nigeria, care, în calitate de copre
ședinte, participă la lucrările celei 
de-a III-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-nigeriene de 
cooperare economică și tehnică, ale 
cărei lucrări au avut loc la Bucu
rești.

în cadrul convorbirilor, ministrul 
federal nigerian a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, din partea președintelui 
Republicii Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Usman Aliyu Shagari, întrea
ga gratitudine și înalta prețuire pen
tru sprijinul acordat de România in 
realizarea programului de dezvoltare 
economică a țării sale, precum și do
rința de lărgire pe mai departe a co
laborării economice și în alte dome
nii de interes pentru cele două țări 
și popoare.

Mulțumind, primul ministru al gu
vernului român a rugat să se trans
mită președintelui Republicii Fede
rale Nigeria, Alhaji Shehu Usman 
Aliyu Shagari, din partea tovarășului 

f ★
Primul ministru al guvernului, to

varășul Ilie Verdeț, a primit, vineri 
la amiază, pe K. N. Modi, președin
tele Federației indiene a camerelor 
de comerț și industrie, care, în frun
tea unei delegații, efectuează o vizi
tă în țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale colaborării economice 
dintre România și India, subliniin- 
du-se contribuția pe care camerele

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri după-amiază, pe Roy‘ 
Mac-Laren, secretar parlamentar al 
ministrului energiei, minelor șl re
surselor al Canadei, aflat intr-o vi
zită în țara noastră, la invitația Co
mitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme de interes comun 
privind dezvoltarea colaborării ro- 
mâno-canadiene în domeniul folo
sirii energiei nucleare în scopuri 
pașnice.

La întrevedere a luat parte Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară.

A fost de față Peter McLaren 
Roberts, ambasadorul Canadei la 
București.

în timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele a vizitat institute de cer
cetare nucleară șl întreprinderi re
prezentative ale industriei construc
țiilor de mașini din Capitală.

★
Vineri dimineața, tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a primit delegația economică 
indiană, condusă de K. N. Modi, pre
ședintele Federației indiene a came
relor de comerț și industrie, pre

z

Vizita delegației parlamentare nigeriene
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit, vineri 
dimineața, delegația parlamentară 
nigeriana, condusă de I. O. Obari, 
președintele Comitetului pentru lu
crările publice și studii de teren din 
Camera Reprezentanților a Adunării 
Naționale a Republicii Federale Ni
geria, care efectuează o vizită în 
țara noastră, la invitația Marii Adu
nări Naționale.

Din delegație fac parte deputății 
I. A. Adejare, T. O. Bob-Manuel, 
B. A. Chaha, S. P. Dalyop, O. J. Ek- 
penyong, F. O. Iyayi, S. B. Kanto- 
ma, M. C. Okoye, E. Ojogu.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme de interes co
mun privind colaborarea și conlu
crarea dintre forurile legislative din 
România și Nigeria. A fost relevat, 
cu această ocazie, rolul ce revine 
parlamentelor și parlamentarilor in 
procesul de lărgire a legăturilor de 
prietenie dintre cele două țări și po
poare, în folosul reciproc, al cauzei 
destinderii, înțelegerii și păcii in în
treaga lume.

La primire a luat parte Valeriu

LA U.J.C.M. ALBA :
15 milioane lei producție realizată din resurse 

naturale locale
Cooperația meșteșugărească din 

județul Alba realizează in acest an 
o producție în valoare de 15 mili
oane lei prin valorificarea unor 
resurse naturale locale. Este vorba 
de materii prime care pot fi ex
ploatate și prelucrate în condiții 
avantajoase prin investiții miniere, 
cu eficiență economică ridicată. 
„Aceste preocupări, ne-a spus tova
rășul Mănăilă Radu, președintele 
Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești, se înscriu în con
textul prevederilor proiectului Legii 
cu privire la dezvoltarea industriei 
mici, aflat în prezent în dezbatere 
publică. Pe această cale punem la 
dispoziția cetățenilor produse și 
servicii solicitate. Bunăoară, din 
piatră de calcar se produc 2 000 tone 
de var la cooperativele „Meșteșuga
rul" Teiuș și „Constructorul" Alba 
Iulia. Asigurăm, de asemenea, pen
tru serviciile noastre și pentru 

Nicolae Ceaușescu, deosebita apre
ciere față de eforturile poporului ni
gerian in vederea propășirii sale eco
nomice și sociale, hotărîrea Româ
niei de a acționa consecvent pentru 
amplificarea și aprofundarea, pe 
multiple planuri, a raporturilor ro
mâno-nigeriene, în interesul celor 
două țări și popoare, al edificării 
unei noi ordini economice internațio
nale.

Au fost abordate aspecte legate de 
stadiul actual și perspectivele de dez
voltare a relațiilor economice de coo
perare și a schimburilor comerciale 
dintre țările noastre, in spiritul înțe
legerilor stabilite în cadrul întîlniri- 
lor româno-nigeriene la cel mai înalt 
nivel.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

Au fost prezenți Octavian Cărare, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Federală Ni
geria, și Adeuga Adekuoye. ambasa
dorul Republicii Federale Nigeria la 
București.

(Agerpres) 
★

de comerț din cele două țări o pot 
aduce la aprofundarea pe mai de
parte a relațiilor rbmâno-indiene în 
spiritul înțelegerilor stabilite la cel 
mai înalt nivel.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a particiDat Ion 
Constantinescu, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie a Republicii 
Socialiste România.

A fost prezent Asok Kumar Ray, 
ambasadorul Indiei la București.

ședinte al companiei „Modi Enter
prises".

Cu acest prilej a fost apreciată cu 
satisfacție evoluția relațiilor econo
mice româno-indiene și s-au analizat 
posibilitățile de extindere a colabo
rării reciproc avantajoase între cele 
două țări, noi căi și mijloace con
crete de diversificare a schimburilor 
comerciale.

La primire au participat tovarășii 
Ion Constantinescu, președintele Ca
merei de Comerț și Industrie a Re
publicii Socialiste România, și Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost prezent Asok Kumar Ray, 
ambasadorul Indiei la București.

★
Tovarășul Nicolae Constantin, vice

prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a avut, vineri după-amiază, 
o întrevedere cu Dennis Norman, mi
nistrul agriculturii din Republica 
Zimbabwe, care face o vizită îti țara 
noastră.

Au fost examinate posibilitățile de 
cooperare în diferite sectoare ale 
agriculturii și industriei alimentare 
dintre România șl Zimbabwe.

A luat parte tovarășul Angelo Ml- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul agriculturii și indus
triei .alimentare. (Agerpres)

Cristescu, deputat, membru al Co
misiei pentru industrie și activita
tea economico-financiară a Marii 
Adunări Naționale.

★
în aceeași zi, Ion M. Nicolae, 

prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și Nicolae Mă- 
nescu, prim-adjunct al ^ninistrului 
construcțiilor industriale, au avut 
întrevederi cu membrii delegației 
parlamentare nigeriene.

în convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej au fost analizate as
pecte ale amplificării cooperării 
româno-nigeriene.

★
Membrii delegației parlamentare 

nigeriene au fost, în cursul zilei de 
vineri, oaspeții întreprinderii de ma
șini grele București, unde au fost 
salutați de către Emanuel Babici, 
directorul general al întreprinderii, 
secretar al Comisiei pentru industrie 
și activitate economico-financiară a 
M.A.N.

(Agerpres)

populație 3 000 mc piatră de con
strucție, nisip și balast. Urmează 
să extindem exploatarea și prelu
crarea pietrei de carieră, material 
de construcție ieftin prin care se 
reduce mult necesarul de ciment. 
Tot pe plan local, în colaborare cu 
consiliile populare, producem ia 
Ocna Mureș și Alba Iulia 750 000 
bucăți cărămizi din argilă și 25 000 
blocuri de construcții din zgură de 
locomotivă. Dispunem și de alte 
resurse. Crengi de nuc, prun, cape
te de bușteni care sint folosite la 
realizarea de produse de artizanat, 
destinate în cea mai mare parte 
exportului. Valoarea acestor produ
se depășește în acest an 6 milioane 
lei. Din nuiele de alun și răchită, 
în atelierele noastre și în cadrui 
activității organizate cu munca la 
domiciliu producem și livrăm di
verse articole din împletituri — 
coșuri, suporturi etc". (Ștefan 
Dinică).

Armonii arhitecturale
în străvechea Jena

Cind am sosit la Berlin nu cu
noșteam programul ce nl-1 vor 
oferi gazdele pentru săptămîna ce 
urma să o petrecem In R. D. 
Germană. Era în luna iunie și în 
Palatul Republicii se desfășura cea 
de-a Vil-a Conferință a construc
torilor, eveniment urmărit cu. de
osebit interes de toți cetățenii 
R.D.G. Conferința a jalonat căile 
de dezvoltare în deceniul ’80 a 
construcțiilor de locuințe, cores
punzător programului general de 
propășire economică și socială a 
țării.

în Palatul Republicii, el însuși o 
mărturie ă creativității arhitecților, 
funcționa, concomitent, o expoziție 
ce se anunța de la început extrem 
de atrăgătoare: aparate de precizie 
din Jena. Era vorba, evident, de o 
expoziție „Zelss". Pentru prima 
dată exponatele muzeului de opti
că al „Fundației 
Carl Zeiss" erau 
prezentate în afa
ra sediului per
manent din ora
șul Jena. Cele 140 
de aparate vechi 
șl noi ofereau o 
imagine sugestivă a evoluției dina
mice a acestei ramuri industriale 
de înaltă tehnicitate care este opti
ca de precizie. Tocmai spre a marca 
drumul parcurs, alături de micro- 
scoape istorice, ca cele inventate 
de vestitul fizician Ernst Abbe, au 
fost expuse cele mai noi realizări 
în acest domeniu, cum ar fi mi
croscopul special pentru operații 
de ochi. Aparate de măsurat din 
1908 se dovedeau a fi, într-adevăr, 
piese de muzeu pe lîngă noua ge
nerație, cu ajutorul cărora este de
limitat cu mare exactitate un tra
seu de 15 km.

Titlul expoziției. „Tradiție si 
progres în construcția de aparate 
optice de precizie", și-a dezvăluit 
pe deplin sensurile in timpul vi
zitei în orașul Jena. Cu o istorie 
de peste șapte secole (în 1986 va 
împlini 750 de ani de la înființare), 
Jena își datorează, evident, renu- 
mele întreprinderii „Gări Zeiss". 
Edilii orașului se mîndresc cu 
faptul că receptivitatea locuitorilor 
orașului la tehnică are o îndelun
gată tradiție, atestată de înțelegerea 
manifestată față de „Mechanikus" 
Cari Zelss care și-a deschis aici, în 
1846, un atelier de optică, dună în
cercări mai puțin norocoase în alte 
orașe vecine. în 1880, atelierul lui 
Carl Zeiss s-a contopit cu cel al 
lui Otto Schott, inventatorul sticlei 
dure.

Din atelierul de fabricat micro- 
scoape s-a dezvoltat cu timpul o 
mare întreprindere, transformată 
în ruine în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Refăcută în anii so
cialismului, ea a pus cu adevărat în 
valoare priceperea și inventivita
tea muncitorilor și specialiștilor 
uzinei, spre a oferi țării aparate 
din cele mai complicate. Microelec
tronica și alte cuceriri ale științei 
și tehnicii sint aplicate acum in 
construcția aparatelor optice de 
precizie, ceea ce și explică suc

însemnări de călătorie 
din R. D. Germană

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Azi, în divizia A
Meciurile din etapa a VIII-a a di

viziei A la fotbal se vor disputa 
astăzi, 27 septembrie, după următo
rul program : Dinamo — A.S.A. ; 
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov ; F.C. 
Argeș — Corvinul ; Universitatea 
Cluj-Napoca — Sportul studențesc ; 
Jiul — F.C.M. Galați ; F.C. Baia 
Mare — F.C. Olt ; Progresul Vulcan

Cupa tipografului">>
în organizarea Comitetului Uniunii 

sindicatelor din presă, poligrafie și 
edituri, în Capitală s-a desfășurat fi
nala pe țară a „Cupei tipografilor" 
la volei, tenis de masă și șah. Ma
nifestarea, aflată la cea de-a doua 
ediție, se înscrie în cadrul competi
ției sportive naționale „Daciada". 
Ciștigătorii celor șase probe sint ur
mătorii : volei băieți : Combinatul 
poligrafic „Casa Scinteii"; volei fete:

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Astăzi se va da startul, la Sofia, 

în cea de-a XXX-a ediție a Turului 
ciclist al Bulgariei, care se va des
fășura în nouă etape insumind 
1 349 km și va reuni fruntași ai spor
tului cu pedale din R.D. Germană, 
Polonia, România, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Italia, Ungaria, Iugoslavia, 
Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia. 
Turcia și Bulgaria.

Echipa României la această impor
tantă întrecere ciclistă va fi alcătuită 
din Mircea Romașcanu, Valentin Ma
rin, Traian Sirbu, Andrei Antal. Cor
nel Nicolae și Ionel Gancea.
• Sub genericul „Chemarea toam

nei", la Sibiu, în pădurea Dumbrava, 
va avea loc, duminică dimineață, un 
concurs de orientare turistică, pre
cum șl numeroase manifestări cultu- 
ral-artistice și sportive, la care vor 
participa circa 40 000 de tineri din 

cesul de care se bucură cele 700 
de produse, solicitate in 100 de 
țâri ale lumii.

întreprinderea cu ziduri sobre 
domină centrul orașului Jena, de
pășită fiind numai de turnul Uni
versității. E o vecinătate cu nimic 
întîmplătoare între cele două in
stituții se desfășoară o intensă co
laborare, atît în pregătirea cadre
lor, cit și în activitatea de cerce
tare.

Universitatea este ea însăși o in
stituție cu vechi tradiții. Istoria ei 
de cîteva secole este marcată de 
prezența unor personalități istorice 
din cultura poporului german. Cu 
mîndrie legitimă, primarul ge
neral al orașului. Walter Win
drich, ne-a prezentat documentele 
care consemnează promovarea lui 
Karl Marx, lp 15 aprilie 1841, la 
Universitatea din Jenă, ca doctor în 

filozofie „in ab
sentia". La intra
rea în aula Uni
versității „Frie
drich Schiller" 
este înscrisă ves
tita teză a lui 
Marx : „Filozofii 

nu au făcut decît să interpreteze 
lumea în diferite moduri ; impor
tant este însă de a o schimba".

Mesajul marelui gînditor, păstrat 
cu venerație în lăcașul unde a do- 
bindit titlul de doctor in filozofie, 
și-a găsit și iși găsește întruchipare 
în activitatea de fiecare zi a ce
tățenilor R.D.G., în faptele lor de 
muncă prip care dau viață politi
cii P.S.U.G. Orașul Jena este și el 
părtaș și participant activ la rea
lizarea acestei politici. în împre
jurimile de un mare pitoresc ale 
vechii așezări s-au dezvoltat, în- 
tr-o perfectă armonie, noile car
tiere ale orașului. Lobeda după 
numele unei coline, și-a dobîndit 
de pe acum toate atributele unui 
cartier de sine stătător, cu 13 000 
de apartamente, cu școli și maga
zine, Cu linii de autobuze pentru 
transportul spre întreprinderile și 
instituțiile din vechea vatră a o- 
rașului. însoțind grupul de ziariști 
români într-o zi de iunie prin car
tierele Jenei, viceprimarul orașului, 
Karl-Heinz Krauss, ne mărturisea 
la despărțire o dorință a lui dintre 
cele mai scumpe: să ajungă să
nătos la anii pensionării și, de 
mină cu nepoțeii, să străbată stră
zile localității, spre a vedea și în
registra Ce mal e nou în urbea sa. 
Elanul și pasiunea tu care edilii 
orașului răspund încrederii ce le-au 
acordat-o cetățenii nu constituie 
numai o atitudine și o opțiune în 
viață, ele concretizează esența po
liticii P.S.U.G., consacrată dezvol
tării economiei naționale, ridicării 
continue a nivelului de trai al în
tregii populații.

Jena, oraș cu vechi tradiții, 
trăiește o nouă tinerețe, lnscriin- 
du-se plenar pe traiectoria progre
sului, imprimat întregii țări de o- 
rînduirea socialistă, de țelurile în
scrise în planurile și programele 
P.S.U.G.

Petre STANCESCU

— Chimia Rm. Vilcea. (Jocurile Po
litehnica Iași — Steaua și Politehnica 
Timișoara — Universitatea Craiova 
au fost amînate).

Partidele acestei etape vor începe 
la ora 17, cu excepția meciului Uni
versitatea Cluj-Napoca — Sportul stu
dențesc, care este programat de la 
ora 15 și va fi televizat direct.

Combinatul poligrafic „Casa Scin
teii" ; tenis de masă băieți: Miscolczi 
Tiberiu de la întreprinderea poligra
fică „Crișana" Oradea ; tenis de 
masă fete : Necșe Maria de la în
treprinderea poligrafică Cluj-Napo- 
ca ; șah băieți: Bagiu Adrian de 
la întreprinderea poligrafică „Infor
mația" București; șah fete : Cebuc 
Florica de la Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii". » 

întreaga țară. Această amplă manifes
tare, organizată de Biroul de turism 
pentru tineret, organism specializat al 
C.C. al U.T.C., și de agențiile sale ju
dețene, se înscrie pe linia acțiunilor 
întreprinse de B.T.T. în vederea an
trenării unor mase largi de tineri, de 
toate preocupările și vîrstele, la di
verse activități turistice, care să răs
pundă cerințelor educative, de cu
noaștere, recreare și distracție.
• Disputat la Valencia, meciul de 

fotbal dintre selecționatele secunde 
ale Spaniei și Ungariei s-a terminat 
nedecls : 2—2 după ce oaspeții condu
ceau la pauză cu 2—0.
• Incepind de la 1 octombrie, la 

bazinul acoperit Floreasca din Capi
tală (Tel. 79 37 85) se redeschid cursu
rile de inițiere la înot pentru copil 
între 4 și 10 ani.

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: 18; 20.15. la gradină — 19.30
• Testul pilotului Pirx : CEN
TRAL — 9; 11.15; 13.30: 15.45; 18:
20.15.
• Al treilea salt mortal : VICTO

RIA — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 30.
• Pilotul : STUDIO — 10: 12: 14;
16; 18; 20.
• Norma Rae : CAPITOL — 9:
11.15: 13,30: 15.45: 18 : 20.15. la gră
dină — 19.30. GRI VITA — 9; 11.15: 
13.30: 15.45: 18 : 20.15.
• Print Și 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 : FESTIVAL 
— 9; 11,30: 14; 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, GIULEȘTI — 11; 13.15: 15.30;
17,45; 20. MIORIȚA — 9: 11,15;
13.30: 15,45: 18; 20.
• Secretul nisipurilor 1 BUCU
REȘTI - 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18 ț
20,15, GLORIA — 11; 13.15: 15.45; 
18.15: 20.30, MODERN — 9: 11,15: 
13.30: 15,45: 18: 20.15, la grădină —
19,30.
• Aproape o poveste de dragostei 
BUZEȘTI — 15.30; 17.45 : 20.
• Vis de glorie : EFORIE — 9:
11.15; 13.30: 15 45: 18: 20.15. COTRO- 
CENI - 15.30: 17.45 : 20.
• Porto Franco : DRUMUL SĂRII 
— 16; 18: 20.
• Deznodămtnt la frontieră : DA
CIA — 9; u,15: 13.30: 15.45: 18: 20.

• Ultima noapte de dragoste t 
FERENTARI — 15.30: 19.
• Intilnire de gradul trei : LIRA
— 15.30; 19, la grădină — 19,45,
AURORA — 9; 12.15: 16; 19, La 
grădină — 19.15.
• Bună seara, Irina s PACEA — 
15.30: 17.30: 19.30.
• Pe aripile vintulul t 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. TOMIS
— 9; 1115: 13 30: 15.45: 18: 20,15.
• Titanic va|s t VIITORUL — 
15.30: 17.30: 19.30
• Circiuma de pe strada Piatnls-
kaia : COSMOS — 15.30; 17,30:
19.30.

• Abba t POPULAR — 15.30: 17,30; 
19 30,
• Hanul haiducilor: MUNCA — 
16; 18; 20.
• Detașament cu misiune spe
cială : FLACARA — 15.30: 17.30:
19.30, la grădină — 19,45
• Organizația fantomă : PROGRE
SUL — 16: 18: 20.
• Marea neliniște : GRADINA 
SCALA — 20,15.
• Artista, dolarii șl ardelenii : 
GRADINA ARTA — 20
• Sub patru steaguri : GRADINA 
TEMERARII — 19.45.
• Bizonul alb : GRĂDINA BU- 
ZESTI - 20.
• Școala curajului II : GRADINA 
CULTURAL — 19.15.

•
• Camionul de cursă lungă : 
GRADINA GLORIA — 19,45.
• Uimitorul căpitan Nemo 1 
PARC-HOTEL — 20.
• Cascadorul Hooper : GRADINA 
TOMIS — 19.45.
• Matinee pentru copil : TIM
PURI NOI — 9; GLORIA — 8,30; 
GIULEȘTI — 9.

teatre

(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Teodor Costtn. So
list : Jean Jacques Kantorow 
(Franța) — 19.30.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-ai ei husar — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala schitu Măgureanu) : 
Mobilă șl durere — 19.30 (sala 
Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles 7 — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19 30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera 
— 20.
• Teatrul de comedie (la Sala 
Palatului) : Pețitoarea — 19.30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic):

Cum s-a făcut de-a rămas Catln- 
ca fată bătrină — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30, (sala Victo
ria) : Idolul femeilor — 19.30, (la 
Teatrul de vară „23 August") : 
Hopa Mitică — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Dar 
nu e nimic serios — 19.30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La flntina dorului —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă* * t Re
creația mare — 17
• Teatrul „Țăndărică" : Unde 
zbori, Sperle-Ciorl 1 — 17.
• Circul București : Circul urșilor 
polari — 16: 19.30.

• Teatrul Național (sala mică) : 
Alexandru Lăpușneanu — 19.30
• Filarmonica ..George Enescu"
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Respectarea intereselor tuturor popoarelor - singura 
bază pe care trebuie așezate relațiile internaționale

NAȚIUNILE UNITE -26. — Trimisul special al Agerpres, Iile Șerbă- 
nescu, transmite : Preocuparea față de deteriorarea situației internațio
nale, față de perpetuarea unor conflicte și apariția altora noi, față de esca
lada înarmărilor și accentuarea crizei economice continuă să consti
tuie tema dominantă a intervențiilor din cadrul dezbaterilor generale ale 
celei de-a 35-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

„De peste un an, sublinia, în cuvîn
tul său, ministrul de externe al Fran
ței, Jean Franțois-Poncet, lumea 
asistă la evenimente grave și ar fi 
simplist să se atribuie criza doar 
unui fapt, atunci cînd se constată că 
factorii de tensiune sînt multipli". 
Principalele conflicte care afectează 
relațiile internaționale — a spus vor
bitorul — dovedesc că, în ciuda cir
cumstanțelor diferite, aceleași cauze 
produc aceleași efecte și că deci 
aceleași probleme reclamă aceleași 
soluții — reglementări negociate în 
spiritul Înțelepciunii și menținerii 
păcii.

După ce a prezentat poziția guver
nului său cu privire la principalele 
stări conflictuale existente în pre
zent In lume, ministrpl de externe 
al R. P. Chineze, Huang Hua, a ară
tat, în legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, că poporul palestinian 
trebuie să-și redobîndească dreptu
rile sale naționale, să-și exercite 
autodeterminarea și să-și stabilească 
un stat propriu, fiind necesar, de 
asemenea, ca tuturor statelor din 
regiune să li se asigure dreptul la 
independență și existență. Actuala 
sesiune a O.N.U. — a spus Huang 
Hua — nu poate rămîne indiferentă 
față de situația din economia mon
dială. Disparitățile în distribuirea 
bogăției intre Nord și Sud se adîn- 
cesc, iar țările lumii a treia' sînt 
profund afectate de vechea ordine 
economică internațională. Această 
ordine injustă trebuie restructurată, 
pentru a se promova progresul eco
nomic al statelor în curs de dezvol
tare. Prezenta sesiune are menirea 
de a realiza ceea ce n-a reușit re
centa sesiune specială : lansarea ne
gocierilor globale ,în vederea întăririi 
cooperării economice internaționale.

Necesitatea ca actuala sesiune să 
marcheze debutul pe calea instaurării 
noii ordini economice internaționale

a fost subliniată, în cuvîntul său, și 
de președintele Sierrei Leone, Siaka 
Stevens, președinte în exercițiu al 
Organizației Unității Africane. Africa 
— a spus vorbitorul — este confrun
tată cu foamete și suferințe, nu de
ține decît 2,7 la sută din produsul 
mondial brut, cuprinde nu mai puțin 
de 18 dintre cele 25 state considerate 
cel mai puțin dezvoltate, a fost vic
tima colonialismului, rasismului și 
exploatării, continuînd să fie expusă 
acțiunii forțelor externe care caută să 
o influențeze și să o domine din punct 
de vedere economic și politic. Afri
canii resping cu fermitate toate ten
tativele regimului de la Pretoria de 
a împiedica accesul Namibiei la inde
pendență. Africa de Sud trebuie să 
accepte să negocieze cu S.W.A.P.O., 
reprezentantul autentic al poporului 
namibian.

Competiția nucleară a luat o am
ploare mai mult decît alarmantă, iar 
nivelul rezonabil al dezvoltării arma
mentelor de către puterile nucleare 
pentru legitimă apărare a fost de

mult depășit — a afirmat, In cuvintul 
său, ministrul de externe din Argen
tina, Carlos Washington Pastor. Nu 
există deci nici o justificare pentru 
continuarea înarmărilor excesive. 
Prioritățile se evidențiază, de la sine, 
și obiectivul primordial este de a 
stopa, dacă nu chiar de a inversa, 
sensul cursei înarmărilor.

Problemele și amenințările actuale 
sînt atît de presante — a spus se
cretarul federal pentru afaceri exter
ne al Iugoslaviei, Iosip Vrhoveț — 
încît mai mult decît oricînd trebuie 
să facem dovada realismului politic 
pentru a depăși aceste probleme și 
pentru a înlătura aceste amenințări, 
dacă vrem să supraviețuim. Aduna
rea Generală trebuie să țină seama 
de faptul că majoritatea covîrșitoare 
a umanității refuză să accepte situa
ția existentă, tot mai intolerabilă. 
Lumea — a subliniat el — a intrat 
într-o eră în care popoarele își afir
mă dreptul de a participa activ la 
elaborarea politicii și dezvoltării 
mondiale. Astăzi nu se mai poate 
utiliza decît limbajul egalității si 
independentei. Soluțiile care nu țin 
cont de interesele tuturor nu mai 
sînt acceptabile. Respectarea intere
selor tuturor constituie singura bază 
pe care trebuie așezate relațiile in
ternaționale.

Memorandumul prezentat de Uniunea Sovietică
Uniunea Sovietică a prezentat la 

cea de-a 35-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. un memorandum in
titulat „Pentru pace și dezarmare, 
pentru garantarea securității interna
ționale", în care sînt făcute cunos
cute poziția și propunerile avansate 
în ultimii ani de U.R.S.S. în proble
mele dezarmării, întăririi destinderii 
și păcii — informează agenția T.A.S.S. 
Subliniind necesitatea consolidării 
continue a destinderii internaționale, 
documentul sovietic adresează tuturor 
statelor apelul „de a abandona orice 
raționament și calcul de conjunctură, 
de ordin intern sau extern, de a re
nunța Iff încercările de a dobîndi 
superioritatea militar-strategică,

aspirația către hegemonie pe plan 
global sau regional, de a înțelege că 
interesele vitale ale tuturor popoare
lor cer îndepărtarea pericolului unei 
catastrofe nucleare, asigurarea unui 
viitor pașnic".

Convorbiri ale ministrului român 
al afacerilor externe

Șeful delegației României la lu
crările celei de-a 35-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., tovară
șul Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, a avut întrevederi cu 
miniștrii de externe ai Braziliei — 
Ramiro Saraiva Guerreiro, R. P. 
Chineze — Huang Hua, Perului — 
Javier Arias Stella, R. P. Polone — 
Josef Czyrek, Franței — Jean 
Franpois-Poncet, R. F. Germania — 
Hans-Dietrich Genscher, Afganista
nului — Shah Mohammad Dost și 
Spaniel — Jose Pedro Perez-Llorca.

în cursul convorbirilor s-a anali
zat stadiul relațiilor bilaterale și s-a 
discutat despre dezvoltarea in viitor 
a raporturilor pe plan politic, eco
nomic și în alte domenii de interes 
comun dintre România și aceste țâri. 
De asemenea, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la problemele

înscrise pe agenda actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., ex- 
primindu-se dorința de a se asigura 
o strînsă conlucrare în vederea în
cheierii acesteia cu rezultate con
crete, care să deschidă perspective 
noi pentru oprirea creșterii tensiunii 
internaționale, pentru reluarea și 
continuare^ politicii de destindere, 
independență și pace, pentru regle
mentarea exclusiv pe cale pașnică 
a tuturor diferendelor dintre state, 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea grabnică la măsuri de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru lichidarea subdez
voltării și instaurarea noii ordini 
economice mondiale, pentru demo
cratizarea întregii vieți internațio
nale, pentru creșterea rolului O.N.U., 
a contribuției sale la întărirea păcii 
și colaborării între națiuni.

Intllnirea miniștrilor de externe ai U.R.S.S. și S.U.A
NEW YORK 26 (Agerpres). — A- 

gențiile T.A.S.S. și U.P.I. informează 
că ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, și secre
tarul de stat al S.U.A., Edmund Mus- 
kie, aflați la New York cu prilejul

UNESCO se pronunță pentru oprirea 
cursei înarmărilor sie

BELGRAD 26 (Agerpres). — In șe
dința plenară a celei de-a 21-a se
siuni a Conferinței UNESCO, care 
se desfășoară la Belgrad, președintele 
Consiliului Executiv al UNESCO, 
Chamas Eldine El-Wakil, a prezentat 
raportul de activitate al acestui or
ganism pe perioada 1979—1980. Au 
început, totodată, dezbaterile genera
le, inaugurate de directorul general 
al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, 
care a prezentat activitatea des
fășurată de organizație în ultima 
perioadă. El a arătat că înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale 
reprezintă principalul obiectiv al 
UNESCO, care se pronunță, tot
odată, pentru eliminarea colonialis
mului și rasismului, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și pentru dezarma-

pentru dezarmare
re. Nu trebuie să rămînem indiferenți 
față de folosirea științei șl tehnolo
giei în scopuri militare, a spus di
rectorul general al UNESCO, men- 
ționînd că actuala conferință trebuie 
să examineze și rolul științei ca in
strument al dezvoltării.

A fost ales biroul conferinței, for
mat din președintele și vicepreședin
ții sesiunii, precum și președinții ce
lor șase comisii 
le reprezentate 
să și România, 
recunoaștere a 
și a acțiunilor 
noastre in direcția soluționării pe cale 
pașnică a tuturor problemelor care 
confruntă omenirea, a contribuției 
sale la transpunerea în viață a obiec
tivelor și programului UNESCO.

de lucru. Intre state- 
în birou a fost alea- 
ceea ce reprezintă o 
poziției constructive 
consecvente ale tării

Continuă luptele între forțele armate
irakiene si iraniene

italia: Guvernul in fața 
unui nou vot de încredere

în rindul 
pagube materiale

victime 
și

al Comandamentului 
armate irakiene

Agențiile internaționale de presă 
informează că între forțele militare 
irakiene și iraniene au continuat vi
neri luptele aeriene, terestre și na
vale, soldate cu 
populației civile 
considerabile.

Un comunicat
general al forțelor 
anunță că aviația irakiană a bombar
dat din nou mai multe obiective de 
pe teritoriul iranian. Agenția I.N.A. 
afirmă că trupele irakiene au pătruns 
pe o adîncime de 75 kilometri în te
ritoriul iranian, controlînd o suprafa
ță de 324 kilometri pătrați. Totodată, 
se relatează că în aceeași zi aviația 
iraniană a bombardat obiective eco-

nomice și civile din nord-estul Ira
kului.

Agenția P.A.R.S. — citind un co
municat al Statului Major iranian — 
transmite că riposta dată forțelor 
irakiene care au pătruns în anumite 
zone din sud-vestul Iranului a deter
minat replierea acestora. Se mențio
nează că au loc lupte grele în zonele 
localităților Abadan, Khorramschar 
și Qasr-E -Shirin. Un comunicat al 
Statului Major iranian anunță că ra
finăria de la Abadan a fost parțial 
distrusă în urma bombardamentelor 
aviației irakiene. Agenția citată rela
tează că forțe armate iraniene au 
ajuns in apropierea localității irakie
ne Shalamasheh. (Agerpres)

Scena politică italiană cunoaște o 
temperatură în creștere, ilustrată de 
hotărîrea luată joi de premierul 
Francesco Cossiga de a pune în fața 
parlamentului problema încrederii, 
în legătură cu „marele decret-lege" 
aflat in dezbatere. Decizia este pri
vită ca o urmare a situației extrem 
de dificile în care s-a aflat marțea 
trecută guvernul de centru-stînga 
(alcătuit din democrat-creștini, so
cialiști și republicani) in cursul ul
timului vot parlamentar, cînd nu a 
reușit să întrunească decît 267 de 
voturi, un număr egal obținînd mo
țiunea antidecret depusă de parti
dul comunist. Aceasta fiindcă 20 de 
deputați ai majorității au votat 
contra guvernului, iar vreo 50 nu 
s-au prezentat la vot. Doar regula
mentul parlamentar, care, în caz de 
paritate, acordă cîștig majorității 
teoretice, a salvat situația. Pre
mierul a pus acum chestiunea în
crederii pentru a evita repeta
rea unei situații similare : votul 
deschis permite, in principiu, să se 
înlăture surprizele absenteismului și 
situația în care unii deputați, la 
votul secret, nu urmează linia 
partidului lor. Se așteaptă astfel ca 
azi premierul să redreseze situația, 
cel puțin judecind în termeni de 
aritmetică parlamentară.

Prezentat pentru prima oară
„urgent" în iulie a.c., ansamblul de 
măsuri contra inflației și pentru 
relansarea activității economice 
(„decretone", cum ii spun italienii) 
nu a putut fi aprobat timp de trei 
luni de navetă parlamentară, el 
fiind retras de guvern la începutul 
lui septembrie, după două voturi 
de încredere, termenul de apro
bare fiind depășit.

Opoziția se ridică vehement îm
potriva recurgerii „prea frecvente" 
la votul de încredere. Chiar în 
sinul majorității guvernamentale, 
aripa stingă a partidului socialist 
critică și ea decizia premierului 
Cossiga.

Greutățile guvernului în rapor
turile sale cu parlamentul intervin 
într-un moment deosebit de dificil 
pentru Italia pe plan economic și 
social. Problema concedierii a 
14 000 de salariați ai firmei FIAT

ca

Cînd „dreptul la muncă" este exercitat zilnic... căutînd de lucru

J
lucrărilor celei de-a 35-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., s-au în- 
tîlnit joi și au discutat probleme ale 
relațiilor bilaterale și ale vieții po
litice internaționale de interes co
mun.

Agențig France Presse transmite, intr-un comentariu consacrat ultimelor evoluții din economia america
nă, că în cel de-al treilea trimestru al acestui an produsul național brut nu va crește deloc, după ce, in cursul 
trimestrului precedent, înregistrase o diminuare de 9,7 la sută — una din cele mai drastice reduceri din ul
timii ani.

Una din ramurile industriale cel mai puternic lovite de efectele crizei economice este cea constructoare 
de automobile. La Detroit — oraș supranumit „capitala industriei americane a automobilului" — fiecare al pa
trulea adult (ceea ce înseamnă peste 120 000 persoane) este fără lucru, fapt care face ca biroul de plasare a 
forței de muncă de pe Michigan Avenue (în fotografie) să fie zilnic suprasolicitat.

DOSARE ACUZATOARE CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE
în goana după pămintul, piețele șl 

bogățiile „teritoriilor" de peste mări, 
puterile colonizatoare recurgeau al
ternativ sau simultan la contrabandă 
și războaie comerciale duse de una 
împotriva celeilalte. Intre armele lor 
favorite de luptă pentru supremație 
era și pirateria, prin intermediul că
reia se opera o redistribuire a bu
nurilor jefuite.

Tezaurul Lumii Noi - 
o afacere europeană
Mal bine-zis încă o redistribuire, ■ 

pe lingă cea operată prin comerț. Ca 
țară mai dezvoltată, Anglia — ca și 
Olanda sau Franța — plasa o largă 
gamă de mărfuri atît în Spania și 
Portugalia, cit și în coloniile iberice 
din Lumea Nouă, unde negustorii 
țărilor amintite pătrundeau cu insis
tență, în pofida interdicțiilor hotărî- 
te de curțile regale din Madrid și 
Lisabona. Dintr-un document fran
cez de la sfîrșitul secolului al 
XVII-lea rezultă că pe atunci Spa
nia controla numai cinci la sută din 
comerțul cu coloniile sale, in vreme 
ce olandezilor Ie revenea o treime, 
francezilor o pătrime, genovezilor o 
cincime, englezilor o zecime. 
America era o afacere europeană, 
disimulată de suveranitatea iberică. 
Colbert afirma categoric : „Cu cit un 
stat face mai mult comerț cu Spa
nia, cu atît are mai mult aur și ar
gint". S-ar mai putea adăuga că tot 
cu tezaurul Lumii Noi s-au finanțat 
războaiele religioase ale lui Carol al 
V-lea, ca și terminarea catedralei 
Sfintul Petru din Roma.

Dar să revenim la „pirații maiestă
ții sale". Starea de război sau de pace 
Intre metropolele colonjale nu-i împie
dică pe pirați să-și desfășoare treaba. 
Mulți operau pe cont propriu, dar 
cei mai activi erau cetățeni de vază 
In țările lor și practicau pirateria cu 
sprijinul mai mult sau mai puțin 
evident al oficialităților din patrie. 
Erau, așadar, corsari, adică pirați cu 
voie de la stăpînire, ajutoare foarte 
prețioase în lupta de concurență din
tre puterile coloniale. Obiectivul lor 
principal era Spania, mai precis pra
da ei din coloniile americane — unde 
ibericii au ajuns primii — iar locul 
predilect al tîlhăriilor devenise Ma
rea Caraibilor, numită și „Marea 
spaniolă".

rapide și bine înarmate ale corsari
lor. Cit de eficace era „vama" pira
ților ne-o spune istoriograful Crow, 
cînd notează că, în timpul domniei 
lui Carol al V-lea, din 2 421 de vase 
care au părăsit Spania îndreptîn- 
du-se spre Lumea Nouă, s-au înapo
iat numai 1 748. Diferența de 673 de 
vase fusese capturată de pirați ori 
pierdută in timpul furtunilor. în nu
mai 13 ani, între 1623 și 1636, olan
dezii singuri au capturat 550 de co
răbii spaniole. Cu o intensitate mai 
mare ori mai mică, atacurile pira
ților au durat vreo două secole, înte- 
țindu-se după 1588, cînd Spania și-a 
pierdut „Invincibila Armada" și cu 
ea supremația asupra mărilor, ceda
tă Angliei.

Printre numeroșii pirați și negus-

adevăratele începuturi în activitatea 
piraților din Marea Caraibilor", 
și că „multe din cele mai celebre fa
milii britanice au avut Înaintași pi
rați".

Printre isprăvile acelor înaintași 
se numără și acapararea multor 
insule din arhipelagul Antilelor, fo
losite ca baze de operațiuni și ră
mase apoi timp de secole în stăpi- 
nirea colonială britanică. Concurența 
venea din partea olandezilor și fran
cezilor. Primii preferau vasele portu
gheze, ultimii nu aveau pasiuni spe
ciale. Nici unul din concurenți n-a 
atins însă strălucirea britanică în 
această îndeletnicire și nici nu exa
gerau onorurile acordate piraților de 
seamă. Mai mult, lor li se atribuie 
versiunea că dacă Anglia spînzura

Actualmente, în > Africa de Sud se 
extrag anual 1 000 tone de aur, cam 
trei sferturi din producția mondială, 
exceptind țările socialiste. Vreo 
400 000 de muncitori negri coboară 
zilnic în mine, la adîncimi de peste 
3 000 metri, pentru a întreține pri
matul mondial al extracției. Traiul 
lor aruncă o lumină din cele mai re
velatoare asupra rînduielilor apar
theidului. în marea lor majoritate, 
lucrătorii sînt oameni fără alte per
spective de angajare, furnizați patro
nilor albi de Camera Minelor, care 
are două secții de recrutare, una în 
interior, alta în cîteva țări de pe con
tinent. Acolo, în subteran, la adin- 
cimi amețitoare, în ambianța fierbin
te și umedă, în zgomotul asurzitor al 
stincilor dislocate cu dinamită, acești

Corsarii
în calea galioanelor
Astfel, marile cantități de aur și 

argint transportate peste Atlantic de 
galioanele 
și drastic

spaniole erau permanent 
vămuite de ambarcațiunile

încă nu a fost rezolvată. Pozițiile 
sindicatelor și ale conducerii firmei 
rămîn divergente, în condițiile cînd 
șomajul în țară cuprinde 1,8 mi
lioane de persoane, ceea ce repre
zintă 8 la sută din forța de muncă.

„Partidul 
poziție 
guvern" 
Presse, 
linguer 
socialist, 
cipe impreună la guvern, sau să se 
afle împreună în opoziție". Agen
ția apreciază că P.S.I. rămîne ar
bitrul situației. Fidelă pînă acum 
alianței cu democrat-creștinii, con
ducerea socialiștilor s-a pronunțat, 
în același timp, de mai multe ori 
pentru o politică mai dinamică, 
spre a se putea face față proble
melor presante cu care este con
fruntată țara.

în „pachetul" de măsuri prevă
zute de decret figurează, între al
tele, ridicarea prețului la unele 
produse. Totodată, în comparație 
cu alte ocazii de acest gen, ele
mentul nou îl constituie preleva
rea a 0,5 la sută din salariile tu
turor 
pentru constituirea unui așa-numit 
„fond .național ' ' \ _
Oficialitățile au precizat că aceas
tă contribuție va reprezenta, dună 
primele șase luni, 400 miliarde de 
lire, sumă ce ar urma să fie des
tinată, la înceDut, pentru asigura
rea locurilor de muncă în între
prinderile din sudul subdezvoltat^- 
al țării — Mezzogiorno. In ansan ' 
blu, fondurile ar trebui să î'nkțs, 
nească depășirea actualei conjunc
turi economice nefavorabile prin 
intervenția statului în domeniul 
investițiilor și producției. în rîn- 
durile 
multe 
faptul 
ciente . ____  ________
financiar actual. în plus. Federa
ția Sindicatelor Unitare a afirmat 
„că nu este dispusă să negocieze 
••scara mobilă» adică raportul din
tre creșterea prețurilor și cea a sa
lariilor".

comunist menține o 
fermă față de actualul 
— scrie agenția France 
adăugind că Enrico Ber- 
s-a adresat partidului 
chemîndu-1 „să parti-

angajaților cu posturi fixe

de solidaritate".

onoziției și ale. sindicatelor, 
dintre obiecții se referă la 
că măsurile nu sînt sufi- 

pentru a depăși impasul

O. VASILE

Agențiile de presă

Pavilionul României vizitat 
de președintele Consiliului 

de Miniștri al R.P. Bulgaria
SOFIA 26 (Agerpres). — Vineri s-a 

deschis cel de-al 36-lea Tîrg inter
național de la Plovdiv. La ediția din 
acest an, România este prezentă cu 
un pavilion propriu In care sînt ex
puse produse ale industriei construc
toare de mașini și ale industriei chi
mice.

La deschiderea tîrgului, pavilionul 
românesc a fost vizitat de președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, Stanko Todorov, însoțit de 
alte persoane oficiale din conducerea 
de partid șl de stat bulgară. Oaspeții 
au apreciat calitatea produselor ex
puse, subliniind, totodată, colaborarea 
fructuoasă, pe multiple planuri, dintre 
România și Bulgaria.

Persoanele oficiale bulgare au fost 
salutate de ambasadorul României in 
Bulgaria, Petre Duminică.

BOGĂȚII LUMII
grijă cu strășnicie. Unii, ca Union 
Corporation, au apărut prin 1890, 
cînd afacerea era încă incipientă, 
alții, cum sînt firmele Anglo-Ameri
can (a lui Ernest Oppenheimer) și 
Anglo-Transvaal Consolidated In
vestment, mult mai tîrziu. Primii 
controlează 30 de mine, cărora le re
vine 40 la sută din aurul sud-african, 
avînd participare majoritară în 
multe altele. Titulatura firmei lor 
nu indică complet originea capita
lurilor, azi mai diversă.

Bursa fabrică 
și topește carate 

în fiece dimineață, la Londra, în- 
tr-un imobil din strada St. Swithin,

con-

pe scurt

MOMENTE DRAMATICE DIN ODISEEA
AURULUI di)

tori de sclavi, britanicul sir Francis 
Drake era cel mai faimos. Pentru 
realizările deosebite obținute de el 
în dezvoltarea pirateriei a fost dis
tins cu titlul de cavaler. Nu fără 
temei, căci Drake își înscrisese 
la activ performanțe neegalate : 
între altele, într-o incursiune în Pa
nama, el a reușit să pună mina pe 
încărcătura de aur destinată Spaniei 
pe un an întreg, aceasta fiind cea 
mai avantajoasă operație de pirate
rie cunoscută vreodată. în genere, 
randamentul cavalerului a rămas 
proverbial, cum o arată vestita sa 
călătorie în jurul lumii, cînd, la o 
investiție de numai 5 000 de lire ster
line, s-a întors cu o pradă de 600 000 
lire. Exemplul său a fost urmat în
deaproape de John Hawkins, sir 
Walter Raleigh, sir Henry Morgan, 
căpitanul Kid, Thomas Cavendish și 
mulți alții, cu toții făcînd ravagii 
în orașele coloniale și în navigația 
spaniolă. S-a socotit că. în timpul 
reginei Elisabeta, pirații englezi, pe 
lingă cîștigurile proprii necontabili
zate public, au adus în vistieria 
coroanei peste 200 de milioane lire 
sterline, sumă enormă pentru acele 
timpuri. în cartea sa „Schiță a isto
riei politice a celor două Americi", 
William Z. Foster notează: „Așa cum 
în Anglia capitalismul s-a născut in 
mare parte din negoțul cu sclavi 
negri, la fel și vestita ei marină, ca 
și supremația asupra mărilor își au

un pirat de catarg sau îl făcea ca
valer, acest lucru depindea destul de 
mult de felul în care acesta își îm
părțea sau nu prada cu coroana...

în fond, indiferent de răfuielile 
dintre puterile coloniale, cert este că 
ele impărțeau aceeași bogăție pră
dată din teritoriile aservite, pe care 
le-au pauperizat sistematic, hărăzind 
popoarelor respective mizerie și su
ferință.

Cu tpată exploatarea multiseculară, 
America de Sud rămîne încă o fron
tieră reală 
ce-i drept, 
nioară. Ea 
valoare de 
an (după statistici oficiale), mai ales 
în Columbia și Bolivia, sub contro
lul unei firme subsidiare a trustului 
International Mining Corporation, 
căruia îi revine jumătate din produc
ția de 380 000 uncii pe an (o un
cie “ 31,1 grame).

a aurului, foarte modestă, 
față de vremurile de odi- 
mai produce încă aur în 
vreo 40 milioane dolari pe

Mușchi ieftini în minele 
apartheidului

Mina de aur Geduld, din Republi
ca Sud-Africană, se distinge prin 
marea ei productivitate : o uncie 
la tona de steril. Performanță edi
ficatoare in ce privește concen
trația minereului în acea zonă 
a lumii care, de mai multe decenii, 
deține întîietatea la producția de aur.

disperați ai soartei sfredelesc roca 
dură cu ciocanele pneumatice în 
schimbul unui salariu de mizerie : 
68 de cenți pe zi.

Cifre statistice de acum cîțiva ani 
apar revelatoare și în ce privește 
discriminarea in retribuirea muncii. 
Astfel, 375 000 de muncitori negri 
primeau 92,5 milioane de dolari, față 
de 190 milioane dolari plătiți celor 
44 000 de muncitori albi. Multă vre
me mecanizarea a evoluat lent, căci 
antreprenorii preferau mașinilor 
mușchii ieftini ai băștinașilor. îna
inte, 70 000 de lucrători erau mozam- 
bicani, plătiți în „rands" (moneda 
sud-africană), dar pentru care colo
nialiștii portughezi primeau aur. 
Ieftină pentru patroni, munca aceas
ta istovitoare și lipsită de orice ga
ranții e foarte costisitoare pentru cei 
ce o prestează. Cîte 500 de vieți pe 
an se pierd în accidente subterane, 
pentru ca cele 80 milioane tone de 
rocă să fie scoase la suprafață în 50 
de mine sud-africane, măcinate și 
trecute apoi prin cisterne cu soluție 
de cianidă, spre a menține suportul 
economic al rasiștilor prins in an
grenajul marii finanțe internațio
nale.

Asemenea celor „șapte surori" 
care decideau prin tradiție producția 
și comercializarea „aurului negru", 
aurul propriu-zis din sudul Africii a 
„dobîndit" și el de-a lungul timpului 
tot șapte „protectori" ce-i poartă de

unde se află birourile firmei Roth
schild, începe ritualul de fixare a 
prețului aurului, acel „fixing" aștep
tat și urmărit cu atenție de bănci și 
de burse în patru colțuri de lume. 
Este o sală încăpătoare, cu covoare 
de culoare oliv, fotolii tapițate în ver
de, un vechi pendul și cîteva oglinzi 
ovale. Pe pereți se află portretele 
cîtorva monarhi europeni, pentru 
care casa Rothschild a negociat îm
prumuturi „grele" la începutul vea
cului trecut. Doar cinci persoahe iau 
parte la acest ritual cotidian repetat 
din 13 septembrie 1919 : un „mana
ger" al casei „N. M. Rothschild and 
Sons", care prezidează bursa londo
neză a aurului, și patru reprezentanți 
ai unor bănci tradiționale (Mocatta 
and Goldsmid ; Sharps, Pixley and 
Co ; Montagu and Co. Ltd. ; Johnson, 
Matthey Ltd.). Primele două au fost 
fondate încă în secolul al XVII-lea, 
adică pe vremurile cînd negustorii 
și pirații — deosebirea între ei era 
destul 
pitala 
loniile

•să se 
Piețe 
„fixing" au fiecare cite un telefon în 
față pentru consultări și, cînd cei 
cinci ajung la un consens, întreaga 
lume află rapid la ce preț se vinde 
și se cumpără aurul de cea mai veche 
și importantă bursă din cele cinci 
existente.

de vagă — canalizau spre ca- 
Albionului destul aur din co
lor și mai ales ale altora, ca 

simtă nevoia organizării unei 
specializate. Participanții la

Deși afacerile pe piața aUrului sînt 
învăluite în mare discreție, se știe 
că bursa londoneză „manipulează" 
2 000 de tone de aur pe an, ceea ce, 
la prețul actual, valorează cam 
40 miliarde de dolari.

Tranzacțiile de pe piața aurului au 
însemnat dintotdeauna o mare sursă 
de profit pentru cei ce le dirijau. 
Cu atît mai mult înseamnă ele izvor 
de îmbogățire în epoca marilor cor
porații financiare și bancare. In 
esență, bursa e un angrenaj produ
cător de cîștiguri din vinzarea și 
cumpărarea nu atît a aurului, cil a 
încrederii în aur. In cartea sa „The 
World of Gold" (Lumea aurului), 
Timothy Green spune că, de fapt, 
„la bursă se comercializează
stant de 3—5 ori mai mult aur decit 
cantitatea disponibilă". Ciclul con
tinuu de achiziționare — vinzare — 
revînzare la cursuri variabile creează 
disponibilități artificiale, manipulate 
ca și cum ar fi adevărate. Dar, ră- 
minind pe terenul disponibilităților 
reale, un lucru de căpătii apare lim
pede și incontestabil, anume că bo
găția care face obiectul speculațiilor 
de bursă a fost în mare parte stoar
să din exploatarea coloniilor, a ță
rilor sărace, de peste tot unde siste
mul colonialist și imperialist și-a în
tins stăpinirea hrăpăreață, semănind 
distrugere, moarte și silnicie.

în istoria sa de șase ori milenară, 
aurul a rămas un etalon al bogăției 
imuabile, înconjurat de o încredere 
oarbă. Veritabil fetiș, a cărui seduc
ție s-a exercitat datorită faptului că, 
într-o lume mereu schimbătoare și 
aducătoare de surprize, el reprezen
ta o valoare stabilă. Spre deosebire 
de depunerile de monedă, pentru 
cele de aur băncile nu numai că nu 
acordă dobîndă, ci percep taxă de 
depozitare, fără ca din această cauză 
să Ie lipsească clientela.

Tocmai încrederea amintită asigură 
funcționarea mecanismului complex 
al bursei. El poate nenoroci sau îm
bogăți peste noapte pe cei atrași in 
joc, ceea ce se și întîmplă perma
nent. Dar mecanismul e în așa fel 
conceput și reglat ca marii dețină
tori de aur și valută forte — in defi
nitiv tot ei au montat și exploatează 
mecanismul — să ciștige mereu și cit 
mai mult. Ei sînt urmașii acelora ce 
cîndva au acaparat 
creîndu-și o poziție 
care nu sînt dispuși 
mult, în prezent ei 
și-o întărească prin 
rești tare sărăcesc și mai mult țările 
sărace. Altfel spus, aurul de odini
oară vlăguiește și azi țările de unde 
a fost jefuit.

aurul coloniilor, 
privilegiată, la 
să renunțe. Mai 
nu contenesc să 
credite cămătă-

Vasile OROS

DUPĂ încheierea cu suc
ces A PROGRAMULUI DE CER
CETĂRI ȘTIINȚIFICE la bordul 
complexului orbital „Saliut-6“ — 
„Soiuz-37- — „Soiuz-38“, cosmonau- 
ții Iuri Romanenko (U.R.S.S.) și 
Arnaldo Tamayo Mendez (Cuba) au 
revenit, vineri seara, pe Pămînt. 
Capsula de coborîre a navei „So- 
iuz-38“, cu care s-a efectuat reve
nirea, a aterizat la locul stabilit pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. Cosmo- 
nauții Leonid Popov și Valeri 
min își continuă activitatea la 
dul stației „Saliut-6“.

LA VIENA au fost reluate 
vorbirile privind reducerea trupe
lor și armamentelor și măsuri a- 
diacente in Europa centrală. La 
ședința care a marcat debutul celei 
de-a 22-a runde a convorbirilor a 
luat cuvintul conducătorul delega
ției R. S. Cehoslovace. ,

EVOLUȚIA COMERȚULUI EX
TERIOR AL R.S. CEHOSLOVACE. 
Intr -un articol semnat de P. Strou- 
gal. adjunct al ministrului comer
țului exterior al R.S.C.. 1 în săptă
mânalul cehoslovac „Tvorba". se 
arată că schimburile comerciale cu 
țările capitaliste dezvoltate au spo
rit de aproape cinci ori in perioada ■ 
1965—1979, menționîndu-se că im
portul mărfurilor din statele capi
taliste crește mai rapid decît ex
portul cehoslovac pe piața acestor 
țări. în articol se menționează că 
exportul cehoslovac întîmpină pe 
piața occidentală nu nurhai o con
curență ascuțită, ci și bariere arti
ficiale sub forma cotelor unilate- I 
rale de import și a unor multiple 
restricții. Limitările stricte se rer 
feră, in special, la textile, încălță
minte, produse metalurgice.

LA CASTELUL SETEAIS DIN \ 
APROPIERE DE LISABONA s-a 
desfășurat o reuniune a liderilor 
partidelor socialiste din țările Eu
ropei de sud (Franța, Portugalia 
Spania, Italia, Grecia și Malta). In 
cursul dezbaterilor s-a atras aten- , 
ția asupra „reapariției și reactivării 
unei drepte agsesive care, prin in
tervenții de tip terorist, a creat o 
situație îngrijorătoare in țările I 
(vest-) europene". Participanții au | 
hotărit să invite, pe viitor, ca ob
servatori la intilnirile lor, lideri i 
politici de pe celălalt mal al Medi- 
teranei, exprimind dorința ca a- 
ceasta să devină „o mare a păcii".

LUÎNI) CUVINTUL ÎN CADRUL 
UNUI MITING la care au parti
cipat mai multe mii de militanți 
și simpatizanți ai P.C. Francez, 
desfășurat in localitatea La Ro
chelle, secretarul general al P.C.F., 
Georges Marchais, a subliniat că 
este necesar să se intensifice | 
„lupta pentru a învinge injustiții
le, inegalitățile, risipa". Vorbitorul i 
a arătat că P.C.F. militează pentru 
o schimbare a societății actuale ' 
bazate pe inegalitate, că acționează 
pentru o politică economică vizînd 
austeritatea pentru cei bogați și I 
mijloace de trai corespunzătoare 
pentru oamenii muncii.

INTR-O DECLARAȚIE A CON- I 
SILIULUI O.N.U. PENTRU NAMI
BIA se arată că Republica Sud- I 
Africană recurge la toate manevre- | 
le posibile in încercarea de a impu
ne poporului Namibiei un regim i 
opus intereselor sale. Documentul 
a fost publicat la Națiunile Unite 1 
in legătură cu decizia autorităților 
rasiste de a introduce serviciul mi
litar obligatoriu pentru tinerii na- I 
mibieni intre 16 și 25 de ani.

ACȚIUNI PROVOCATOARE ALE I 
AUTORITĂȚILOR DE LA SEUL. I 
Agenția A.C.T.C. informează că 
forțele militare sud-coreene au I 
deschis focul asupra unui post al | 
părții nordice din zona demilitari
zată. Intensificarea acțiunilor pro- i 
vocatoare ale autorităților de la 
Seul — arată agenția — reprezintă 1 
noi manevre de menținere a at- . 
mosferei de război, de creare a 
unei situații de criză în Coreea în I 
încercarea de a escamota acțiunile 
antidemocratice din Coreea de sud. I
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