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MESAJUL 
președintelui Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresat participanților la simpozionul 

internațional „Oamenii de știință și pacea“

Sub semnul unității de neclintit a poporului în jurul partidului,
al secretarului său general, a continuat ieri

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘBLW 
NICOLAE CEAUȘESCO1N JUDEȚUL PRAHOVA

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
impreună cu tovarâșa Elena 
Ceaușescu, a continuat, vineri, 
vizita de lucru în judeful Pra
hova, unde s-o întîlnit cu co
lective de oameni ai muncii din 
ilte importante întreprinderi.

Secretarul general al parti
dului a fost însofit, de aseme
nea, de tovarâșii Emil Bobu și 
Gheorghe Oprea.

Cea de-a doua zi a dialogului pur
tat cu locuitorii județului Prahova 
s-a desfășurat în aceeași atmosferă 
entuziastă, caracteristică vizitelor de 
lucru ale conducătorului partidului 
și statului, de puternică angajare, de 
manifestare a hotăririi celor ce tră
iesc și muncesc în această parte a 
tării de a munci, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin din documen
tele Congresului al XII-lea. a Pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de a 

. transpune în viată orientările și in
dicațiile date de secretarul general 
al partidului.

In centrul dialogului de lucru »-a 
aflat analiza temeinică a activității 
desfășurate pe anul în curs, în di
recția creșterii producției, producti
vității muncii, a eficientei economice, 
a eliminării lipsurilor care mai exis
tă, stabilindu-se măsuri concrete 
pentru obținerea unor rezultate tot 
maj bune, pentru îndeplinirea inte
grală a importantelor sarcini tce re-
(Contihuare în pag. a Il-a)

Ca pretutindeni, un călduros „bun venit* la Plopeni

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Ploiești
Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Ploiești și județului 
Prahova, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat și guvernului, precum 
și al meu personal, un călduros sa
lut comunist, revoluționar, împreu
nă cu cele mai bune urări. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu-P.C.R.!").

Ne aflăm în județul șl municipiul 
dumneavoastră într-o vizită de lu
cru. Am dorit să ne întîlnim din 
nou cu oamenii muncii din dife
rite sectoare de activitate, fiind la 
puțin timp de la încheierea cinci
nalului 1976—1980 și la începutul 
noului cincinal, care marchează o 
nouă etapă în dezvoltarea patriei 
noastre socialiste.

Aș dori, în primul rînd, să adre
sez tuturor locuitorilor județului

— oamenilor muncii din industrie, 
din agricultură, din celelalte sec
toare de activitate — cele mai 
calde felicitări pentru rezulta
tele obținute în cincinalul care 
l-am încheiat în 1980. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat, în aceste două zile, 
patru mari întreprinderi construc
toare de mașini, două mari între
prinderi chimice și petrochimice, o 
întreprindere de textile, o între
prindere de geamuri, precum și 
două unități agricole — Institutul 
de cercetări pentru viticultură din 
Valea Călugărească și cooperativa 
agricolă Bucov. Aș putea spune că, 
pe ansamblu, impresiile noastre 
sînt bune. Am putut constata, cu 
multă satisfacție, progresul înre
gistrat la întreprinderile construc
toare de mașini — pe care le-am 
mai vizitat de multe ori — atît în 
ce privește modernizarea și orga

nizarea procesului de producție, cît 
și în ridicarea nivelului tehnic al 
producției. Avem, de asemenea, 
impresii plăcute despre Combina
tul petrochimic Teleajen, despre 
întreprinderea de anvelope Flo- 
rești. Impresii deosebite avem și 
de la întreprinderea de stofe „Do
robanțul", precum și de la între
prinderea de geamuri Scăeni. De 
asemenea, avem impresii bune de 
la Institutul de cercetări viticole, 
de la cooperativa Bucov.

Nu doresc să vorbesc aici despre 
fiecare din aceste unități pe care 
le-am vizitat. Toate — mă refer în 
primul rind la cele industriale — 
au rezultate bune. Pe ansamblu, 
ele au obținut în primele 8 luni ale 
cincinalului, în primele 8 luni ale 
acestui an, rezultate bune.

De aceea, aș dori să adresez tu
turor colectivelor de muncă pe 
care le-am vizitat cele mai calde 
felicitări și urarea de noi și noi

succese Irt activitatea viitoare! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu-P.C.R. !•).

Pe ansamblu, industria din mu
nicipiul Ploiești și județul Prahova 
a realizat planul producției cu o 
depășire importantă pe aceste 
luni. De aceea, doresc să adresez 
cele mai calde felicitări tuturor 
oamenilor muncii din industria 
prahoveană și urarea de noi și noi 
succese în întreaga activitate ! 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Avînd în vedere că producția 
industrială a Prahovei ocupă un 
loc important — județul fiind 
printre primele în ce privește 
producția industrială pe locuitor 
— prin realizările sale, indus
tria prahoveană aduce o con-
(Continuare in pag, a IlI-a)

Am deosebita plăcere să vă adresez dumneavoas
tră, participanților la simpozionul „Oamenii de știință 
și pacea" ce se deschide astăzi la București - persona
lități de seamă ale științei și tehnicii contemporane - 
un salut cordial și urări de succes în desfășurarea lu- 
ciărilor reuniunii, astfel incit ea să dea un impuls 
luptei forțelor înaintate de pretutindeni pentru progres 
și pace în lume.

Republica Socialistă România acordă o țmportanță 
de prim ordin activității științifice, pune cuceririle știin
ței și culturii la baza o însăși construcției orinduirii noi, 
socialiste, apreciind că acestea constituie un factor fun
damental al progresului și civilizației.

Trăim epoca celui mai mare avînt al gîndirii știin
țifice cunoscut de omenire de-a lungul mileniilor, a 
celei mai grandioase revoluții tehnico-științifice, mar
cată de descoperiri epocale ce au schimbat și schimbă 
radical reprezentările omului despre natură și socie
tate, despre univers, influențează toate laturile existen
ței umane.

Asistăm, sub directa înrîurire a științei, la modifi
carea continuă a condițiilor producției materiale, la 
stăpînirea tainelor materiei și valorificarea tot mai efi
cientă a bogățiilor naturii, la sporirea capacității crea
toare a popoarelor. Atît în sfera perfecționării forțelor 
de producție ale societății, cît și a gîndirii și creației 
spirituale, nici o națiune nu se mai poate dezvolta fără 
aportul științei și tehnicii înaintate, viitorul omenirii în
suși nu mai poate fi conceput în afara marilor cuceriri 
ale gîndirii științifice.

Trebuie să spunem însă deschis că multe din marile 
descoperiri ale cercetării științifice și creației tehnice 
sînt folosite astăzi pentru producerea celor mai sofis
ticate arme de distrugere in masă, începînd cu arma 
atomică. In lume are loc o accentuare deosebit de în
grijorătoare a cursei înarmărilor, acumularea de arse
nale militare în stare să distrugă întreaga planetă, să 
pună în pericol însăși viața umanității. Asistăm la agra
varea încordării pe arena mondială, ca rezultat al po
liticii imperialiste de dominație, forță și dictat, se ma
nifestă cu putere tendința de consolidare și reîmpăr
țire a zonelor de influență, se ascut contradicțiile intre 
state și grupări de state.

In același timp, în lume se afirmă tot mai puternic 
voința popoarelor de a trăi libere, de a se dezvolta de 
sine stătător, de a pune cu desăvîrșire capăt colonia
lismului și neocolonialismului, oricăror forme de asu
prire, de a asigura înnoirea democratică, progresistă 
a societății, bunăstarea maselor largi muncitoare, de a 
instaura pe arena mondială relații cu adevărat noi, de 
egalitate deplină între țări, de destindere, colaborare 
și pace.

România socialistă acționează cu toată hotărîrea 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială. Așezăm la baza relațiilor cu 
toate țările principiile deplinei egalități în drepturi, res
pectului neabătut al independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța. Considerăm că trebuie 
să se facă totul pentru oprirea agravării situației mon
diale, pentru soluționarea tuturor problemelor dintre 
state numai pe calea tratativelor, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere șl pace.

In actualele împrejurări internaționale grave, oameni
lor de știință le revine o uriașă răspundere față de pre
zentul și viitorul omenirii. Nimeni nu cunoaște mai bine 
decît savanții, cercetătorii, forța de distrugere a armelor 
moderne, pericolul pe care îl reprezintă continuarea 
cursei înarmărilor pentru cauza civilizației, pentru secu
ritatea popoarelor, pentru însăși viața omenirii.

Astăzi se pune problema de conștiință de a alege 
între politica de intensificare a cursei .înarmărilor, de 
producere de noi arme nucleare de distrugere în masă 
și politica de dezarmare, de destindere și pace.

Nu poate exista o cale de mijloc I
Este evident că oamenii de știință, care Înțeleg 

foarte bine forța de distrugere a armelor și, în pri
mul rînd, a armamentelor nucleare, nu pot fi decît de 
partea politicii de dezarmare și de pace, lată de ce, 
mai mult ca oricînd, oamenii de știință au înalta în
datorire' de a-și ridica glasul hotărît și de a face totul 
pentru ca minunatele cuceriri ale geniului uman să nu 
mai slujească fabricării armelor de nimicire în masă,

pregătirilor de război, politicii de agresiune, de forță șl 
dominație. Menirea cea mai nobilă a savanților, a cer
cetătorilor din toate domeniile și de pretutindeni este 
de a face ca întregul potențial al științei și tehnicii 
contemporane să fie consacrat progresului, bunăstării, 
libertății și independenței popoarelor, asigurării drep
tului suprem al oamenilor la viață, la pace.

Este necesar să se acționeze cu cea mai mare ener
gie și hotărîre pentru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și, în primul rînd, pentru dezarmare nu
cleară, pentru oprirea amplasării și dezvoltării de ra
chete cu rază medie în Europa, împotriva producerii 
armei cu neutroni, pentru diminuarea bugetelor și efec
tivelor militare, pentru renunțarea cu desăvîrșire la fo
losirea forței sau a amenințării cu forța in viața inter
națională, pentru făurirea unei lumi fără arme și fără 
lăzboaie.

Subdezvoltarea face ca majoritatea populației glo
bului să trăiască în înapoiere, ca aproape o jumătate 
de miliard de oameni să sufere în mod cronic de 
foame. De aceea trebuie instaurată o nouă ordine eco
nomică internațională, care să asigure accesul neîn
grădit al tuturor popoarelor și, în primul rînd, al celor 
rămase în urmă, la minunatele 'cuceriri ale geniului 
uman, circulația liberă a cunoștințelor și descoperirilor, 
transformarea științei intr-un . bun al întregii umanități.

In condițiile amplificării crizei economice mondiale, 
un rol deosebit de important poate să-l joace știința 
în descoperirea și valorificarea de noi surse energetice 
și de materii prime și în punerea lor la îndemîna po
poarelor, în fertilizarea și sporirea randamentului pă- 
mîntului și soluționarea marii probleme a alimentației. 
Ea are datoria să-și aducă contribuția la ocrotirea să
nătății maselor de pretutindeni, la combaterea poluării, 
ameliorarea mediului ambiant, ocrotirea valorilor natu
rii, la transformarea întregii noastre planete într-o ade
vărată grădină înfloritoare care să asigure o viață 
demnă pentru toate popoarele.

Oamenii de știință și tehnică din România, profund 
devotați intereselor poporului, își consacră întreaga 
energie prosperității economico-sociale a patriei și, tot
odată, conlucrează activ cu oamenii de știință din ce
lelalte țări în lupta pentru progres, pentru dezarmare, 
pentru apărarea dreptului fundamental al tuturor na
țiunilor la existență, pace și libertate.

In zilele noastre, rolul fundamental in determinarea 
cursului istoriei îl au popoarele, masele largi populare 
de pretutindeni. Locul oamenilor de știință, vital inte
resați în cauza progresului și păcii, este alături de po
poarele care luptă pentru apărarea vieții și muncii lor 
pașnice, pentru dreptul de a-și făuri destinul în mod 
liber, fără nici un amestec sau presiune din afară, de 
a-și consacra resursele și energio în scopul propriei 
propășiri materiale și spirituale. Indiferent de deosebi
rile de concepții filozofice, politice, religioase, oamenii 
de știință trebuie să-și unească tot mai strîns rîndurile 
și, împreună cu forțele iubitoare de pace, antiimperia- 
liste, de pretutindeni, să se ridice împotriva politicii 
Imperialiste, de dominație, împotriva războiului, pentru 
o lume a dreptății, egalității și păcii.

Mai mult ca oricînd se impune organizarea unul pu
ternic front mondial al oamenilor de știință care să 
acționeze și să-și spună cuvîntul autorizat la Organi
zația Națiunilor Unite, la Conferința de dezarmare șl în 
alte organisme internaționale în legătură Cu dezar
marea și asigurarea unei păci trainice pe planeta 
noastră.

Avem ferma convingere că acțiunea unită a oame
nilor de știință și cultură, a oamenilor muncii, a for
țelor progresiste, a tuturor popoarelor va putea opri 
cursa înarmărilor și determina trecerea la dezarmarea 
generală, în primul rînd la dezarmarea nucleară.

Să facem totul pentru a asigura copiilor și nepoților 
noștri, generației noastre și generațiilor viitoare, pacea, 
libertatea și fericirea, într-o lume fără războaie, mai 
umană, mai dreaptă și mai bună I

Cu aceste gînduri, îmi exprim convingerea că impor
tanta reuniune de la București va avea un profund 
ecou în conștiința cercetătorilor și savanților de pretu
tindeni și vă adresez tuturor cele mai calde urări de 
succes, de satisfacții în nobila activitate consacrată 
progresului științei, precum și cauzei colaborării, păcii 
și independenței popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit cu participanții 
la simpozionul „Oamenii de știință și pacea" 

(RELATAREA ÎN PAGINA A V-A)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul afacerilor externe
și al justiției din Republica Suriname

(RELATAREA ÎN PAGINA A V-A)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDETi l PRAHOVA

(Urmare din pag. I)
vin județului din planul pe anul 
1981, din prevederile actualului 
cincinal.

în toate locurile vizitate, zeci de 
mii de oameni ai muncii — bărbați, 
femei, tineri si vîrstnici — au venit 
Si in această zi îrf întîmpinarea to

La întreprinderea de anvelope 

„Victoria" Florești

Primul obiectiv al vizitei din a- 
eeastă zi î-a constituit întreprin
derea de anvelope „Victo- 
ria“ Florești ~ cea mai veche 51 
complexă unitate de acest gen din 
țară și una din întreprinderile repre
zentative ale industriei județului 
Prahova. ,

La aterizarea elicopterului prezi
dențial, tovarășul Nicolae Ceausescu 
ți tovarășa Elena Ceausescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului au fost salutați cu deosebita 
căldură de Ion Cîncei, prim-secretar 
al Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., de Gheorghe Caranfil. minis
trul industriei chimice, de reprezen
tanți ai centralei de resort, ai con
ducerii Întreprinderii.

Colectivul muncitoresc de la ..Vic
toria" a făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceausescu o primire plină de entu
ziasm, dînd glas sentimentelor de 
stimă și afecțiune fată de secre
tarul general al partidului. Tineri și 
tinere le-au oferit cu emoție buche
te de flori.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului Ia această unitate 
a început direct în sectoarele de fa
bricație, unde a fost examinată dez
voltarea capacităților productive, 
precum șl modul cum se acționează 
pentru diversificarea producției, spo
rirea calității produselor. O atenție 
deosebită a fost acordată îmbunătă
țirii structurilor anvelopelor realizate 
aici, reducerii importurilor de cau
ciuc natural prin folosirea unor în
locuitori de mare eficiență, cu carac
teristici calitativ superioare, ridicării 
eficientei intregii activități. Directo
rul întreprinderii. Ion Tifigiu. a ară- 
.tat. în acest sens, că principalele dez
voltări realizate prin construirea de 
noi capacități, precum și prin mo
dernizarea și echiparea mai raționa
lă a celor existente au permis o 
creștere continuă a producției de an
velope. paralel cu asimilarea de nod 
tipuri de cauciucuri, solicitate atît 
de piața internă, cit și de numeroși 
beneficiari externi. Gazdele rapor
tează că în prezent aici se produc 
peste 150 tipodimensiuni de an
velope și camere de diferite dimen
siuni. destinate industriei de autoca
mioane, autoturisme, tractoare si ma
șini agrioole. mașini de transport uzi
nal etc., renuntîndu-se în întregime 
la importul de asemenea produse.

De asemenea, la indicația secreta
rului general al partidului, unitatea 
a asimilat în fabricație cauciucurile 
pentru autoturismele „Oltcit" ce vor 
fi fabricate la Craiova, precum și 
anvelope pentru echiparea avioane
lor și elicopterelor produse de in
dustria aeronautică românească.

Referindu-se la preocupările co
lectivului în direcția ridicării per
manente a calității anvelopelor reali
zate, ministrul de resort a informat 
că s-au introdus în fabricație, pe 
lingă cauciucurile clasice, cauciucuri 
radiale, care reprezintă în prezent 
peste 80 la sută din producția de an
velope a uzinei. Realizate pe inserții 
speciale textile, nylon și metalice, 
materii fabricate în țara noastră, 
acestea sînt de o calita/te superioară.

Intilnire cu constructorii de mașini 

din Plopeni
în continuare, secretarul general al 

partidului a fost oaspetele colectivu
lui de muncă de la întreprinde
rea mecanica Plopeni.

Mii de oameni se aflau în această 
dimineață pe stadionul „Metalul" din 
localitate, pentru a saluta, din nou. 
prezența în mijlocul lor a conducă
torului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. Ei au în- 
tîmpinat cu aplauze puternice, cu 
urale prelungite sosirea secretarului 
general al partidului, aceeași atmos
feră vibrantă, de mare însuflețire 
regăsindu-se de-a lungul traseului 

varășului Nicolae Ceausescu pentru 
a-si manifesta direct sentimentele de 
profundă dragoste si stimă fată de 
cel mai iubit fiu al tării, de mîndrie 
patriotică pentru tot ce s-a înfăptuit 
și se înfăptuiește, sub conducerea 
partidului nostru comunist, a secre
tarului său general, in județul lor 
și în întreaga tară.

ceea ce Ie asigură un randament 
kilometric cu 40 la sută mai mare 
în comparație cu anvelopele clasice.

în cadrul dialogului cu specialiștii 
uzinei a fost subliniată necesitatea 
de a se acționa. în continuare, pentru 
reducerea importului de cauciuc na
tural, atît prin modernizarea recep- 
turilor la anvelope, cît și prin folo
sirea unor înlocuitori de mare succes 
creați de industria noastră petrochi
mică. Gazdele au informat că s-a 
trecut deja la utilizarea cauciucurilor 
sintetice în fabricarea anvelopelor. în 
special a cauciucului pdliizoprenic — 
invenție de o deosebită importantă 
economică, realizată de un colectiv 
de Specialiști de la TCECHIM. sub 
conducerea tovarășei Elena Ceaușescu 
— produs care prezintă calități ase
mănătoare cauciucului natural, asigu- 
rind anvelopelor atît elasticitatea ne
cesară, cît și o mare durabilitate in 
funcționare.

Secretarul general al partidului a 
trasat sarcina asimilării în tară a 
produselor auxiliare folosite in pro
ducția anvelopelor, precum și aceea 
a îmbunătățirii structurii cauciucuri
lor. ceea ce va conduce la o redu
cere însemnată a importurilor și la 
economii importante de valută.

în cadrul unei expoziții au fost pre
zentate gama anvelopelor din pro
ducția acestui an. precum și scule 
specifice necesare procesului de pro
ducție. create într-o secție proprie de 
specialiștii întreprinderii. Prin dez
voltarea acesteia s-a reușit să se 
acopere întregul necesar de matrițe 
și prese al uzinei si. in același timp,, 
să se realizeze suplimentar asemenea 
scule specifice ce sînt puse la dis
poziția unor unități similare din tară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat. în acest sens, ca aceste utilaje 
să fie furnizate cu precădere com
binatelor de la Zalău și Caracal, pen
tru a grăbi intrarea lor în funcțiune.

Examinînd procesele tehnologice 
din halele de fabricație, secretarul 
general al partidului a remarcat fap
tul că transportul în unele sectoare 
nu este îndeajuns de modernizat, 
cerind conducerii unității să fie me
canizat transportul materiei prime și 
al produselor în secțiile de fabricație. 
De asemenea, s-a indicat să se ia 
măsuri pentru extinderea iluminatu
lui natural in unele sectoare, redu- 
cindu-se și pe această cale consumu
rile de energie electrică.

Ca de fiecare dată cînd se află în 
mijlocul colectivelor de oameni ai 
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de condițiile de muncă 
și viată ale celor ce muncesc, de 
modul cum se acționează pentru per
fecționarea activității unității. Mun
citorii prezenți la această discuție au 
relevat că organizarea activității în 
acord permite stimularea muncii fie
căruia, realizarea de venituri bune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat pentru realizările obținute și 
le-a adresat urări de noi succese în 
activitatea lor, sănătate și fericire.

Cei prezenți au adresat vii mulțu
miri secretarului general al partidu
lui pentru grija ce le-o poartă și i-au 
urat multă sănătate și putere de 
muncă in activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidului și 
statului.

care duce de la stadion la porțile 
uzinei. Artiști amatori din Plopeni și 
din comunele din jur au îmbrăcat 
frumoasele costume populare care 
fac faima acestei zone folclorice și 
s-au prins în horă, interpretând dan
suri de mare frumusețe.

La intrarea in întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți conducători 
de partid și de stat au fost întîmpi- 
nați cu cordialitate de tovarășul loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, de reprezentanți ai 
consiliului oamenilor muncii din 
uzină. Un mare număr de muncitori 
și specialiști sînt prezenți pentru a

rosti chiar aid, „in pragul casei", un 
fierbinte și plin de bucurie bun sosit.

Secretarul general al partidului 
este informat de către directorul uni
tății. Ion Pîrvu, că întreprinderea 
mecanică Plopeni este cel mai im
portant furnizor de echipamente 
hidraulice din țară, necesare produc
ției de tractoare, autovehicule, utilaj 
petrolier, nave, automacarale. O ex
poziție organizată în pavilionul ad
ministrativ reunește produse repre
zentative realizate în întreprindere — 
pompe de diferite tipuri, cilindri, 
distribuitori hidraulid. Directorul u- 
nității raportează secretarului general 
al partidului modul in care a acțio
nat colectivul de oameni ai muncii 
pentru aplicarea indicațiilor date cu 
prilejul vizitelor de lucru anterioare 
privind asimilarea de noi produse, 
modernizarea și tipizarea lor. intro
ducerea celor mai moderne tehnologii 
de fabricație. în scopul asigurării 
unei producții de calitate superioară.

întreprinderea a reușit în primele 
opt luni ale acestui an să-și înde
plinească planul la toți indicatorii, 
să obțină o eficientă economico-fi- 
nanciară ridicată.

în continuare se vizitează între
prinderea. Unul dintre sectoarele- 
cheie ale acestei unități îl repre
zintă sculăria. Aici, peste 1600 de 
sculeri, multi dintre ei muncitori ppli- 
caliîlcați, reușesc să asigure in pre
zent majoritatea SDV-urîlor pentru 
producția curentă, ca și cele nece
sare noilor produse asimilate în fa
bricație. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stă de vorbă cu maistrul Nicolae 
Pîrvu. cu controlorul de calitate Stan 
Petre, interesîndu-se cît ciștigă. 
dacă sînt mulțumiți de condițiile de 
muncă asigurate. Cei întrebați îl 
asigură pe secretarul genera] că 
există în uzină condiții să se mun-
ceașcă cu spor, cu cîștig mare, men- 
tionind că acordul global se extinde 
tot mai mult.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să cunoască o serie de scule 
și dispozitive obținute prin procedee 
noi, cum sînt cele din carburi meta
lice sinterizate. care dau pieselor o 
înaltă rezistență. $i aici se rapor
tează secretarului general al parti
dului că prin tipizarea SDV-urîlor, 
prin folosirea la indici superiori a 
mașinilor și utilajelor, prin reorgani
zarea fluxurilor de fabricație s-a 
reușit ca de pe aceleași suprafețe să 
se obțină producții de trei ori mai 
mari fată de anii trecuți. Aplicind 
indicațiile primite, sculerii, ca buni 
gospodari, au realizat importante 
economii de metal — cu precă
dere de oteluri speciale. Astfel, 
numai în 1980 s-au economisit 45 
tone de oțeluri înalt aliate și car
bon, iar după primele opt luni din 
1981 această cifră este deja depăși
tă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere să fie Informat tn legătu
ră cu aplicarea programului national 
„DISROM" (Dispozitive modulate 
românești) care se realizează de că
tre întreprindere, împreună cu In
stitutul politehnic din București. 
Acest sistem modern conduce la e- 
conomii de metal de peste 30 la sută, 
creează posibilitatea asimilării mai 
operative a unor produse noi. con
duce la creșterea productivității 
muncii. Secretarul general al parti
dului, apreciind rezultatele înregis
trate pină acum, recomandă să se 
acționeze mai rapid in aplicarea în 
producție a dispozitivelor modulate.

Se vizitează, de asemenea, secția 
de pompe hidraulice cu roti dințate. 
Aici sint prezentate diferite tipuri 
de pompe de uz general, la care pro
ducția a cunoscut o creștere de 2—3 
ori față de anul 1975. Acest lucru a 
devenit posibil printr-o susținută 
activitate de organizare superioară 
a producției și, a muncii, prin asi
gurarea de cadre calificate care să 
folosească cît mai bine mașinile a- 
gregât de înalt randament cu care 
a fost înzestrată întreprinderea in 
ultimii ani.

Secretarul general al partidului 
atrage atenția conducerii ministeru
lui și a unității asupra necesității de 
a devansa producția de pompe grele 
de presiuni mai mari, de a se asi
gura pe ștandurile de probe încer
cări cit mai complexe la fiecare pro
dus, Înainte de livrarea către bene
ficiar.

La sfirșltul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat căl
duros colectivul întreprinderii me
canice Plopeni pentru rezultatele 
obținute pînă în prezent, urindu-i 
noi succese în viitor, rezultate cît 
mai bune in perfecționarea produc
ției de echipamente hidraulice, in ri
dicarea acestora la nivelul cerin
țelor economiei naționale, ale tehnicii 
mondiale. Felicitări și urări de și 
mai mari succese în viitor pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușesou avea să 
le adreseze din nou oamenilor mun
cii din Plopeni, tuturor celor pre

zenti pe stadion pentru a-și lua ră
mas bun de la secretarul general al 
partidului, președintele Republicii. 
„Vă doresc multă sănătate si ferici
re". a spus la despărțire tovarășul

Printre oamenii muncii de la întreprinderea

de geamuri Boldești - Scâeni

în momentul sosirii la între
prinderea de geamuri Bol
dești-Scăeni, cea mai mare uni* 
tate producătoare de geamuri pen
tru construcții din tara noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat au fost întimpinati de Lina Cio- 
banu. ministrul industriei ușoare, de 
reprezentanți ai centralei industriale 
de profil și ai întreprinderii vizitate.

Și aici, dialogul de lucru purtat de 
secretarul general al partidului cu 
factori de răspundere și specialiști 
s-a axat. în principal, pe probleme 
legate de ridiearea calității și îm
bunătățirea nivelului tehnic al pro
ducției, valorificarea la un nivel su
perior a bazei materiale din dotare, 
gospodărirea cît mai judicioasă a 
materiilor prime și materialelor, re-

Marea adunare populară din municipiul Ploiești
Vizita de lucru pe care tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a efectuat-o, timp 
de două zile, in județul Prahova se 
încheie cu o mare adunare popu
lară. care a avut loc pe platoul din 
piața centrală a municipiului Plo
iești.

Sînt prezenți aici peste 60 000 de 
petroliști, chimiști, constructori de 
mașini, textiliști, oameni ai muncii 
din alte sectoare de activitate, ce
tățeni ai orașului și ai altor locali
tăți învecinate. Piața este dominată 
de atmosfera sărbătorească prin care 

La Florești - dialog viu, indicații prețioase privind perfecționarea producției de anvelope

Nicolae Ceaușescu. în aplauzele și 
uralele miilor de localnici, care îi 
mulțumeau astfel pentru onoar-ea de 
a le fi fost oaspete, pentru urările 
adresate.

ducerea consumurilor de combustibil 
și energie, creșterea productivității 
muncii, a eficientei întregii activități 
economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat de către directorul unității. 
Constantin Olteanu. că întreprinde
rea de geamuri Boldești-Scăeni, sin
gura producătoare de geamuri arma
te și ornamentate incolor din tară, a 
cunoscut, in ultimii ani.« Însemnate 
prefaceri. Aici au avut loc ample lu
crări de modernizare, secțiile între
prinderii fiind dotate cu agregate și 
utilaje de înaltă tehnicitate. Ultimii 
ani au consemnat, dealtfel, si dubla
rea producției de geamuri trase și 
laminate a unității.

în spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 6-a 
acționat in direcția reînnoirii tehno
logiilor. realizării unor produse care 
să satisfacă tot mal bine cerințele in 

sînt marcate', de fiecare dată, tntîl- 
nirile, dialogul secretarului general 
al partidului cu oamenii muncii, cu 
cetățenii patriei. Bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici poartă portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, flutură 
mii de steaguri roșii și tricolore. Pe 
mari pancarte' sînt înscrise cuvinte 
ce simbolizează unitatea dintre partid 
și popor, dragostea fierbinte și înal
ta prețuire pe care întreaga noastră 
națiune le manifestă față de secreta
rul general al partidului, de neobosi

continuă creștere ale economiei 
noastre.

Constatînd aceste realități, secreta
rul general al partidului s-a intere
sat. pe parcursul vizitării unor secții 
de producție, de acțiunile întreprinse 
în vederea valorificării superioare a 
materiilor prime, a materialelor re- 
folosibile. realizării unor produse de 
înaltă calitate. Au retinut atentia mai 
cu seamă preocupările vizînd meca
nizarea si modernizarea operațiilor 
grele din faza finală a proceselor de 
producție, reducerea consumurilor de 
combustibil, diversificarea producției, 
concretizate în realizarea unor sorti
mente noi de geamuri, cum ar fi 
geamurile securizate pentru captarea 
energiei solare, geamurile prelucrate 
și securizate pentru mijloace de 
transport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, 
de asemenea, informat despre o re
centă creație tehnică a specialiștilor 
întreprinderii — mașina automată de 
debitat, transportat si tăiat geam 
tras, care înlocuiește cu succes un 
produs similar procurat din import. 
Montat la cuptorul de topit, agrega
tul reduce considerabil pierderile 
tehnologice si asigură dublarea pro
ductivității muncii. Gazdele sublinia
ză. faptul că acest modern utilaj a 
fost realizat integral din materiale 
recuperabile si cu cheltuieli de aproa
pe cinci ori mai mici decît in cazul 
in care el ar fi fost adus din im
port Tot aici ■ fost concepută și 

ta sa activitate închinată progresu
lui. bunăstării, independenței șl su
veranității țării : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace „Stima noas
tră și mîndria — Ceaușescu- 
România !“.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului pe 
platoul din fața Palatului politico- 
administrativ din centrul municipiu
lui este întîmpinată de cei prezenți

aplicată o tehnologie originală,
care utilizează zgura granulat;
de furnal la fabricarea vatei,. 
stiolă. Noua rețetă înlocuiește dive 
materii prime — calcar, dolomi. 
sodă calcinată și feldspat — reduc., 
consumul de gaz metan, iar produsul 
finit capătă o rezistentă mult spo
rită la temperaturi ridicate. Tot
odată. prin recuperarea energiei re
zultate din procesele de fabricație șl 
folosirea ei pentru încălzirea încăpe
rilor se economisește anual o impor
tantă cantitate de combustibil.

Secretarul general al partidului, 
apreciind realizările obținute de oa
menii muncii de la întreprinderea de 
geamuri Boldești-Scăeni, a recoman
dat să fie generalizată experiența 
bună dobindită și. totodată, să se in
tensifice acțiunile întreprinse pentru 
reducerea consumurilor de-1 materii 
prime și energie, modernizarea și 
mecanizarea operațiilor de tăiere, ru
pere și ambalare a geamurilor, să se 
acționeze în continuare în vederea 
acoperirii necesarului de geamuri 
pentru construcții.

Mulțumind pentru vizita făcută, 
gazdele l-au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că oamenii mun
cii de la întreprinderea Boldești- 
Scăeni, in lumina indicațiilor date 
cu acest prilej, vor acționa fără În
trerupere pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a prevederilor de 
plan pe 1981 și pe întregul cincinal.

printr-o entuziastă manifestare de 
dragoste și bucurie. Răsună acordu
rile solemne ale cintecului „Partidul, 
Ceaușescu, România", se scandează 
Îndelung numele secretarului gene
ral al partidului. Urale și ovații dau 
glas sentimentelor de dragoste, de 
aleasă stimă pe care locuitorii aces-, 
tui vechi centru muncitoresc, oame
nii muncii prahoveni, asemenea tu- Z 
turor cetățenilor patriei, le nutresc 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Continuare în pag. a IV-a)
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de trai, material și spiritual, al 
poporului. După cum se știe, in 
cincinalul precedent, retribuția 
reală a crescut cu peste 29 la sută, 
față de circa 20 la sută cit prevă
zusem în plan. A crescut consu
mul la produsele de bază, Româ
nia fiind astăzi printre primele 10 
țări din lume în ce privește calo
riile pe locuitor. Am făcut un pas 
important în crearea condițiilor 
pentru dezvoltarea sănătoasă — și 
fizică, dar și morală, intelectuală 
— a poporului nostru. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

Toate aceste realizări demon
strează cu putere justețea politicii 
partidului nostru comunist, care 
aplică îh mod creator legitățile și 
adevărurile generale despre con
strucția socialistă, se călăuzește 
neabătut după principiile atotbi
ruitoare ale materialismului dia
lectic și istoric, aplicîndu-le co
respunzător condițiilor din Româ
nia, înțelegerii poporului nostru. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Tot ceea ce am realizat, în toate 
domeniile, este rezultatul muncii 
eroicei noastre clase muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a tutu
ror categoriilor sociale, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului po
por, care, strîns unit în Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, 
sub conducerea partidului comu
nist, înfăptuiește neabătut politica 
internă și externă a patriei noas
tre I (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Viața, realitatea demonstrează că 
tot ceea ce realizăm, în toate do
meniile, aparține poporului, este 
destinat atît dezvoltării generale a 
patriei, cît și ridicării continue a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului — țelul suprem al poli
ticii partidului, esența societății 
socialiste pe care o edificăm cu 
succes în România. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Avem, într-adevăr, dreptul să 
privim cu satisfacție, cu mîndrie 
chiar, tot ceea ce am realizat. Dar 
nu trebuie să uităm nici un mo
ment că în activitatea noastră, in
clusiv a oamenilor muncii din Plo
iești, au mai fost și mai sînt minu
suri și neîmpliniri. Fără nici o în
doială că, dacă în toate sectoarele 
am fi lucrat mai bine și am fi pus 
mai la timp în producție toate ca
pacitățile de producție, dacă am fi 
organizat mai bine munca, dacă 
am fi introdus mai energic meto
dele noi de organizare și condu
cere a producției, de automatizare 
a activității de producție — rezul
tatele noastre ar fi putut fi mai 
bune, am fi dispus de mijloace mai 
mari pentru dezvoltarea patriei, 
pentru bunăstarea generală a, po
porului. Fiind conștienți de aceste 
minusuri și neîmpliniri, trebuie să 
facem totul pentru a lichida lip
surile din toate sectoarele, pentru 
i trece cu hotărîre la înfăptuirea 
n viață a hotărîrilor Congresului 
il XII-lea al partidului privind o 
îouă calitate a muncii și vieții în 
oate domeniile de activitate ! 
Aplauze și urale; se scandează 
Ceaușescu — P.C.R.!“).
Nu doresc să mă refer acum la 
psurile și minusurile pe care 
;-am constatat în timpul vizitei ; 
.insider însă că oamenii muncii, 
electivele de conducere din între- 
rinderile vizitate vor ține seama 
a ceea ce am discutat și vor în- 
■lege că, nereferindu-mă la aceste 
inusuri și lipsuri, acord un cre- 
t comuniștilor, consiliilor de con- 
«cere, organizației județene și 
Iei municipale de partid, expri- 
înd, de fapt, în felul acesta, în- 
ederea că vor acționa cu toată 
tărîrea pentru lichidarea aces- 
• lipsuri și pentru a ridica in- 
aga activitate la nivelul înalte- 

cerințe puse de Congresul 
•tidului, de întregul nostru po- 
-. (Aplauze și urale îndelunga- 
î se scandează „Ceaușescu —" 
'.R. !**).
Iste necesâr să se acționeze cu 
tă hotărîrea pentru folosirea la 
•eaga capacitate a mijloacelor 
producție, pentru impulsionarea 
■anizării și automatizării tuturor 
ceselor de producție, pentru re

(Urmare din pag. I)
tributie de seamă la dezvoltare, 
întregii industrii românești. Tre
buie să menționez, dealtfel, că, p< 
ansarhblu, industria noastră a în
ceput noul cincinal cu rezultate 
bune ; avem toate condițiile pen
tru a realiza cu succes planul pe 
1981 — primul an al cincinalulu
— pentru a pune baze trainice re-' 
alizării producției industriale pre
văzute pe întregul cincinal, asigu- 
rînd astfel un nou progres al pa
triei noastre în noua etapă de dez
voltare, trecerea României de la 
stadiul de țară în curs de dezvol
tare la cel de țară mediu dezvol
tată. (Aplauze și urale puternice î 
se scandează „Ceaușescu fi po
porul !“)•

Pentru rezultatele obținute d< 
oamenii muncii din patria noastrt 
în activitatea industrială, doresc 
ca, de aici, de la marea adunare 
populară din Ploiești, să adresei 
cele mai calde felicitări tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor, ingine
rilor, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire.tde naționalitate, și 
urarea de succese tot mai mari în 
dezvoltarea industriei românești, 
în ridicarea nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al poporului ' 
(Aplauze și urale puternice ; s< 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!“] 

într-adevăr, patria noastră, sul 
conducerea Partidului Comunis’ 
Român — forța politică conducă
toare a societății noastre socialiste
— a parcurs un drum uriaș pe ca
lea dezvoltării economico-sociale 
Numai în deceniul anilor ’70—’80. 
producția industrială a crescut de 
trei ori ; față de anii de dinainte 
de război, industria noastră pro-

5u 'uce de aproape 50 de ori mai 
•u îult. însăși industria din Ploiești 
ș s-a dezvoltat puternic — și ploieș- 

tenii cunosc bine acest lucru. Toa
te județele au devenit astăzi pu
ternice centre industriale, ceea ce 
demonstrează forța și capacitatea 
clasei noastre muncitoare — clasa 
conducătoare a societății — de a 
asigura progresul rapid al țării, de 
a conduce statul mult mai bine și 
cu rezultate mult mai bune pen
tru întregul popor decît fostele 
clase explo'atatoare, care au jefuit, 
împreună cu imperialiștii, patria 
noastră, poporul român. (Aplauze 
fi urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !**).

Ploieștiul a fost primul centru 
petrolier al României, s-a dezvol
tat de mult. Dar știți bine, dragi 
tovarăși, că petrolul nostru, bogă
țiile naționale, în general, au fost, 
în trecut, în mîinile trusturilor 
imperialiste. Bogățiile patriei noas
tre — începînd cu petrolul — au 
fost jefuite, au servit cînd unui 
grup de imperialiști, cînd altuia, 
au servit, în timpul războiului, 
mașinii de război hitleriste, în 
timp ce poporul nostru era asu
prit și jefuit, ducea o viață grea.

Victoria revoluției de eliberare 
națională și socială, în august 1944, 
apoi trecerea la construcția socia
listă au deschis o eră nouă de 
dezvoltare a patriei noastre, în 
care poporul este adevăratul stă- 
pîn a tot ceea ce se produce în 
România și în care clasa munci
toare îndeplinește rolul de condu
cător al întregii societăți, suo 
conducerea partidului nostru co
munist. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

Am parcurs un drum minunat, 
avem rezultate deosebite pe calea 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate! Am urcat 
multe urcușuri grele, am învins 
multe greutăți. Dar avem satisfac
ția că putem afirma că poporul 
nostru a devenit mai puternic, 
mai bogat, că viața sa a devenit 
mai îmbelșugată, că România so
cialistă este astăzi o țară cu o in
dustrie puternică, înfloritoare, cu 
o agricultură în plină dezvoltare, 
că constituim1 o forță puternică în 
rîndul țărilor socialiste, în lupta 
pentru progres, pentru pace; pen
tru independența popoarelor. (A- 
plauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Ca rezultat al dezvoltării econo
mico-sociale, a putut fi realizat 
programul de creștere a venituri
lor oamenilor muncii, a nivelului 

Se onolizeazâ perspectivezvoltăril întreprinderii de Envelope „Victoria "-Florești

ducerea consumurilor materiale, 
începînd cu cele energetice, pen
tru reducerea cheltuielilor de pro
ducție și, în general, pentru creș
terea eficienței economice în toate 
sectoarele de activitate. Trebuie să 
se acționeze cu mai multă hotărîre 
pentru creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii — factor impor
tant pentru dezvoltarea generală a 
patriei noastre. Așa cum am spus 
și în alte împrejurări, nu trebuie 
să uităm niciodată că tocmai în 
domeniul științei, al tehnicii, al 
productivității și eficienței econo
mice trebuie să obținem rezultate 
mai bune decît capitaliștii, să-i în- 
trecem pe capitaliști ! Numai așa 
vom demonstra cu putere superio
ritatea socialismului, vom putea 
parcurge mai rapid drumul spre 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, spre visul de aur, spre 
comunism ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !**).

Este necesar, de asemenea, să se 
acționeze cu toată fermitatea pen
tru aplicarea fermă a noului me
canism economico-financiar, pen
tru înfăptuirea neabătută a auto- 
conducerii muncitorești, a autoges- 
tiunii în toate unitățile economico- 
sociale. Trebuie să facem în așa fel 
îneît fiecare activitate, din orice 
sector, să aducă maximum de efi
ciență economică, ca oamenii mun
cii — în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari — să-și 
îndeplinească în cele mai bune 
condiții rolul de conducători în 
fiecare unitate, în toate domeniile 
și pe ansamblu. Numai cu partici
parea activă la conducere a clasei 
muncitoare, a țărănimii, intelectua
lității, a tuturor oamenilor muncii 
vom avea garanția înfăptuirii 
neabătute a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea, a hotărîrilor Congresu
lui oamenilor muncii, vom asigura 
mersul ferm al patriei noastre, 
ridicarea țării pe noi culmi de 
progres și civilizație ! (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează 
puternic „Ceaușescu — P.C.R. !“). 
z Cunosc bine oamenii muncii din 
industria ploieștteană și am ferma 
convingere că stă în puterea tutu
ror colectivelor de a lucra mai 
bine, de a îndeplini cu succes- atît 
planul pe acest an, cît și planul 
cincinal. Știu bine că aici avem o 
organizație de partid puternică, 
care, atît în cdndițiile grele ale 
ilegalității, cît și în anii de după 
23 August,' în anii socialismului, 
a răspuns întotdeauna chemării 
partidului, Comitetului Central, ac- 
ționînd pentru unirea tuturor oa
menilor muncii în vederea înfăp
tuirii politicii interne și externe a 

. partidului și statului nostru, pen
tru a asigura astfel ca ploieștenii 
să aducă o contribuție tot mai im
portantă la dezvoltarea generală a 
României. (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează puternic 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Prahova are și o agricultură 
destul de importantă. Am rămas 
cu impresii bune de la cooperativa 
vizitată. Ați auzit, din cele spuse 
aici*,  că această cooperativă are 
producții deosebit de mari. Dar 
n-aș putea spune că și județul, pe 
ansamblu, este la nivelul a ceea ce 
s-a realizat la această cooperativă. 
De aceea și în agricultură, în con
formitate cu ceea ce am discutat 
Ia recenta consfătuire pe proble
mele agricole, județul trebuie să se 
angajeze mai ferm, pentru a obți
ne o creștere substanțială a pro
ducției agricole, o dezvoltare mai 
puternică a creșterii animalelor, 
îndeosebi la bovine, avînd în ve
dere condițiile bune existente în 
județul Prahova pentru această 
activitate.

Aș dori să exprim convingerea 
că organizația de partid, țărănimea 
cooperatistă, țărănimea în general, 
oamenii muncii din agricultura ju
dețului se vor angaja cu toată ho
tărîrea pentru a obține, încă anul 
viitor, rezultate mult mai bune 
în producția agricolă. Să facem să 
crească producția agricolă*atît  în 
sectorul vegetal, cît și în cel ani
mal, să sporească producția de 
produse agroalimentare, atît pen
tru satisfacerea necesităților de 
consum, pentru acoperirea cerin
țelor de materii prime ale indus
triei, cît și pentru alte necesități 
ale întregii țări. Dispunem și în

La întreprinderea de geamuri Boldești-Scâeni se hotărăsc noi măsuri pentru modernizarea producției

agricultură de tot ce este necesar. 
Județul Prahova dispune, de ase
menea, de forțele necesare pentru 
a obține, încă în anul viitor, o 
schimbare radicală în bine a ac
tivității din agricultură. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite).

în municipiul Ploiești și jude
țul Prahova avem multe unități 
de cercetare, există și un Institut 
de învățămînt superior. Toate 
acestea trebuie să aducă o contri
buție mai însemnată la promova
rea cu fermitate a noului în toa
te sectoarele, pentru a face să se 
simtă mai puternic prezența știin
ței și tehnicii celei mai avansate, 
atît în industrie, cît și în agri
cultură.

Aș dori să mă refer aici la acti
vitatea din petrol. Am mai vorbit 
și este bine cunoscut că în Ploiești 
am extras primele cantități de 
petrol. Din păcate însă, Ploieștiul 
nu a dat anul acesta producția pla
nificată de petrol. Aici funcționea
ză și Institutul de petrol, unități 
de cercetare. Este necesar să se u- 
nească mai bine forțele din cerce
tare, din învățămînt, ale oameni
lor muncii petroliști, spre a putea 
spori mai rapid producția de pe
trol, pentru a contribui în felul 
acesta, într-o măsură mai însem
nată, Ia înfăptuirea obiectivului 
privind asigurarea cu forțele pro
prii a resurselor energetice. Sînt 
convins că Ploieștiul poate încă să 
dea mult petrol — și trebuie ca 
petroliștii să se angajeze cu toată 
fermitatea în această activitate ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „.Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși ți prieteni,
înfăptuirea noii calități în toate 

domeniile, afirmarea puternică a 
științei și tehnicii, trecerea Româ
niei la un stadiu superior de dez
voltare necesită o Activitate sus
ținută de ridicare a cunoștințelor 
profesionale, tehnice, științifice și 
politice. Pentru a înfăptui Progra
mul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate este 
necesar să acordăm mai multă 
atenție creșterii nivelului profesio
nal, ridicării cunoștințelor profe
sionale și tehnice ale tuturor oa
menilor muncii, din toate sectoare
le. Aceasta constituie o necesitate 
pentru noua calitate, pentru afir
marea revoluției tehnico-științifice, 
pentru victoria socialismului și co
munismului. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“)•

în același timp, se impune să in
tensificăm activitatea de educare 
politică, de formare a omului nou, 
înarmat cu cele mai noi cunoștințe 
din toate domeniile, cu gîndirea 
revoluționară despre lume și viață, 
bazată pe materialismul dialectic 
și istoric. Să facem din activitatea 
culturală, politică și educativă o 
mișcare puternică! Să dăm un ndu 
imbold activității în cadrul Festi
valului „Cîntarea României", care 
să-și îndeplinească misiunea de a 
contribui la ridicarea nivelului 
cultural al poporului, la formarea 
unui om înaintat, conștient de me
nirea sa, de drepturile și obligațiile 
sale, de faptul că este adevăratul 
stăpîn al României — și că el tre
buie să asigure ridicarea țării 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație, bunăstarea și fericirea 
tuturor cetățenilor, întărirea con
tinuă a independenței și suverâni- 
tății patriei! (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează îndelung 
„Stima noastră și mindria — 
Ceaușescu-România !**).

După cum vedeți, în toate 
sectoarele avem multe de făcut. 
Congresul al XII-lea al partidului 
a trasat perspective minunate. 
Ploieștiul, ca întreaga țară, de
altfel, dispune de tot ce este nece
sar. Aș dori să exprim convingerea 
că organizația de partid a munici
piului-, organizația județeană, toți 
oamenii muncii din Prahova — 
atît din orașe, cît și din sate — 
vor acționa cu toată fermitatea și 
vor obține în acest cincinal rezul
tate tot mai bune în toate sectoa
rele, aducînd astfel o contribuție 
tot mai însemnată la progresul 
general al României socialiste 1

(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși ți prieteni,
Este normal să punem pe primul 

plan preocuparea pentru dezvol- 
tareă patriei noastre, pentru con
strucția socialismului în România, 
în același timp însă, nu uităm nici 
un moment că putem să asigurăm 
înfăptuirea Programului partidului, 
a hotărîrilor Congresului ai XII- 
lea, numai în condiții de pace, 
printr-o largă colaborare interna
țională cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Toc
mai de aceea partidul și statul 
nostru socialist acționează cu toată 
consecvența, pe plap internațional, 
pentru o politică de pace, de des
tindere, de independență națională. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — pace !**).

Acționăm în mod. consecvent 
pentru întărirea relațiilor cu toate 
țările socialiste. Pornim de la fap
tul că întărirea acestei colaborări, 
solidaritatea țărilor socialiste con
stituie un factor de importanță 
deosebită în lupta pentru pace, 
pentru destindere, pentru progres 
social. Dezvoltăm, de asemenea, 
relațiile cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, fa
cem totul pentru ca solidaritatea 
acestor state să contribuie la inten
sificarea luptei împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste, pentru o politică nouă, 
democratică, în care fiecare popor 
să se poată dezvolta în mod liber, 
așa cum dorește, fără nici un 
amestec din afară. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu—pace !**).

In același timp, țara noastră ex
tinde larg relațiile și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn
duire socială. Punem neabătut la 
baza relațiilor noastre cu toate sta
tele principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, ale renunțării cu 
desăvîrșire la forță și la amenin
țarea cu forța în viața internațio
nală. (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează puternic 
„Ceaușescu—pace !“).

După cum se știe, în lume sînt 
încă multe conflicte ; asistăm la o 
încordare a vieții internaționale. 
Se acționează încă de pe poziții de 
forță ; se încearcă să se întăreas
că pozițiile dominante în diferite 
părți ale lumii, să se acționeze 
pentru menținerea și reîmpărțirea 
sferelor de influență. Dar, ca răs
puns la această politică, forțele 
progresiste, popoarele care au cîș- 
tigat independența națională — în 
rîndul cărora țările socialiste ocu
pă un loc important — acționează 
cu tot mai multă fermitate pentru 
a pune capăt acestei politici, pen
tru destindere, pentru soluționarea 
tuturor problemelor numai și nu
mai pe calea tratativelor, pentru a 
se asigura dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni. Putem afirma că fap
tele, realitatea ne demonstrează 
că popoarele car*  se ridică cu ho
tărîre la luptă împotriva imperia
lismului și colonialismului sînt mai 
puternice, că, acționînd unite, ele 
dispun de tot ce este necesar pen
tru a infringe politica de domina
ție și dictat, pentru a asigura dez
voltarea liberă a națiunilor lumii, 
pentru independență și suverani
tate națională ! (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate).

România acționează cu toată 
hotărîrea pentru înfăptuirea secu
rității și cooperării în Europa. 
Participăm activ la reuniunea ce 
se desfășoară la Madrid și dorim 
ca ea să se încheie cu rezultate cît 
mai bune, să dea un nou imbold 
destinderii și cooperării în Euro
pa, să se treacă la organizarea 
unei conferințe pentru dezarmare 
și încredere în Europa, să se ac
ționeze pentru continuitatea aces
tor reuniuni și conferințe care 
deschid calea înțelegerii și colabo
rării egale în drepturi a tuturor 
națiunilor de pe continentul nos
tru. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — pace!").

România acționează cu ’ toată 
fermitatea pentru trecerea la 
dezarmare generală și, în primul 
rînd, la dezarmare nucleară. Sîn- 
tem conștienți că trebuie să facem 
totul pentru a opri cursa pericu
loasă a înarmărilor. După cum se 
știe, în acest an cheltuielile mili
tare pe plan mondial depășesc 500 
de miliarde de dolari — ceea ce 
creează greutăți deosebite tuturor 
popoarelor, împiedică asigurarea 
mijloacelor necesare dezvoltării 
economico-sociale, a științei, cul
turii și sănătății, a bunăstării oa
menilor. Iată de ce trebuie să fa
cem totul pentru a determina tre
cerea la dezarmare, la reducerea 
cheltuielilor militare. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !**).

In ^cest cadru, ne pronunțăm 
cu hotărîre împotriva amplasării 
de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa, spu
nem un NU hotărît noilor rache
te 1 Ne pronunțăm cu hotărîre 
împotrivă bombei cu neutroni, 
care este destinată tot Europei I 
Noi, popoarele europene sîntem 
chemate să facem totul pentru ca 
acest continent, care a dat atît de 
mult civilizației și progresului, să 
poată să-și îndeplinească în conti
nuare misiunea — și, împreună 
cu» populațiile de pe celelalte con
tinente, să asigure progresul și 
bunăstarea întregii omeniri ! Tre
buie să facem totul ca Europa să 
nu fie nimicită de armamentul 
nuclear de orice fel ! (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Mai mult ca pricind generația 
noastră are răspunderea istorică 
de a face totul pentru a înlătura 
pericolul distrugerii omenirii. Tre
buie să acționăm cu întreaga răs
pundere pentru prezentul și viito
rul națiunilor, al întregii umani
tăți ! Să facem totul ca minunate
le cuceriri ale științei și tehnicii 
să nu mai servească distrugerii, ci 
să fie puse numai și numai în fo
losul omenirii, al progresului eco
nomic și social, al independenței 
popoarelor, al bunăstării și ferici
rii oamenilor 1 (Urale și aplauze 
puternice. Se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !**,  
„Ceaușescu — pace !**).

Ca țară socialistă în curs da 
dezvoltare, România acționează în 
strînsă solidaritate cu țările în 
curs de dezvoltare pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru a se 
pune capăt impărțirii lumii în țări 
bogate și sărace — care este, de
altfel, un rezultat al politicii im
perialiste și colonialiste din trecut 
— pentru realizarea unei noi or
dini economice și politice interna
ționale, menite să asigure pro
gresul economic și social al fiecă
rei națiuni, dezvoltarea economiei 
mondiale, să asigure stabilitatea, 
pacea și colaborarea internațio
nală. (Aplauze și urale prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

Ținînd seama de problemele 
complexe ale vieții internaționale, 
se impune întărirea solidarității și 
colaborării tuturor forțelor progre
siste și antiimperialiste, a tuturor 
popoarelor care se pronunță pen
tru independență și pace. Trebuie 
să întărim și mai mult colaborarea 
cu partidele comuniste și muncito
rești, cu partidele socialiste, social- 
democrate, cu mișcările de elibe
rare națională, cu partidele de gu- 
vernămînt din țările care și-au cu
cerit independența, cu partidele și 
forțele democratice de pretutin
deni, fiind conștienți că unitatea și 
solidaritatea acestor forțe, a po
poarelor, vor asigura respingerea 
politicii de înarmare șl de război, 
vor asigura destinderea, dreptul 
suprem al popoarelor de a trăi în 
pace, dreptul la viață ! (Aplauze și 
urale prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).

în acest spirit, Republica Socia
listă România va acționa și în vii
tor, extinzînd contactele și colabo
rarea cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, pu- 
nînd pe primul plan relațiile cu ță
rile socialiste, cu vecinii noștri, cu 
forțele consecvent antiimperialiste, 
care se pronunță pentru indepen

dență și pace. Sîntem hotărîți să 
nu precupețim nici un efort pentru 
ca, și pe plan intern, să asigurăm 
progresul economic și social, dez
voltarea socialistă, deoarece cu cît 
fiecare țară socialistă obține rezul
tate mai bune, cu atît cresc forța 
și prestigiul socialismului, se asi
gură deschiderea de noi perspecti
ve pentru victoria socialismului în 
întreaga lume! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !”).

După cum vedeți, dragi tovarăși 
și prieteni, atît pe plan intern, cît 
și pe plan internațional, sînt multe 
de făcut. Așa cum am subliniat la 
Congresul al XII-lea al partidulu’, 
pornim la un drum de luptă și tre
buie să învingem multe greutăți. 
Nu plecăm la o plimbare de agre
ment ; plecăm la un drum de fău
rire a celei mai drepte societăți din 
lume — și avem multe greutăți de 
învins. Plecăm la luptă grea pen
tru pace și independență — și avșm 
mplțe . obstacole de învins. Dar 
avem ferma convingere că poporul 
nostru, unit sub conducerea parti
dului comunist, va fi în stare să 
obțină victoria în țară, iar în strîn
să unitate cu celelalte popoare, cu 
forțele progresiste de pretutin
deni va contribui la victoria păcii 
în întreaga lume ! (Aplauze șî 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !**,  „Ceaușescu 
— pace").

în. fața noastră se deschid per
spective luminoase, înălțimile mi
nunate ale comunismului ; se des
chid orizonturile largi ale unei 
lumi a păcii și independenței, ale 
unei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră. Trebuie să fa
cem totul pentru a ne aduce con
tribuția la victoria acestei lumi pe 
plan mondial, pentru a obține fău
rirea comunismului în România ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc să exprim 

îhcă o dată convingerea că orga
nizația de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii, consiliile de con
ducere, toți cetățenii municipiului 
Ploiești și' județului Prahova vor 
face totul pentru a aduce o con
tribuție tot mai însemnată la în
făptuirea hotărîrilor Congresului ai 
XII-lea al partidului. Cunosc bine 
organizația de partid. încă din anii 
ilegalității știu că, întotdeauna, re
voluționarii prahoveni au făcut 
totul pentru a fi la înălțime. Am 
încredere în spiritul revoluționar 
al comuniștilor și al muncitorimii 
ploieștene și prahovene, al țără
nimii, al tuturor locuitorilor aces
tor meleaguri.

Doresc să vă urez dumneavoas
tră, tuturor locuitorilor, succese tot 
mai însemnate, împliniri tot mai 
mari, in toate domeniile ! Să fa
ceți totul pentru a ocupa, în marea 
întrecere ce se desfășoară între 
județele patriei noastre, un loc cît 
mai fruntaș ! Cel puțin intr-un an 
din acest cincinal să ocupați lo
cul I și — dacă se poate — și pe 
cincinal. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !**).

Eu aș fi deosebit de bucuros să 
pot înmîna ploieștenilor șl praho
venilor cel mai înalt ordin al Re
publicii Socialiste România pentru 
acest loc întîi ; depinde însă de 
dumneavoastră. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate). înțeleg 
aplauzele dumneavoastră ca un 
angajament că veți lupta să ocu
pați locul I. (Urale și aplauze pu
ternice).

Cu această convingere, vă urez 
încă o dată, dragi tovarăși și prie
teni, succese tot mai mari în toate 
domeniile de activitate, multă să
nătate și multă fericire ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!**,  
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de puternic entuziasm, toți 
cei prezenți la marea adunare 
populară aclamă și ovaționează cu 
însuflețire, minute în șir, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu).
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Marea adunare populară din municipiul Ploiești
(Urmare din pag. a n-a) 
pentru grija ce o poartă dezvoltării 
județului lor, Împreună cu celelalte 
zone ale tării, pentru preocuparea 
permanentă de a asigura ridicarea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului popor, 
creșterea prestigiului international al 
României socialiste.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a tovarășei Elena 
Ceausescu, a celorlalți conducători 
de partid si de stat care-1 însoțesc in 
această vizită de lucru în Prahova 
este salutată de zecile de mii de 
partioipanti la adunarea populară cu 
același puternic entuziasm. Minute 
în șir se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. ..Ceausescu și poporul !“. 
..Ceaușescu-petroîiștii !“.

Deschizînd adunarea, tovarășul Ion 
Cîrcei, prim-secretar al Comitetului 
Județean Prahova al P.C.R.. pre
ședintele consiliului popular jude
țean, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Sintem deosebit de fericiți că vă 

putem saluta cu prilejul noii vizite de 
lucru în județul nostru, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel. mai iubit fiu al po
porului nostru, militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, luptător 
neobosit pentru cauza socialismului, 
a păcii și progresului social, aici, in 
municipiul Ploiești, important centru 
al tradițiilor luptei revoluționare a 
clasei noastre muncitoare conduse de 
partid. Constituie pentru noi, locuito
rii acestor meleaguri, un titlu de 
înaltă mîndrie patriotică faptul că, în 
anii grei ai ilegalității, ați condus ac
tivitatea organizației regionale Pra
hova a Uniunii Tineretului Comunist.

Ne bucurăm din inimă că sintem 
onorați de prezența, alături de dum
neavoastră, in această vizită, a mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului nostru, savant de renume 
mondial, a cărei activitate politică, 
științifică și social-culturală este cu
noscută și apreciată de întregul nos
tru popor, ca și pe toate meridianele 
lumii.

Salutăm, de asemenea, prezența ce
lorlalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului nostru.

Această vizită de lucru se înscrie, 
alături de celelalte vizite pe care 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ați efectuat în 
județul nostru, ca un moment de o 
excepțională însemnătate în viața or
ganizației noastre județene de partid, 
a tuturor oamenilor muncii praho
veni, care acționează cu fermitate 
pentru a da viață hotăririlor Con
gresului al XlI-lea, Programului par
tidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și Înain
tare a României spre comunism.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Prahova sînt profund recunoscători 
conducerii partidului și statului, dum
neavoastră personal, mult stimate to
varășe secretar general, pentru aju
torul permanent, grija și atenția 
acordate dezvoltării județului nostru, 
in cadrul înfăptuirii Programului 
partidului de ridicare pe o treaptă 
nouă, superioară, a tuturor județelor 
patriei noastre.

Avem astăzi un nou și fericit pri
lej să vă raportăm că, aplicind in via
ță prețioasele indicații pe care ni 
le-ați dat. bucurindu-ne permanent 
de sprijinul dumneavoastră personal, 
am realizat suplimentar, în cincinalul 
trecut, o producție industrială de 
peste 11,5 miliarde leL Sarcinile la 
export pe întregul cincinal au fost 
îndeplinite cu un an mai devreme, 
realizindu-se peste plan mărfuri în 
valoare de 13 miliarde lei-valută. 
S-au pus in funcțiune 1118 capacități 
productive și alte obiective economi
ce, ceea ce a făcut ca pe harta indus
trială a județului să apără noi unități, 
creindu-se astfel încă 33 000 noi locuri 
de muncă. In cincinalul trecut au,fost 
construite și date in folosință aproa

pe 24 000 de apartamente, de care au 
beneficiat peste 90 000 de cetățeni.

Mobilizați de organele și organiza
țiile de partid pentru aplicarea in 
viață a hotăririlor Congresului al 
XlI-lea, oamenii muncii din județul 
nostru au marcat sărbătorirea glorioa
sei aniversări a 60 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist Român și 
măreața sărbătoare națională de la 
73 August cu rezultate însemnate in 
munca și activitatea lor.

Aplicind in toate unitățile eoono- 
mice principiile noului mecanism eco- 
nomico-financiar, autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești, pe cele 7 
luni ale acestui an am îndeplinit pla
nul producției nete și fizice cu un 
plus de 430 milioane, aproape 80 la 
sută din această depășire obținîndu- 
se pe seama creșterii productivității 
muncii. Producția-marfă a fost reali
zată, în această perioadă, în procent 
de 104,4 la sută, cu o depășire valo
rică de peste 1,6 miliarde lei.

în lumina exigențelor formulate de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sintem conștienți 
că mai avem incă multe de făcut, 
multe rezerve in toate sectoarele de 
activitate industrială. îndeosebi in 

. domeniul investițiilor, deși am pus 
în funcțiune, inainte de termen, in 
perioada care a trecut din acest an, 
trei capacități productive, se men
țin incă unele neajunsuri și lip
suri, pentru înlăturarea cărora au 
fost luate o serie de măsuri, concen- 
trind toate forțele în vederea asigu
rării punerii in funcțiune a obiecti
velor prevăzute în planul pe acest an.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că organizația 
județeană de partid, comuniștii, toți 
cei ce muncesc pe ogoarele județului 
nostru sînt mobilizați ferm pentru a 
transpune in viață sarcinile pe care 
le-ați trasat dumneavoastră la re
centa consfătuire de lucru de la Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român. în acest spirit, acționăm 
pentru pregătirea în bune condiții a 
campaniei agricole de toamnă, pen
tru asigurarea tuturor măsurilor ne
cesare obținerii unei recolte dt mai 
bune in anul viitor, pentru înfăp
tuirea în practică a cerințelor noii 
revoluții agrare.

în condițiile specifice acestui an 
agricol, prin munca plină de respon
sabilitate a mecanizatorilor, a țăra
nilor cooperatori și specialiștilor, am 
realizat sarcinile la fondul de stat la 
grîu și orz, în concordantă cu ba
lanța aprobată și s-a îndeplinit pla
nul de livrări pe primele 7 luni la 
celelalte produse. în același timp, 
am reușit să depășim sarcinile pla
nificate in domeniul investițiilor din 
agricultură, Îndeosebi la obiectivele 

' zootehnice.
Succese remarcabile s-au obținut 

și în dezvoltarea lnvățămîntului, ar
tei și culturii. în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României", al 
cărui inițiator sinteți, au, fost organi
zate și desfășurate ample acțiuni 
ideologice, politico-educative, care 
au condus la formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste, a omului nou 
multilateral dezvoltat, la aplicarea 
principiilor și normelor eticii și echi
tății socialiste.

Pentru perfecționarea întregii ac
tivități politice și economice, așa 
cum ne-ați indicat în repetate rin- 
duri, sintem preocupați să găsim cele 
mai bune soluții în vederea îmbu
nătățirii in continuare a stilului și 
metodelor noastre de muncă, astfel 
Incit prin asigurarea participării ac
tive și democratice a tuturor oameni
lor muncii la soluționarea probleme
lor economico-sociale să ne aducem o 
contribuție sporită la înfăptuirea po
liticii științifice a partidului nostru.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Prahova, străvechi leagăn de ci
vilizație și cultură, păstrătoarea unor 
valoroase tradiții revoluționare ale 
clasei noastre muncitoare, ale spiri
tului de bărbăție și cutezanță comu
nistă. cinstește in dumneavoastră pe 
ctitorul României socialiste, al pa
triei noi. libere și independente, pe 
conducătorul cutezător și vizionar, 
care constituie o garanție sigură a 
mersului nostru inainte spre comu
nism.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in numele comitetului 
județean de partid, al celor peste 
105 000 de comuniști, al tuturor oa
menilor muncii, că nu vom precu
peți nici un efort în aplicarea întoc
mai în viață a orientărilor și indi
cațiilor date de dumneavoastră și cu 
prilejul acestei vizite efectuate in 
județul nostru.

Am mandatul tuturor locuitorilor 
județului nostru de a exprima ad
mirația și recunoștința, deplina ade
ziune la politica externă a partidului 
și statului nostru de pace și colabo
rare între popoare, al cărei promo
tor strălucit sinteți dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, personalitate proeminen
tă a vieții politice internaționale.

Strips uniți in jurul partidului, în 
frunte cu dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, vă 
asigurăm că vom acționa cu spirit 
revoluționar pentru înfăptuirea e- 
xemplară a hotăririlor Congresului 
al XlI-lea, pentru înflorirea multila
terală a patriei, pentru înaintarea 
țării noastre spre comunism.

în cuvintul său, tovarășul Ion Va- 
silescu, maistru la secția mecanică 5 
a întreprinderii „1 Mai" Ploiești, a 
spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Reintilnirea cu dumneavoastră la 

această vibrantă adunare populară, 
ce are loc după vizita pe care ați În
treprins-o pe minunatul pămînt ro- 

'mânesc care este Prahova socialistă, 
reprezintă pentru noi, cei peste 14 000 
de constructori ploieșteni de utilaj 
petrolier, fericitul prilej să vă expri
măm sentimentele noastre de ne
țărmurită dragoste, prețuire și recu
noștință pentru activitatea plină de 
abnegație pe care o desfășurat! în 
fruntea partidului și statului pentru 
înfăptuirea idealurilor comuniste ale 
clasei muncitoare, ale poporului 
român.

Acționînd neabătut pentru ridica
rea pe' o treaptă caHtativ superioară 
a întregii noastre activități economi
ce, pentru întărirea autoconducerii 

' muncitorești, vă raportăm, mult sti
mate tovarășe secretar general al par
tidului, că pe primele 7 luni care au 
trecut din acest an întreprinderea 
„1 Mai“ și-a îndeplinit principalii in
dicatori de plan, reușind să livreze 
peste sarcinile prevăzute 1 369 tone 
de oțel aliat și aliat superior. 565 sape 
cu role, 7 prevenitoare de erupție, 
instalații de foraj în valoare de peste 
6,8 milioane lei și piese de schimb 
pentru Utilaj petrolier în valoare de 
peste 6,5 milioane lei.

în spiritul indicațiilor date de dum
neavoastră la Congresul al II-lea al 
consiliilor oamenilor muncii, sub con
ducerea organizației de partid, con
siliul oamenilor muncii din unita
tea noastră se ocupă cu răspundere 
și de rezolvarea problemelor sociale 
ale personalului muncitor, cum sînt 
cele legate de ridicarea gradului de 
confort la căminul de nefamiliști, îm
bunătățirea meniului la cantina-res
taurant, trimiterea unui număr mare 
de oameni ai muncii la odihnă și tra
tament, repartizarea a numeroase lo
cuințe.

Conștienți că mal avem multe de 
făcut, sintem hotărîți să transpunem 
în fapte rodnice de muncă prețioase
le indicații pe care ni le-ați dat și de 
această dată și vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că întreg colectivul de muncă 
al întreprinderii noastre va munci și 
va acționa in așa fel incit să-și rea
lizeze exemplar sarcinile de plan pe 
1981 și pe întregul cincinal.

Dînd glas bucuriei și satisfacției 
noastre deosebite de a vă avea în 
mijlocul nostru ca cel mai drag și 
scump oaspete, vă urăm din adincul 
inimilor, să ne trăiți ani mulți, in 
sănătate și fericire, spre binele, feri
cirea și bunăstarea patriei, a între
gului nostru popor 1

Tovarășul Petre Vîlcu, directorul • 
Combinatului petrochimic Teleajen, 
luînd cuvintul. a spus :

Mult Iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stițpați tovarăși.
Ca petrochimiști. membri al unui 

puternic detașament muncitoresc, cu 
vechi și totodată noi tradiții in in
dustria tării, sintem fericiți că avem 
minunatul prilej de a vă adresa in 
acest cadru sărbătoresc, dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
general al partidului, Nicolae 
Ceaușescu, cele mai vii și calde mul
țumiri pentru grija deosebită pe care 
o acordați dezvoltării și modernizării 
întregii economii naționale. între 
care și industriei petrochimice, l

Aducem un călduros omagiu to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate de 
prestigiu a științei românești, savant 
de renume mondial, de a cărei acti
vitate laborioasă se leagă si dezvol
tarea impetuoasă a chimiei și petro
chimiei românești.

Ne folosim de acest ales prilej 
pentru a vă raporta, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că. dind viață hotăririlor 
Congresului al XlI-lea. orientărilor 
și sarcinilor trasate de dumneavoas
tră la consfătuirile de lucru de 
la C.C. al P.C.R., printr-o muncă 
mai bine organizată, întărind ordinea 
și disciplina, am reușit să ne înde
plinim planul la producția netă pe 
primele 7 luni ale acestui an in pro
cent de 105,5 la sută, iar la producția- 
marfă in proporție de 106 la sută, 
realizînd un beneficiu peste plan în 
Valoare de 43 milioane lei. S-a asi
gurat in această perioadă punerea in 
funcțiune a instalațiilor de aditivi, 
normal-parafină, recuperare sulf și 
alchfiare, incepind probele tehnolo
gice la instalația de piroliză. care, 
prin intrarea în producție, va con
tribui la creșterea gradului de valo
rificare a prelucrării țițeiului cu 10 
la sută, pregătîndu-ne totodată pen
tru probele tehnologice la instalațiile 
de polietilenă și polipropilenă.

Sintem ferm hotărîți să acționăm 
cu răspundere comunistă ■ pentru a 
transpune în practică prețioasele in
dicații pe care ni le-ati dat in cadrul 
vizitei de lucru, asigurindu-vă că 
ele vor constitui pentru noi un ri
guros program de lucru in vederea 
realizării uneî mai largi game de 
produse petrochimice.

Stimate tovarășe secretar general, 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
permiteți-mi să vă exprimăm, odată 
cu mulțumirile noastre fierbinți Pen
tru onoarea ce ne-ați făcut-o vizitînd 
Combinatul petrochimic Teleajen, 
urările noastre sincere de viată lun
gă, sănătate și fericire.

Natalia Sandu, secretara comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea „Doro
banțul" Ploiești, a spus în cuvintul 
său :

Mult iubite ri stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimati tovarăși. ■
Cu nețărmurită dragoste si recu

noștință. eu care vă înconjoară în
tregul popor, colectivul de oameni 
ai muncii din întreprinderea de stofe 
..Dorobanțul" Ploiești vă exprimă, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cele mai vii mulțumiri 
pentru tot ceea ce întreprindeți pen
tru fericirea și bunăstarea poporului 
român.

în numele miilor de femei din În
treprinderea noastră, aduc de la tri
buna acestei grandioase adunări 
populare un călduros omagiu tova
rășei Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului și statului nos-' 
tru. ilustră personalitate a științei 
românești și mondiale, care-si aduce 
o prețioasă contribuție Ia dezvolta
rea învățâmintului. științei și cultu
rii. oferindu-ne un exemplu strălucit 
de prodigioasă activitate științifică 
si social-politică.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general Nicolae Ceaușescu. 
că. în lumina îndemnurilor pe care le 
adresați permanent tinerei generații, 
colectivul nostru de muncitori, teh
nicieni. maiștri și , ingineri, cu o 
v'îrstă medie tînără. acționează cu 
fermitate revoluționară pentru a-și 
consolida prestigiul de unitate mo

del. pentru a-și îndeplini exemplar 
sarcinile de producție. Astfel, pe cele 
7 luni care au trecut din acest prim 
an al noului cincinal, am obținut 
suplimentar peste 26 tone fire și 
31 000 metri pătrați țesături, realizind 
totodată planul la export în procent 
de 114 la sută.

Vizita pe oare ați făcut-o In Între
prinderea noastră constituie o deo
sebită cinstei un puternic si mobili
zator imbold pentru a ne perfecționa 
continuu întreaga activitate.

Este o mindrie patriotică pentru 
noi. tînăra generație a României so
cialiste. faptul că ilustra dumnea
voastră personalitate este larg recu
noscută pe plan internațional pentru 
excepționala contribuție pe care o 
aduceți la făurirea' unei lumi mai 
bune' și mai drepte, la salvgardarea 
păcii, la asigurarea unui viitor lumi
nos, fără războaie, tineretului lumii

Am mandatul întregului nostru co
lectiv de muncă să vă adresez dum
neavoastră. stimate tovarășe secre
tar general, părintele iubit al tinerei 
generații, cel mai apropiat și drag 
conducător și îndrumător al tinere
tului din ț^ra noastră, urările noastre 
de sănătate și multă putere de 
muncă pentru a ne conduce ani 
mulți, în fruntea partidului șl. tării, 
spre fericirea, libertatea, demnitatea 
și creșterea prestigiului patriei noas
tre scumpe. Republica Socialistă 
România

în cuvintul său, tovarășul Costică 
Mișcă, președintele C.A.P. Bucov, 
a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimati tovarăși
în numele țăranilor cooperatori 

prahoveni, cu emoție profundă și 
mare bucurie Vă adresez, și cu a- 
cest prilej, mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
un călduros buh venit, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, pe meleagurile noastre, 
cele mai alese și sincere urări de 
sănătate.

Vă rog să-mi îngăduiți să vă ra
portez că, punînd la baia întregii 
noastre activități indicațiile și orien
tările dumneavoastră, date la cel 
de-al doilea Congres al țărănimii, 
noi, membrii cooperatori din Bucov, 
am reușit să obținem și in acest an 
importante reallzățj la producția a- 
gricolă vegetală și animală, depășind 
planul la cultura griului cu 700 kg la 
hectar, iar la celelalte culturi vom 
obține producții superioare sarcinilor 
planificate. In zootehnie, producția 
de lapte și carne se realizează peste 
prevederile de plan, aducîndu-ne ast
fel o contribuție importantă la asigu
rarea fondului central și aprovizio
narea populației județului.

Din cuvîntarea rostită de dumnea
voastră la recenta consfătuire de 
lucru de la Comitetul Central al par
tidului am reținut cu mult interes că 
în agricultură nu este loc pentru au
tocritică. Cu critica și autocritica for
mală nu avem nici porumb, nici car
ne, nici lapte și legume.

Iată de ce organizația noastră de 
partid a dezbătut cu toți lucrătorii 
din comună sarcinile ce ne revin din 
magistrala cu vin tare rostită de dum
neavoastră la consfătuire, stabilind 
programe concrete de acțiuni în ve
derea asigurării transpunerii în viață 
a cerințelor noii revoluții agrare.

Vizita de lucru pe care ați făcut-o 
în cooperativa noastră, indicațiile 
dumneavoastră prețioase constituie 
pentru noi un nou și puternic imbold 
de a munci mai bine pentru dezvol
tarea continuă a unității noastre so
cialiste. Sintem convinși că numai 
astfel ne putem aduce contribuția Ia 
înfăptuirea Programului partidului, 
la sporirea avuției naționale.

Cu profundă recunoștință, perrhite- 
ți-mi să vă mulțumesc in numele tu
turor celor ce muncesc pe ogoarele 
județului pentru tot ceea ce faceți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru binele și 
fericirea poporului și să vă asigur 
că vom acționa cu toată fermitatea 
în vederea înfăptuirii hotăririlor Con
gresului al XlI-lea al partidului, 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
neîntreruptă a agriculturii românești

Tovarășul Dumitru Săndulescu, 
rectorul Institutului de petrol și gaze, 
a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în numele studenților și cadrelor di

dactice din Institutul de petrol 
și "gaze din Ploiești, vă exprimăm 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, Nicolae Ceaușescu, 
fiul cel mai iubit al poporului nos
tru, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, cele mai alese senti
mente de dragoste și nețărmurită 
prețuire, de mulțumiri pentru tot 
ceea ce faceți, spre binele patriei și 
națiunii noastre socialiste.

în activitatea noastră de invăță- 
mint și cercetare beneficiem de spri
jinul permanent al tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
personalitate de prestigiu a științei 
românești, savant de renume mon
dial, căreia îi aducem, cu acest prilej, 
un călduros omagiu in numele tutu
ror studenților și cadrelor didactice 
din Institutul de petrol și gaze 
Ploiești.

Institutul nostru este o creație a 
anilor socialismului. Amplasarea lui 
conform indicațiilor dumneavoastră 
clarvăzătoare, mult stimate tovarășe 
secretar general, in municipiul Plo
iești, leagănul și centrul modern al 
industriei noastre petroliere, oferă po
sibilități excepționale de dezvoltare 
a învățâmintului petrochimic.

îngăduiți-mi să vă raportez că in
stitutul nostru a pregătit peste 6 500 
specialiști, cadre de bază ale indus
triei noastre petroliere în domeniile 
foraj-extracție, construcție de utilaj 
și tehnologie petrochimică, precum și 
peste 700 cetățeni din alte țări care 
au obținut diploma institutului din 
Ploiești, recunoscut în întreaga lume.

Integrarea învățămintului cu cer
cetarea și producția, așa cum ne-ați 
indicat, se dezvoltă spre forme su
perioare, institutul colaborînd fruc
tuos cu numeroase unități de cerce
tare, inginerie tehnologică și pro
iectare, cu întreprinderi de profil din 
județul nostru și din toată țara. în 
acest an am reușit să ridicăm va
loarea contractelor de cercetare și 
proiectare la peste 17 milioane lei.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășă 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile pen
tru a transpune in viață prețioasele 
dumneavoastră indicații - privind 
scopul, rolul și importanța învăță- 
mintului superior din țara noastră 
câ vom face totul pentru ridicare) 
lui la nivelul cerințelor impuse d< 
noua etapă de dezvoltare pe care < 
parcurge patria noastră in cincinalu 
științei, tehnicii, calității și efi 
ciențel

Exprimînd dorința narticipanțila 
3a marea adunare populară, primtl 
secretar al comitetului județean d 
partid a adresat tovarășului Nicola 
Ceaușescu rugămintea de a lua cu 
vintuL

întimplnat cu îndelungi ovații j 
orale, ia cuvintul tovarășul Nicola 
Ceaușescu, secretar general al Part 
dului Comunist Român, președinte 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului Nicoli 
Ceaușescu a fost urmărită cu v 
interes, cei prezenți subliniind in r 
petate rînduri cu ovații și urale prj 
lungite aprecierile si considerați, 
secretarului general al partidului, i 
dicatiile date cu acest prilej. Ef si- 
exprimat astfel hotărîrea de a mul 
susținut pentru a da viată îndemn 
rilor si sarcinilor trasate de tovarăi 
Nicolae Ceaușescu. de a-și inten 
fica eforturile pentru realizarea 
biectivelor Congresului al XlI-lea 
P.C.R.. a prevederilor actualului q 
cinai, pentru înfăptuirea Programă 
de edificare a societății social] 
multilateral dezvoltate! și tnaintah 
României sore comunism.

în numele tuturor participant 
la marea adunare populară, al W 
ror celor ce trăiesc și muncesț 
județul Prahova, tovarășul Ion f 
cei a spus :

Mult iubite șî stimate tovse 
Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi îngăduiți ea, tn- 
mele organizației județene de pi. 
al tuturor oamenilor muncii dir- 
dețul Prahova, să vă adresez p 
mai vii mulțumiri pentru aprece 
făcute asupra activității noastre. - 
tru magistrala dumneavoastră ci

tare rostită Ia această adunare popu
lară a cetățenilor din municipiul Plo
iești, care, prin conținutul său. prin 
indicațiile prețioase ce ni le-ați dat. 
constituie pentru noi toți un amplu și 
mobilizator program de acțiune, un 
sprijin cu totul deosebit pentru în
treaga noastră muncă prezentă și vii
toare.

Exemplul dumneavoastră personal, 
de dăruire și slujire fără margini a 
intereselor națiunii noastre, a cauzei 
socialismului, păcii și progresului so
cial. ne va călăuzi permanent in în
treaga noastră activitate.

Vă urăm din inimă dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, ani mulți și rodnici, mul
tă sănătate și fericire, succes in no
bila activitate ce o desfâșurați. spre 
binele și prosperitatea poporului ro
mân.

Șă trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

• Marea adunare populară din mu
nicipiul Ploiești ia sfîrșit într-o at- 
mosferă de entuziastă sărbătoare.

Se aplaudă cu însuflețire, se ova
ționează îndelung pentru partid și 
secretarul său general tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Despărțirea de locuitorii Prahovei 
are loc în această alnbianță plină de 
vibrație. Grupuri de pionieri și șoimi 
ai patriei oferă flori oaspeților dragi, 
tineri și tinere in frumoase costume 
populare, specifice zonei prahovene, 
interpretează cu măiestrie jocuri și 
cintece populare românești

După intonarea Imnultii de stat o 
companie de onoare, formată din 
militari ai forțelor armate, membri 
ai gărzilor patriotice și detașamente 
de pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, aliniată pe platoul din 
fața Palatului politico-admihistrativ. 
a prezentat onoraL

în aplauzele și uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu iși iau rămas 
bun de la cei prezenți, de la locui-, 
torii județului Prahova, care i-r 
înconjurat, ca de fiecare dată, c 
căldură și bucurie, cu satisfacția de 
a le înfățișa realizările lor. de a le 
prezenta felul cum trăiesc și mun
cesc.

★
Eveniment de rezonanță In viața 

locuitorilor prahoveni, vizita de lu
cru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
desfășurată pe parcursul a două zile 
in acest județ, s-a înscris ca un 
moment semnificativ al dialogului 
rodnic pe care secretarul general al 
partidului îl poartă permanent cu 
cei ce muncesc în probleme esenția
le ale dezvoltării țării, ale ridicării 
nivelului material și spiritual al po
porului, ale edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Aprecierile și indicațiile secreta
rului general al partidului au găsit 
un larg ecou în conștiința locuitori
lor județului insuflețindu-i in acti
vitatea lor pentru Îndeplinirea e- 
xemplară a importantelor sarcini ce 
le revin In acest an și pe întregul 
cincinal. în vederea sporirii contribu
ției județului la progresul economiei 
naționale, Ia creșterea neîntreruptă 
a bunăstării oamenilor muncii. Ia 
înflorirea continuă a patriei noastre 
socialiste.

Pretutindeni In toate unitățile 
vizitate pe parcursul celor două 
zile, secretarul general al parti
dului a fost salutat cu căldură, 
cu înaltă 6timă și considerație de 
oamenii muncii prahoveni. Aseme
nea tuturor cetățenilor patriei noas
tre socialiste — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
locuitorii județului Prahova au ți
nut să sublinieze, prin cuvinte porni
te din inimă, marea bucurie de a 
se reintilni cu tovarășuț Nicolae 
Ceaușescu, de a-1 saluta la ei acasă, 
adresîndu-i la tot pasul calde urări 
de sănătate și multă putere de 
muncă.

Prin angajamentul pe care și l-au 
luat în fața secretarului general al 
partidului, oamenii muncii praho
veni și-au asumat noi sarcini de a 
ridica pe o treaptă superioară acti
vitatea de zi cu zi din fabrici, uzi
ne, de pe ogoare, dînd și cu acest 
prilej expresie increderii In politica 
internă și externă promovată de 
partid, de secretarul său general 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

■ ■ n n ■ i b ■
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Pretutindeni — măsuri energice 
pentru buna pregătire a însâminfărilor!

BOTOȘANI: învățăminte 
pentru apropiata campanie

După recenta consfătuire' de lucru 
pe problemele agriculturii de la C.C. 
al P.C.R.. în județul Botoșani s-au 
Întreprins un șir de acțiuni, prin 
deplasarea specialiștilor, a activului 
de partid și de stat in cadrul fiecă
rei unități productive. Au fost revă
zute si îmbunătățite măsurile stabili
te la consfătuirea județeană a griu
lui. s-au reevaluat forțele mecanice 
si manuale, astfel incit recoltarea 
culturilor de toamnă sâ se încheie 
într-un timp și mai scurt, crein
du-se totodată front de lucru pentru 
a se trece cît mai repede la semăna
tul cerealelor păioase. Iată, in acest 
sens, citeva preocupări actuale ale 
cooperatorilor din comuna Ungureni, 
preocupări pe care le-am identificat 
insă in marea majoritate a unități
lor agricole unde am fost in ultimele 
zile.

La Ungureni se Insămintau primele 
suprafețe cu raniță. Ing. Viorel Clo
cotici, președintele cooperativei, a 
Intrat direct în subiect : „Două gre
șeli fundamentale comise la insă- 
mințările din toamna trecută au de
terminat obținerea unor producții de 
orz si grîu sub nivelurile planificate. 
Prima : amplasarea a două treimi 
(aproape 800 ha) din suprafața cul
tivată cu grîu după grîu sau orz. A 
doua : lipsa de preocupare pentru 
asigurarea densității incă de la se
mănat. La acestea s-a mai adăugat și 
faptul că o bună parte din sămință 

a fost incorporată in sol netratată de
loc ori tratată parțial, superficial".

Ce s-a întreprins pînă acum in 
scopul evitării celor două greșeli cu 
consecințe mari asupra producției 1 
Din cele 1 231 ha ce se vor însămința 
cu orz sau grîu. doar 143 urmează 
după cerealele păioase. Acestea au 
fost insă arate imediat după recolta
re. li s-au administrat îngrășăminte 
organice și chimice. Celelalte aproa
pe 1 100 ha au ca premergătoare 
soia, sfeclă de zahăr, cînepă, in, iar 
o suprafață de sub 200 ha — po
rumb. Toate aceste culturi vor fi 
recoltate oină in 10—11 septembrie. 
Pe de altă parte, s-a stabilit ca la se
mănat să lucreze cei mai buni meca
nizatori (Dumitru Găină. Victor Gră
dinara. Al. Amariei ș.a.), aceștia ur- 
mind să ia in primire Întreaga su
prafață cultivată cu cereale păioase 
și de care se vor ocupa pinâ la strîn- 
gerea recoltei, inclusiv. Ținind seama 
de deficientele semnalate in toamna 
anului trecut, acum întreaga canti
tate de sămință de orz și grîu se află 
in magaziile cooperativei cu buletine 
roșii de analiză. „Lucrind zilnic cu 
10 discuri și 5 semănători, adaugă 
președintele, avem garanția că vom 
încheia semănatul în termenul sta
bilit pentru zona noastră".

Asemenea preocupări pentru buna 
pregătire a însămințărilor de toamnă 
există în marea majoritate a unită
ților din județ. Sint insă și unități 
unde, sub anumite aspecte, pregă
tirile sînt intîrziate dacă ținem sea

ma că. în zona Botoșanilor, insămîn- 
țările de toamnă trebuie incheiate 
mult mai devreme decit in restul ță
rii. Astfel, cooperativele agricole din 
Bâlușeni, Păltiniș, Saucenița și 
Santa-Mare (in toate consemnîndu-se 
in acest an producții slabe de ce
reale) nu și-au ridicat incă din depo
zitele întreprinderii de valorificare a 
cerealelor Botoșani cantitățile de sâ- 
mînță de orz ce urmează a ti utili
zată în actuala campanie. De aseme
nea. I.V.C. Iași nu a livrat pină acum 
județului Botoșani 55 tone de să- 
mintă elită pentru aceeași cultură.

CARAȘ-SEVERIN: Exemplul fruntașilor 
demonstrează că arăturile pot fi efectuate 

mai repede
De la direcția agricolă județeană 

am fost informați că pentru insă- 
mințările de toamnă s-au efectuat 
arături pe 21 500 hectare, din cele 
38 800 hectare planificate, iar îngră- 
șămintele naturale și chimice au fost 
administrate pe circa 30 la sută din 
suprafețele prevăzute. Iată insă și 
citeva constatări la fața locului.

La consiliul agroindustrial Berliș- 
te, președintele acestuia, tovarășul 
Vaier Drăgan. ne-a spus : „Am par
ticipat la consfătuirea ce a avut loc 
la București și am fost impresipnat 
de profunzimea analizei, orientărilor 
și indicațiilor formulate cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru îmbunătățirea activității în 

Pe de altă parte, ing. AL Chișcaru, 
șef de serviciu la I.V.C. Botoșani, 
ne-a informat că agricultura județu
lui nu a primit pină in. prezent decit 
un sfert din cantitățile de substanțe 
chimice cu care se tratează sămință 
de orz și grîu. Livrarea acestor sub
stanțe se impune cu atît mai mult cu 
cit — repetăm — județul Botoșani 
este situat in zona unde insămință- 
rile de toamnă trebuie să se Încheie 
cel mai devreme.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii*

agricultură. La întoarcerea de la 
consfătuire, împreună 'cu cadrele de 
conducere și specialiștii din coopera
tive și unitățile de stat, am trecut 
la o analiză amănunțită, pe unitățile 
componente ale, consiliului, a sarci
nilor prioritare pentru această peri
oadă. Totodată, cu sprijinul lor au 
fost elaborate măsuri precise pentru 
desfășurarea în cele mai bune con
diții a fiecărei lucrări in parte. Re
zultatele de pînă acum atestă un 
demaraj bun al pregătirilor pentru 
insămînțări : din cele 5 230 hectare 
prevăzute să fie însămînțate in a- 
ceastă toamnă in unitățile dîn con
siliul nostru, mai bine de 4 000 hec
tare au fost arate. Urmărim zilnic 

posibilitatea recoltării altor culturi 
premergătoare, spre a elibera tere
nul și efectua arăturile cit mai re
pede. astfel incit solul să se poată 
așeza". Intr-adevăr, aici, programul 
stabilit prevede încadrarea in timpul 
optim a tuturor lucrărilor. S-au de
pus eforturi pentru transportul gu
noiului de grajd, care a fost îm
prăștiat pe o mare suprafață. De ase
menea, îngrășâmintele chimice au 
fost administrate pe 1110 hectare.

La Grădinari, intr-o altă zonă fer
tilă a județului, avem ca interlocutor 
pe tovarășpl Mihai Preoteșoiu, pri
marul comunei. „Cooperativa noastră 
agricolă are de însămînțat in această 
toamnă 500 hectare cu culturi de pă
ioase și plante furajere. Pină acum 
au fost arate toate suprafețele eli
berate de culturi timpurii și avem 
pregătit terenul, in bune condiții ca
litative, pe 150 hectare. Vom menți
ne' însă și vom accelera ritmul lu
crărilor". Pe ansamblul consiliului 
unic Grădinari, arăturile pentru în- 
sămințâri au fost efectuate pe 63 la 
sută din suprafața prevăzută și s-au 
aplicat îngrășăminte chimice pe 40 
Ia sută.

Există Insă și situații mai puțin 
lăudabile. Cu condiții similare, dacă 
nu chiar mai bune, în consiliul Mol
dova Veche, arăturile s-au efectuat 
pe numai 40 la sută din suprafața 
prevăzută a fi insămînțată cu grîu 
și orz de toamnă, cu alte culturi fu
rajere, iar in consiliul Zăgujeni — 
doar pe 45 la sută din suprafață. O 
discuție cu tovarășul Petru Brie, di
rector general al direcției*  județene a 
agriculturii, ne-a edificat asupra mă
surilor menite să impulsioneze rit
mul lucrărilor specifice acestui se
zon. în primul rind, se acționează 
pentru eliberarea tuturor suprafețe
lor, in funcție de cele trei zone sta
bilite ca etape, pornind de Ia con
dițiile de climă și relief, spre a se 
putea trece la arat și pregătirea pa
tului germinativ.

Sînt necesare și alte măsuri pen
tru ca însâmînțările să se desfășoa
re in bune condiții. Din discuția cu 
directorul bazei județene de aprovi
zionare tehnico-materială pentru a- 
gricultură, tovarășul Petre Borz, a 

reieșit că incă nu s-au asigur,i- 
tegral piesele de schimb nete. 
La ora actuală se face simțităsa 
brăzdarelor de plug. întrepritfle 
din județ — cum ar fi Intrepe- 
rea de construcții metalice Boși 
întreprinderea de utilaj de nrit 
din Topleț — ar putea da un lin 
efectiv,- întrucit în aceste unitsâu 
produs repere folosite in agritfă. 
De ce oare astăzi receptivitaa- 
cestora la cerințele agricultudin 
propriul județ nu mai este ciă- 
dată ? Pe de altă parte, unele âți

DÎMBOVIȚA :lnde sînt brăzdarele 
peu pluguri?

Pentru însămlnțările din na 
acestui an, in unitățile agriclin 
județul Dîmbovița au fost efcte 
pînă acum arături pe 32 600 ire 
— 48 lă sută din suprafața fi- 
cată. De asemenea, 18J100 hecau 
fost fertilizate cu îngrășămidhi- 
mice și 2 000 hectare cu ingrfn- 
te organice. „Fiecare unitate es- 
fășoară activitatea potrivinor 
programe riguroase, menite isi- 
gure încheierea insămînțărilină 
la data de 5 octombrie — npus 
ing. Dumitru Buzescu, dirul 
adjunct al direcției agricoleițe- 
ne. S-a refăcut amplasarea ari
lor și s-a definitivat structi>iu- 
rilor pe fiecare unitate, iafin- 
țele au fost condiționate tfifi- 
cate. O atenție deosebită lăm 
celor 10 000 hectare pe cartfom 
însămința cu griu în rîndurt — 
o noutate pentru județul n<-

în majoritatea unităților care 
am trecut, terenurile de pe s-au 
strins culturile premergăi au 
fost arate. Se recoltează 1 și 
îndeosebi legume, astfel se 
creează noi fronturi de lucntru 
mecanizatori. La C.A.P. Cri se 
arase întreaga suprafață rată, 
iar 220 hectare din cele 7ptare 
prevăzute să se însămînțeî grîu 
și orz fuseseră discuite. ! re
colta porumbul de pe cîtercele 
care in curlnd vor ajunge ituri- 
tate — ne-a informat inil-șef 

nu predau la bază anvelopele menite 
să asigure schimbul cu altele noi. De 
asemenea, deși se simte lipsa came
relor de aer, în tot acest an nici o 
unitate agricolă nu a predat bazei 
camerele uzate.

Așadar, in Caraș-Severin, pe Ungă 
măsurile bune luate pipă acum, este 
nevoie să se acționeze în continua
re pentru buna pregătire a însămin- 
țărilor de toamnă.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Scîntelî*

al cooperativei, ' Gheorghe Alexe. 
Organizăm recoltarea in așa fel incit, 
in aceeași zi, să se elibereze tere
nul pentnl arat. Creăm astfel un in
terval de timp suficient pentru ca 
terenul să se așeze inainte de se
mănat".

Cum aveam să aflăm de la pre
ședintele consiliului unic Cringuri, 
tovarășul Radu Boboc, se muncește 
intens și în celelalte unități agri
cole. Se aplică indicația dată la re
centa consfătuire de lucra de la 
C.C. al P.C.R. ca griul și orzul să 
fie însămînțate pe parcele, pentru a 
se putea desfășura in bune condiții 
lucrările in funcție de natura tere
nului. O măsură bine gîndită, mal 
ales în cazul suprafețelor pe care 
băltește apa. Ca atare, in jurul fie
cărei parcele au început să fie să
pate canale și rigole de scurgere.

Există însă două probleme de re
zolvat pentru ca întregul volum de 
lucrări să se poată face în timpul 
optim. Prima : Ministerul Agricul
turii nu a dat pină in prezent re
partiție decit pentru circa 65 la sută 
din cantitatea de carburanți necesa
ră. iar a doua — in baza de apro
vizionare a agriculturii nu se gă
sesc la ora actuală, între altele, 
brăzdare pentru pluguri și piese de 
schimb pentru discuri.

Gheorcjhe MANEA 
corespondentul „Scintpil*
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul afacerilor externe și al justiției 

din Republica Suriname *

• Teatrul Național (sala mică) ; Fl- 
lumena Marturano — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă (premieră) — 19,30. (sala Gră
dina Icoanei) : Astă seară poezia mu
zicii tinere (premieră) — 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : 
Opinia publică — 19,30.
o Teatrul satirlc-muzlcal „Constantin 
Tănase" (grădina Boema) : Idolul fe
meilor — 20, (grădina Batiștei) : Ve
selie la Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română* : 
La fintina dorului — 18.30.
e Teatrul „ion vasilescu" : Dar na e 
nimic serios — 19,30.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului National 
pentru Știjnță si Tehnologie, s-au in- 
tilnit. vineri seara. în cadrul unui 
cocteil, oferit la Palatul Consiliului 
de Stat, cu participanții la simpozio
nul ..Oamenii de știință și pacea".

La intilnire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Ion Din- 
că. Cornelia Filipaș. Ion Pătan. Ane
ta Spornic. Petru Enache. Nicolae 
Giosan. Suzana Gâdea. Marin Rădoi, 
Ion Ursu, Richard Winter. Ilie Ra
dulescu.

Au participat personalități de frun
te ale vieții științifice mondiale, lau- 
reati ai Premiului Nobel, președinți 
de academii din diferite tari, direc
tori generali ai unor agenții ale Or
ganizației Națiunilor Unite, conducă
tori ai unor institute din toate dorhe- 
niile științei.

Au fost, de asemenea, prezent! re
prezentanți de seamă ai științei și

SUB ÎNALTUL PATRONAJ AL PREȘEDINTELUI REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Ieri s-a deschis la București simpozionul 
international „Oamenii de știință și pacea"

Sub înaltul patronaj al președinte
lui Republicii Sjcialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
București a început vineri diminea
ță simpozionul internațional „Oame-, 
nii de știință și pacea".’Manifestarea 
a reunit personalități de frunte ale 
vieții științifice mondiale, laureati ai 
Premiului Nobel, președinți de aca
demii din diferite țari, directori ge
nerali ai unor agenții ale Organiza
ției Națiunilor Unite, conducători ai 
unor institute din toate domeniile 
științei.

în aula Academiei Republicii So
cialiste România erau prezenți re
prezentanți de seamă ai științei și 
culturii românești, academicieni, 
membri ai Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, ai Acade
miei de științe sociale și politice, ca
dre didactice din invățămintul supe
rior. cercetători, alți specialiști.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de acad. Gheorghe Mihoc, 
președintele Academiei Republicii So
cialiste România, care a spus :

„Vă rog să-mi îngăduiți să dau' 
glas, odată cu expresia înaltei noas
tre stime, celor mai respectuoase 
mulțumiri președintelui Republicii 
Soc’a’iste România, tovarasul Nicolae 
Ceaușescu. pentru amabilitatea de a 
fi acceptat inaltul patronaj al reu
niunii noastre, fapt care ne onorează 
in mod deosebit și, totodată, consti
tuie un stimulent valo-os in buna 
desfășurare si încheierea cu succes 
a lucrărilor simpozionului. (Aplauze).

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
eminent om de stat, și-a cîștigat un 
remarcabil prestigiu prin vasta sa 
activitate internațională, prin concep
ția sa realistă și umanistă asupra 
organizării relațiilor interstatale, prin 
acțiunile și inițiativele sale pe plan 
mondial orientate neabătut spre pro
movarea idealurilor nobile ale înțe
legerii și cooperării între națiuni, ale 
destinderii, dezarmării si păcii, ale 
independentei și libertății tuturor 
popoarelor de pe planeta noastră. 
(Aplauze)

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
acordat și acordă o importantă ma
joră relevării rolului însemnat și 
răspunderii înalte pe care o au oa
menii de știință in lumea contempo
rană. în mod deosebit in domeniul 
menținerii si conso'idării nării, stă
vilirii cursei primejdioase a îna-mă- 
rilor. realizării, unor măsuri practice 
în sfera dezarmării, in primul rind a 
dezarmării nucleare.

în numeroase ocazii, cu prilejul 
convorbirilor cu șefi de stat si gu
vern din țări ale lumii situate pe toa
te continentele, in intilnirile cu oa
meni de știință români și străini. în 
cuvîntările rostite la. tribuna Orga
nizației Națiunilor Unite și a altor 

culturii românești. academicieni, 
membri ai Consiliului National pen
tru Știință și Tehnologie, ai Acade
miei de științe sociale și politice, ca
dre didactice din învătămintul supe
rior.

în timpul cocteilului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intretinut. într-o 
atmosferă cordială, cu participant!! la 
acest simpozion, a cărui temă re
flectă preocuparea României, a șefu
lui statului român fată de rolul pe 
care trebuie să-1 joace oamenii de 
știință in apărarea păcii. în edifica
rea unei lumi mai bune și mai drep
te pe planeta noastră.

în cadrul acestor discuții, partlci- 
pantii la simpozion au exprimat to
varășului Nioolae Ceaușescu încă 
o dată calde mulțumiri pentru mesa
jul ce le-a fost adresat, precum și a- 
dinca considerație pe care l-o poartă 
oamenii de știiptă de pretutindeni 
pentru activitatea sa neobosită, pusă 
în slujba promovării spiritului păcii 
în întreaga lume, colaborării și înțe
legerii între popoare.

foruri internaționale, in mesajele a- 
dresațe unor organizații si reuniuni 
de prestigiu, șeful statului român a 
proiectat in lume un apel vibrant și 
mobilizator în favoarea implicării ne
mijlocite a cercetătorilor și savanți- 
lor. a tuturor slujitorilor științei și 
culturii în lupta ce se desfășoară la 
scară mondială pentru dezarmare și 
pace, pentru cooperare și înțelegere 
intre ponoare.

Faptul că lucrările simpozionului 
internațional „Oamenii de știință și 
pacea" se desfășoară sub patronajul 
înalt al președintelui Nicolae 
Ceaușescu ne permite nouă, slujito
rilor științei, să beneficiem, in dezba
terile noastre, de îndreptarul prețios 
pe oare il reprezintă abordarea gene
roasă, străbătută de un autentic u- 
manism, a șefului statului român 
privind relația dintre știință și sluji
torii ei și cauza păcii și securității 
internaționale. Totodată, vedem in 
patronajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu asupra lucrărilor acestui 
simpozion o nouă și concludentă ex
presie a voinței și hotăririi României 
de a milita ferm și consecvent — in 
contextul complex al vieții mondiale 
actuale, cind nu puține sint pericole
le la adresa destinderii și stabilită
ții in lume, a independentei și li
bertății popoarelor — pentru salvgar
darea si întărirea păcii, pentru secu
ritate si dezarmare, pentru mai buna 
cunoaștere. înțelegere și încredere re
ciprocă. pentru unirea eforturilor tu
turor forțelor progresiste ale lumii 
în scopul asigurării dezvoltării ne- 
stinjenite. pașnice, a progresului și 
civilizației umane.

Sîntem convinși că lucrările sim
pozionului „Oamenii de știință și 
pacea" se vor desfășura sub somnul 
dorinței unanime a tuturor celor 
prezenți de a se cunoaște și a se 
înțelege mal bine, de a conlucra 
mai ferm și mai strîns pentru a 
pune cuceririle științei în slujba 
cauzei nobile a păcii, în folosul dez
voltării și propășirii tuturor po
poarelor".

Tovarășul Petru Enache. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a dat 
Citire Mesajului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Sooialiste România, partici
panților la lucrările simpozionului.

întreaga asistență a ascultat cu 
deosebită atenție și profund interes 
mesajul șefului statului român, a 
subliniat in repetate rinduri, prin 
vii aplauze, conținutul său bogat in 
idei de mare valoare practică pen
tru definirea rolului din ce în ce 
mai important pe care știința și teh
nologia il au în evoluția societății 
contemporane, a importantei acțiunii 
conjugate a forurilor științifice, a

Totodată, ei au adus omagiul și a- 
precierile lor deosebite tovarășei 
Elena Ceaușescu. om politic si perso
nalitate bine cunoscută a științei con
temporane. care își aduce o contribu
ție însemnată la progresul științei și 
tehnologiei pe plan mondial.

Cei prezenți au subliniat, în același 
timp, importanta acestei reuniuni 
găzduite de tara noastră, însemnăta
tea problematicii aflate în dezbatere, 
care are drept scop angajarea mai 
puternică a oamenilor de știință in 
susținerea și apărarea păcii, securi
tății și liniștii tuturor popoarelor. Ei 
au relevat, in acest sens, deosebita 
însemnătate a concepției președinte
lui României privind rolul oamenilor 
de știință în pacea și dezvoltarea po
poarelor, concepție care pune preg
nant in relief vocația de pace și co
laborare internațională a politioii ro
mânești.

In discuțiile cu oaspeții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că oa
menii de știință din întreaga lume 
trebuie să-și sporească eforturile in 

tuturor savanților lumii pentru 
menținerea și consolidarea păcii, 
pentru stăvilirea primejdioasei curse 
a inarmărilor.

După prezentarea mesajului, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România a spus : „Consider 
că sint în asentimentul dumneavoas
tră, al tuturor participanților la 
simpozionul internațional „Oamenii 
de știință și pacea", să adresăm res
pectuoase mulțumiri președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, pentru mesajul 
cu care a onorat reuniunea noastră 
internațională. Avem convingerea 
că generoasele idei conținute in me
sajul președintelui României vor 
constitui axul de valori In jurul că
rora se vor desfășura dezbaterile 
simpozionului nostru. Pe întreg 
parcursul lucrărilor noastre vom 
păstra viu in minte și in inimă în
demnul la responsabilitate și acțiune 
emanat de gîndirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane".

în prima zi a lucrărilor au luat 
cuvintul prof. Bernard Pullman 
(Franța), directorul Institutului de 
biochimie, membru al Academiei 
Franceze, dr. Eleonora Massini (Ita
lia), președinte al Federației mon
diale pentru studierea viitorului, 
prof. Engelbert Broda (Austria), 
prof. Ibrahim Badian, președin
tele Academiei de cercetări științifice 
și tehnologice din Egipt,. A. Rahman 
(India), prof. Ion Ursu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, prof. Halfdan 
Mahler, director general al Organi
zației Mondiale a Sănătății, prof. Bi- 
lolo Mubabinge (Zair), dr. Sigvard 
Eklund, director general al Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică, prof. Emanuel Merdinger 
(S.U.A.), prof. Dușan Nedelcovici (Iu
goslavia), prof. Jose Jaz, director al 
Biroului de cooperare științifică pen
tru Europa și America de Nord al 
UNESCO, dr. Nurul Islam, director 
general al Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.), prof. Olof G. 
Tandberg. secretar general al Acade
miei Regale de Științe a Suediei, 
prof. Constantin Arsepi (România), 
prof. A-.M. Prohorov, laureat al Pre
miului NobeL directorul Institutului 
de fizică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.. Aurelio Peocei, pre
ședintele Clubului de la Roma, 
prof. Atico Vilas Boas de Mota (Bra
zilia). Gunther Grdber, președintele 
Comitetului de istorie și filozofie a 
științei din R. D. Germană, prof. 
A. M. Kazi. ministrul federal pentru 
știință și tehnologie al Pakistanului, 
prof. Gheorghios Grigoriou (Grecia), 
Iosif Constantin Drăgan, om de știin

direcția promovării unei politici de 
pace și colaborare, pentru eliminarea 
surselor de încordare și conflict, pen
tru dezarmare și, in special, pentru 
dezarmare nucleară, pentru împiedi
carea fabricării de noi arme de dis
trugere în masă, pentru triumful 
idealurilor de pace și progres ale 
omenirii.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărirea României de a-și 
aduce și în viitor întreaga contribu
ție la lupta pentru oprirea agravării 
situației internaționale, pentru relua
rea și continuarea politicii de destin
dere, pace, securitate și cooperare, 
pentru soluționarea pe cale pașnică 
a tuturor problemelor care confruntă 
omenirea, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

în încheierea întîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se 
participanților, a spus : „Vă doresc 
multă sănătate și multă fericire ! Să 
facem din știință o puternică forța 
a păcii, progresului și independenței 
popoarelor 

ță de origine română, și prof. Iosif 
Kovacs (România).

Comunicările prezentate s-au refe
rit la concepția președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind rolul oamenilor de știință in 
asigurarea păcii și dezvoltării popoa
relor, caracterul profund umanist al 
acestei concepții, oomponentă impor
tantă a politicii pe care tara noastră, 
președintele său. o promovează cu 
hotărire și consecvență in scopul re
ducerii încordării in viața interna
țională, înfăptuirii dezarmării și. în 
primul rind, a dezarmării nucleare, 
întăririi securității și independenței 
popoarelor, edificării unui climat de 
pace și conlucrare rodnică in întreaga 
lume.

Vorbitorii au exprimat recunoștința 
profundă președintelui Nioolae 
Ceaușescu, personalitate marcantă a 
vieții politice internaționale, pentru 
faptul că lucrările aoestei importante 
reuniuni, care dezbate o temă de 
stringentă actualitate, se desfășoară 
sub inaltul său patronaj. Ei au dat, 
totodată, o deosebită.-apreciere ideilor 
vizionare, de profund umanism., cu
prinse in mesajul adresat de șeful 
statului român, subliniind că aceasta 
constituie o nouă mărturie a atenției 
permanente acordate de președintele 
României sporirii rolului științei și 
intensificării conlucrării dintre sa- 
vanții de pretutindeni pentru împli
nirea aspirațiilor legitime de pace, 
progres și bunăstare ale popoarelor.

Participanții la dezbateri au contu
rat, prin exemple revelatoare, dimen
siunile reale ale escaladării cursei 
înarmărilor, pericolul grav pe care îl 
reprezintă pentru pacea planetei, ur
mările sale dezastruoase asupra civi
lizației umane, a vieții insăsi. Vorbi
torii au arătat că in momentul de 
față activitatea unui număr încă 
mare de oameni de știință este subor
donată scopurilor militare, că nume
roase creații ale geniului uman, care 
ar fi putut să contribuie la progresul 
și bunăstarea popoarelor, sint folo
site ca mijloace de distrugere a tot 
ceea ce atîtea generații de oameni au 
făurit cu truda minții și brațelor lor. 
Reliefînd rolul crescind al științei in 
epoca contemporană, responsabilita
tea savanților față de viitorul omeni
rii, participanții la dezbateri au evi
dențiat valoarea deosebită a propu
nerilor formulate de președintele 
României în mesajul adresat simpo
zionului. in legătură cu necesitatea 
organizării unui front larg al oame
nilor de știință care să acționeze cu 
hotărire pentru ca știința să fie uti
lizată exclusiv in scopuri pașnice, 
potrivit vocației sale fundamental 
umaniste.

Lucrările simpozionului continuă. 
(Agerpres)

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescți. a primit, vineri, pe Har
vey H. Naarendorp. ministrul aface
rilor externe și ai justiției din Repu
blica Suriname, care efectuează o vi
zită oficială in tara noastră.

La întrevedere a luat parte Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de față Iwan Graanoogst, 
președintele Consiliului Național Mi
litar al Republicii Șuriname.

Oaspetele a exprimat vil mulțumiri 
pentru Întrevederea acordată si a 
subliniat că îi revine deosebita cinste 
să transmită șefului statului român 
un călduros salut din partea preșe
dintelui Republicii Suriname. Henk 
Chin A Sen. a guvernului și poporu
lui surinamez precum și dorința de 
a dezvolta relațiile de prietenie și co
laborare dintre Suriname și România.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rîndul său, 
un salut cordial și cele mai bune

Cronica zilei tv
Delegația surinameză, condusă de 

Harvey H. Naarendorp, ministrul 
afacerilor externe și al justiției, a 
efectuat, vineri, o vizită la între
prinderile de aluminiu și de prelu
crare a aluminiului din Slatina.

Ministrul oaspete a avut, de ase
menea, o întrevedere cu Ion Ce- 
terchi, ministrul justițieL

★
Vineri seara, generalul-Iocotenent 

Constantin Olteanu, ministrul apără
rii naționale al Republicii Socialiste 
România, a avut o întrevedere cu 
locotenentul clasa I Iwan F. Gra
anoogst, președintele Consiliului Na
țional Militar din Republica Suri
name.

Convorbirile care au avut Ioc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
Delegația Comitetului pentru trans

porturi și telecomunicații din Parla
mentul suedez. condusă de Bertil 
Zachrisson, care s-a aflat in țara 
noastră ia invitația Marii Adunări 
Naționale, a vizitat. în cursul zilelor 
de joi și vineri, obiective economice 
din portul Constanta si de pe traseul 
Canalului Dunăre — Marea Neagră, 
noile cartiere de locuințe din Capi
tală. precum și metroul bucurestean.

Cu prilejul vizitei in țara noastră ă 
delegației parlamentare din Suedia, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești a oferit o recepție.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Federative a Braziliei, vineri 
după-amiază a avut loc in Capitală o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia ziaristul Marius Popescu, redac- 
tor-șef adjunct al ziarului „Sportul", 
a împărtășit impresii de călătorie din 
această tară.

cinema
• Convoiul t VICTORIA — 10; 12; 14;
16; 18; 20, CULTURAL - 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• lo-ho-ho („Zilele filmului din R.P. 
Bulgaria") : STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Punga cu libelule s DRUMUL SĂ
RII - 16; 18; 20.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
COTROCENI — 15: 17.30; 20.
a Campionii t VIITORUL — 15.30;
17,30; 19.30.
• Alo, aterizează străbunica : POPU
LAR — 15,30; 17,30: 19,30.
• Drumul oaselor : MUNCA — 15.30; 
17,45; 20.
• „Tridentul* * nu răspunde : PRO- 
RESUL - 16; 18; 20.
• Croaziera ; Aventură tn Arabia : 
FLACĂRA - 15.30; 19.
• Eseadronul husarilor zburători t 
PATRIA — 9; 12,15; 15,45; 19.
• Orele fiicelor : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Imprumută-m! vocea astă-seară : 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20,15, EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 29,15.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL Azi, în divizia A, etapa a Vl-a
• Pe „micul ecran", C. S. Tîrgoviște- 
F. C. Olt • Douâ meciuri au fost 
aminate : Politehnica Timișoara - 
Universitatea Craiova și Steaua - 

U.T.A.
Astăzi este programată cea de-a 

VI-a etapă a campionatului diviziei 
A la fotbal. In Capitală, un singur 
meci : Sportul Studențesc — F.Q. 
Argeș, pe stadionul Politehnica. Iată 
intilnirile din țară : Chimia Bin. 
Vilcea — Jiul Petroșani, F.C.M. Bra
șov — Universitatea Cluj-Napoca. 

urări președintelui Republicii Suri
name. guvernului, iar poporului su
rinamez noi succese pe calea pro
gresului economic și social.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme legate de dezvolta
rea economico-socială a celor două 
țări, precum și perspectivele dezvol
tării raporturilor de colaborare și 
cooperare politică, economică, tehni
că, in' domeniul învățămintului din
tre România și Suriname. în acest 
context, au fost relevate posibilități
le pe care le oferă economiile oelor 
două țări in direcția inițierii unei 
conlucrări fructuoase, reciproc avan
tajoase, intr-o serie de ramuri eco
nomice.

De asemenea. în cadrul'întrevederii 
s-a subliniat importanta conlucrării 
în continuare între cele două țări in 
domeniul vieții internaționale. A fost 
evidențiată necesitatea lărgirii cola
borării între țările in curs de dez
voltare. țările nealiniate, pentru în
tărirea independentei politice și eco

La manifestare au luat parte mem
bri ai conducerii LR.R.C.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public;

Au fost brezenti Carlos dos Santos 
Veras. ambasadorul Braziliei la 
București, și membri ai ambasadei.

Cu prilejul celei de-a 37-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, la cinematograful „Stu
dio" din Capitală se desfășoară, în- 
cepînd de vineri, „Zilele filmului bul
gar". La spectacolul de gală a fost 
prezentat lung-metrajul artistic 
„Io-ho-ho“, distins recent în cadrul 
Festivalului cinematografic interna
țional de la Moscova.
' în deschiderea manifestării au 
rostit alocuțiuni scriitorul loan Grigo- 
rescu, vicepreședinte al Asociației ci
neaștilor, și regizorul Iakim Iakimov, 
eare, s-au referit' la tradiționalele re
lații de colaborare cultural-artistică 
dintre cele două țări, la rolul cine
matografiei în mai buna cunoaștere 
șl apropiere între cele două popoare.

La spectacol au luat parte Ladislau 
Hegeduș, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Asociației de prietenie ro- 
mâno-bulgară, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, Pe- 
tăr Danailov, ambasadorul Bulgariei 
la București, și membri ai ambasadei, 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră și membri ai corpului 
diplomatic.

„Zilele filmului bulgar", progra
mate, de asemenea, in orașele Buzău 
și Focșani, prilejuiesc prezentarea 
altor două creații ale cinematografiei 
bulgare actuale — „Regina din Tir- 
novo" și „Cină intre prieteni".

(Agerpres)

• Cariera mea strălucită : SALA
MARE A PALATULUI - 15; 17.30,
CAPITOL — 9; 1-1,15; 13,30; 15.45; 18; 
20, EXCELSIOR - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• O lacrimă de fată : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Domnișoara Noori : LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45,
la grădină — 20,15, GLORIA — 8,45;
11,15; 13,45; 16,30; 19, la grădină —
20,30.
• Heidi tn oraș — 9; 11; 13; 15, Ju- 
lek — 17,30: 19.30 : DOINA.
• Cartouche și Omul din Rio : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 18.
• Intre două curente de apă : BU- 
ZESTI — 16; 18: 20.
• Scene din viata de familie : LIRA
— 15,30; 17,45; 20. FLOREASCA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45: 20. f
• Kojak la Budapesta : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Casă pentru Carolina 1 PACEA — 
16,30; 17,30; 19,30.
• Vara speranțelor : COSMOS — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Viața e frumoasă : ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventuri tn Marea Nordului : FES
TIVAL - 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20,15.
• Treoătoarea : FEROVIAR — 9;

Corvinul Hunedoara — Progresul 
Vulcan, C.S. Tîrgoviște — F.C. Olt, 
F.C. Constanța — Dinamo București, 
S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș. 
Toate jocurile încep la ora 17, cu 
excepția partidei C.S. Tîrgoviște — 
F.C. Olt, programată la ora 15 și 
care va fi televizată. Posturile noas
tre de radio vor transmite aspecte 
de la toate intilnirile, pe programul 
1. eu începere din jurul orei 16,30.

Meciurile Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova și Steaua — 
U.T.A. au fost aminate. 

nomice. împotriva politicii imperia
liste și colonialiste, pentru elimina
rea subdezvoltării, pentru oprirea 
cursei inarmărilor, pentru dezarmare, 
și in primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, pentru solutionarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
numai pe cale politică, prin tratative, 
pentru excluderea forței și a ame
nințării cu forța, pentru o nouă or
dine economică internațională.

S-a subliniat că țările in curs de 
dezvoltare, tarile nealiniate sînt vital 
interesate în promovarea unei poli
tici de pace, de independentă națio
nală și destindere, de egalitate în 
drepturi și neamestec in treburile in
terne. de largă și nestingherită cola
borare internațională, deoarece nu
mai în aceste condiții pot să-si con
centreze toate eforturile în direcția 
dezvoltării economice si sociale inde
pendente și să asigure bunăstarea și 
progresul popoarelor.

întrevederea a decurs intr-o atmos
feră caldă, prietenească.

PROGRAMUL 1
8,15 Matineu de vacanță : „Viteazul 

trecător"
9,40 Literatura română — Șt. O. Io

sif (II)
10.10 Teleclnemateca : Anna (reluare) 
13,00 Concert popular. Beethoven
13,00 -Mozaic cultural-artistlc-sportiv.

" Diaspmar : « Carnet țle reporter: 
„SiB la munte;..*-Mic  concert 
de prînz in interpretări orchestrale
• Din lirica patriotică • Autograf 
muzical : Lucia TibUleac • Din 
cartea naturii. Documentar • ste
le ale clntecului : Dallda ol invita
ții săi — Joe Dassin și Jean-Plerre 
Darras de la „Comedia Franceză*
• Gala desenului animat • Film 
artistic tn serial : Un destin la 
Hollywood. Premieră pe țară • 
Sport : Selecțluni din finalele cam
pionatelor mondiale de ciclism. La 
ora 15,00 — Fotbal : c.s. Tîrgoviște 
— F.C. Olt (divizia A). Transmisiu
ne directă de la Tîrgoviște

18,35 Săptămina politică
18.50 1001 de seri
19;oo Telejurnal
19.30 Oamenii de știință ș! pacea. Opi

nii ale participanților la simpozio
nul de la București

19.50 Călătorie prin țara mea
20.30 Teleenclclopedla
21,05 Film serial : Dallas — ultimul epi

sod
21.50 Șlagăre în devenire
22.50 Telejurnal « Sport

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Orizont tehnlco-științiflc
30.10 Tineri interpret!
20,45 Fapte de eroi ai muncii șl vieții 

socialiste
31.10 Concert susținut de orchestra da 

muzică populară a Radlotelevlziu- 
nii

22,00 Bijuterii muzicale
22,50 Telejurnal • Sport

11,15; 13,30
— 9; 111,15; 13,30; 15,45; 18; 
DINA BUZEȘTI — 20,30.
• împușcături ta poliția
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30;
• Un șerif extraterestru :___
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, TO
MIS — 8,45; 10,45; 13; 15; 17,15; 19,15, 
la grădină — 20,15.
• Războiul stelelor ; BUCUREȘTI —
8,45; 11,15; 13,45; 16,30; 19,15, MELO
DIA - 9; 12; 16: 19, MODERN — 9; 
11,45; 14,30; 17,15: 19,45, la grădină —
20,30, GRĂDINA CAPITOL - 20,15.
• Căpitanul răzbunării : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
e Sint timid, dar mă tratez : GIU- 
LEȘTI - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45 : 20.
• Polițist sau delincvent : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1«; 20. la gră
dină - 20,15, FLAMURA — 9: Ut 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Clinele s grădiNa festival —
20,15.

15,45; 18; 20,15,' MIORIȚA 
-----  ----- ‘ 20. GRA-

secretă :
15.45: 18;

GRIVIȚA

« Pierdut și regăsit: GRĂDINA 
LIRA — 20.30.
• Cactus Jack : GRADINA MIORIȚA 
— 20,30.
• Campionul : PARC-HOTEL — 90,15.
• Vizită la domiciliu : GRĂDINA 
ARTA — 20,30.

teatre
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Sesiunea specială a Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York s-au deschis, joi, la ora 
20,00 G.M.T., lucrările sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate examinării pro
blemei Namibiei.

Convocată la inițiativa țărilor afri
cane membre ale, organizației, sesiu
nea constituie un nou prilej de a 
atrage atenția tuturor membrilor 
O.N.U., opiniei publice internaționa
le asupra caracterului de urgență al 
situației din Namibia — pe care Re
publica Sud-Africană continuă să o 
ocupe in mod ilegal, împiedicînd-o 
«ă-și obțină independența, exploa- 
tlndu-i bogățiile naturale și utilizîn- 
du-1 teritoriul pentru atacuri mili-

tare împotriva statelor africane in
dependente.

Prima ședință a fost consacrată 
unor probleme procedurale. Lucrările 
sesiunii urmează să se încheie la 11 
septembrie.

★
Președintele Consiliului ministe

rial al Organizației Unității Africane, 
Robert Oku, ministrul de externe al 
Kenyei, a insistat în cadru] unei con
ferințe de presă organizate la sediul 
O.N.U. din New York asupra necesi
tății de a se aplica sancțiuni econo
mice împotriva Republicii Sud-Afri- 
cane pentru a o determina să accepte 
planul Națiunilor Unite privind acce
sul Namibiei la independență.

Trupele sud-africane continuă să ocupe 
provincia Cunene din sudul Angolei

LUANDA 4 (Agerpres). — Peste 
11000 de militari sud-africani puter
nic înarmați continuă să ocupe pro
vincia Cunene din sudul Angolei, se 
arată într-un comunicat 
rului Apărării al acestei țări, reluat 
de agențiile Angop și Reuter.

Comunicatul, dat publicității la Lu
anda, precizează că infanteria mo-

al Ministe-

LA NAȚIUNILE UNITE

MANIFESTARE
DE „ZIUA MINIERII"
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— Aniversarea a 20 de ani de la pri
ma Conferință a șefilor de stat sau 
de guvern ai țărilor nealiniate a fost 
marcată, la Națiunile Unite, printr-o 
ședință plenară festivă a mișcării ță
rilor nealiniate. Au luat parte repre
zentanții țărilor membre, ai mișcări
lor de eliberare națională, precum și 
ai unor organizații și organisme ale 
O.N.U. care au participat cu statut 
de observator sau invitat la cea de-a 
Vl-a Conferință la nivel înalt de la 
Havana (septembrie 1979) sau la Con
ferința ministerială a țărilor neali
niate de la Delhi (septembrie 1981).

Din partea țării noastre a partici
pat ambasadorul Teodor Marinescu, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la Națiunile Unite.

Au rostit cuvîntări ministrul de 
externe al Cubei, ca reprezentant al 
președintelui mișcării de nealiniere, 
reprezentanții grupurilor statelor ne- 
aliniate din Europa, Asia, Africa și 
America Latină, precum și reprezen
tantul S.W.A.P.O., în numele mișcă
rilor de eliberare națională recunos
cute de mișcarea de nealiniere.

Au fost evocate cu acest prilej 
creșterea rolului și importanței miș
cării de nealiniere în rezolvarea pro
blemelor internaționale pe baza prin
cipiilor promovate constant de' iniș- 
carea de nealiniere — al suveranitațiț 
si independentei naționale, egalității 
In drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța — cu parti
ciparea tuturor țărilor lumii, în inte
resul păcii, al echității și legalității, 
al dezvoltării economice și sociale a 
tuturor popoarelor.

Reuniunea a fost salutată de pre
ședintele celei de-a XXXV-a sesiuni 
• Adunării Generale a O.N.U., Ru
diger von Wechmar, și de secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim.

torizată a regimului rasist de la Pre
toria, însoțită de care blindate și 
piese de artilerie, ocupă orașele 
N’Giva — capitala provinciei — Mon- 
gua, Xangongo, Mucope, Caluegue și 
Cuanato — localități aflate la 
100—150 km în interiorul teritoriului 
angolez.

Orașul Cahama. situat la 150 km 
nord de la frontiera cu Namibia — se 
arată în continuare în comunicat — 
a fost bombardat de aviație, precum 
șl cu rachete, pentru a doua oară în 
cursul acestei săptăinîni. Un număr 
de 81 de edificii au fost distruse to
tal, incluzînd școli și centre medica
le. în total, au fost distruse locuin
țele a peste 3 000 de persoane.

„Prezența armatei sud-africane pe 
teritoriul angolez dovedește că re
centele afirmații ale regimului de la 
Pretoria, potrivit cărora trupele sale 
ar fi părăsit deja Angola, nu au Ur
mărit decît inducerea în eroare a 
opiniei publice mondiale", mențio
nează în încheiere comunicatul.

MAPUTO 4 (Agerpres). — Tovară
șul Samora Moises Machel, președin
tele partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mozambic, a 
vizitat pavilionul românesc din ca
dru} Tirgului internațional de la 
Maputo — FACIM—81. Înaltul oaspe
te a fost însoțit de Marcelino Dos 
Santos, Jorge Rebelo, membri ai Co
mitetului Politic Permanent, secretari 
ai C.C. al partidului FRELIMO, și de 
alte oficialități ale țării-gazdă.

Șeful statului mozambican a făcut 
aprecieri elogioase la adresa expona
telor industriei românești, subliniind 
modul de prezentare, calitatea și di
versitatea acestora. Totodată, pre
ședintele Samora Machel a evocat 
impresiile sale deosebit de plăcute 
din recenta vizită făcută in provin
cia Niassa, din nordul Mozambicului, 
unde se realizează cu mult succes 
cooperarea româno-mozambicană în 
domeniul agriculturii, evidențiind cu 
multă satisfacție activitatea depusă 
de partea română.

Conferința internațională de la Ciudad de Mexico

In sprijinul edificării noii ordini 
economice mondiale

• Sute de milioane de oameni — în condiții de. subnutriție 
și mizerie * Cheltuielile militare depășesc de peste 20 de ori 

ajutorul pentru dezvoltare
Luis Echeverria a subliniat, în 

continuare, că „o nouă ordine eco
nomică mondială nu se poate stabili 
doar pe baza unor priorități econo
mice. Ea reclamă o transformare 
profundă a obiectivelor societăților 
umane și presupune reformularea 
juridico-politică a actualelor relații 
internaționale". '

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). La Ciudad de Mexico s-au 
deschis, sub egida Centrului de studii 
economice și sociale al lumii a treia 
(C.E.E.S.T.E.M.), lucrările Conferinței 
Internationale privind necesitatea tre
cerii la o nouă ordine mondială, in
formează agenția I.P.S. La reuniune 
participă 150 de juriști și experți în 
probleme internaționale.

Inaugurînd lucrările, directorul ge
neral al C.E.E.S.T.E.M., Luis Eche
verria, fost președinte al Mexicului, 
a atras atenția că suma de peste 500 
miliarde dolari cheltuită anual pen
tru înarmare depășește de 20 de ori 
ajutorul acordat pină in prezent pen
tru dezvoltare țărilor sărace. „Majo
ritatea locuitorilor planetei, a spus 
el in continuare, dispun de mult mai 
puțin decît minimul necesar care să 
merite numele de «o existentă ome
nească». Populația lumii a treia, care 
reprezintă peste 70 la sută din popu
lația totală a lumii, subzistă cu mai 
puțin de 20 Ia sută din venitul global. 
Calcule recente arată că 30 la sută 
din forța de muncă urbană și rurală 
a lumii a treia este lipsită de posi
bilitatea. de a munci" — a relevat 
vorbitorul.

Interesul vital al celor

VARȘOVIA

Plenara C. C. al P.M.U.P

Campanie împotriva aderării Spaniei 
la N.A.T.O.

prejudiciază destinderea, sporind în
cordarea Est-Vest.

Agenția E.F.E. menționează că 
grupul parlamentar socialist în Con
gresul deputaților a prezentat o pro
punere pentru desfășurarea unui re
ferendum privind intrarea Spaniei în 
Organizația Tratatului Atlanticului 
de Nord (N.A.T.O.).

MADRID 4 (Agerpres). — Deschi- 
zînd campania lansată la scară na
țională împotriva aderării Spaniei la 
N.A.T.O., Felipe Gonzalez, secretarul 
general al Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol (P.S.O.E.), principala' 
forță a opoziției, a declarat că 
P.S.O.E. este împotriva aderării 
Spaniei la Alianța nord-atlantică. de
oarece creșterea blocurilor militare

două state germane 
în realizarea dezarmării 
Intilnire Erich Honecker — 

Egon Bahr
✓BERLIN 4 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. informează că Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, l-a primit, 
vineri, pe Egon Bahr, membru al 
Prezidiului Partidului Social-Demo
crat din R. F. Germania, președintele 
subcomisiei pentru dezarmare și con
trolul înarmărilor a Bundestagului. 
Cu acest prilej, relevă agenția, Erich 
Honecker a subliniat că cele două 
state germane trebuie să fie intere
sate fundamental în reducerea nive
lului confruntării militare, limitarea 
și diminuarea înarmărilor de toate 
tipurile, în special cea nucleară. 
R. D. Germană — a continuat vor
bitorul — continuă să fie interesată 
în normalizarea în continuare a re
lațiilor dintre R.D.G. și R.F.G. în 
actuala situație mondială complica
tă — a spus Erich Honecker — con
tactele politice dintre oamenii de 
stat din țări cu sisteme sociale di
ferite sînt deosebit de necesare.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat lucrările ce
lei de-a IlI-a plenare a C.C. al 
P.M.U.P., consacrată dezbaterii pozi
ției partidului fată de problema 
creării și rolului autoconducerii co
lectivelor întreprinderilor, în condi
țiile reformei economice — infor
mează agenția P.A.P. Raportul pri
vind sarcinile P.M.U.P. in elaborarea 
rolului autoconducerii colectivelor 
din întreprinderile socialiste. în con
dițiile reformei economice, a fost pre
zentat de Jan Glowczyk, metpbru 
supleant al Biroului Politic al C,C. 
al P.M.U.Pl

1După dezbateri pe marginea rapor
tului, s-a adoptat Hotărîrea ce
lei de-a III-a Plenare a C.C. al 
P.M.U.P. cu privire la sarcinile parti
dului in elaborarea rolului autocon
ducerii colectivelor de muncă din 
întreprinderile socialiste în condițiile 
reformei economice, alte hotărîri și 
a confirmat componenta 
C.C. al P.M.U.P. pentru 
minieră.

în încheierea lucrărilor 
Stanislaw Kania. 
C.C. al P.M.U.P., 
tare. •

Comisiei 
industria

plenarei, 
prim-secretar al 

a rostit o cuvîn-

r
Agențiile de presa

pe scurt
.....-

SUCCESUL PAVILIONULUI ROMÂNIEI LA EXPOZIȚIA DE LA 
MONTREAL. Au luat șfîrșit manifestările culturale din cadrul Complexu
lui internațional „Terre des hommes", de la Montreal. Pavilionul Româ
niei a fost apreciat ca unul din cele mai reușite în cadrul prezențelor 
naționale. In cele aproape trei luni de activitate, pavilionul țării noastre 
a prezentat expoziții de artă populară și decorativă, un atelier de cera
mică in activitate, concerte de muzică populară, proiecții de filme, audiții 

t muzicale etc., fiind vizitat de peste 200 000 de persoane. Presa și radio- 
televiziunea canadiană au prezentat elogios și pe larg manifestării» 
românești, subliniind bogăția și varietatea artei și culturii românești.

DUPĂ CUM TRANSMITE A- 
GENȚIA T.A.S.S., în perioada 7—25 
septembrie 1981. din Uniunea So
vietică vor fi efectuate lansări de 
rachete purtătoare în Oceanul Pa
cific în zone avînd următorii para
metrii : 34 grade 30 minute longi
tudine nordică. 178 grade 16 minute 
latitudine vestică și diametrul de 
150 mile marine. Agenția T.A.S.S. 
este împuternicită să declare că. 
pentru asigurarea securității, guver
nul U.R.S.S. roagă guvernele ce
lorlalte state care utilizează căile 
maritime și aeriene din Oceanul 
Pacific să dea dispoziții organelor 
competente ca navele maritime și 
aeriene să nu pătrundă în aceste 
zone și în spațiul aerian al acestora 
în perioada respectivă între orele 
6,00 și 16,00. ora locală.

unele societăți străine desfășoară o 
activitate care subminează interese
le naționale, conducătorii acestor 
firme participînd la o serie de 
„reuniuni secrete" avînd drept scop 
sabotarea economiei.

CATASTROFA MINIERĂ. După 
cum anunță agenția C.T.K.. la 3 
septembrie 1981. la mina „Pluto" 
din bazinul carbonifer din Cehia ds 
nord s-a produs o explozie. Pentr- 
Înlăturarea avariilor și ajutorat 
celor aflati în subteran au fost 
mise echipe speciale de salvat 
fost salvate 40 de persoane, da 
toate eforturile depuse 65 de rilu | 
citori și-au pierdut viata. Pentr*®  
cercetarea cauzelor catastrofei mi
niere a fost numită o comisie gu
vernamentală. menționează agenția 
C.T.K.

Se intensifică lupta maselor largi din Europa, a popoarelor lumii

ÎNARMĂRILOR NUCLEAREPENTRU OPRIREA CURSEI

X

ORIENTUL MIJLOCIU

in primul rind de dezarmare nucleară, sint obiectivele pentru care mill* 
tează participanții la demonstrațiile care au loc in aceste zile in orașele 
Europei occidentale, cum a fost cea din fața Ambasadei S.U.A. din Paris 
(fotografia din stingă) sau marșurile pentru pace din R.F.G. (fotografia 
din dreapta)

Mișcarea de masă împotriva amplasării de noi tipuri de rachete în Europa, 
împotriva producerii și stocării bombei cu neutroni cunoaște o amploare 
tot mai mare în țările vest-europene. Renunțarea la aceste proiecte de 
natură să sporească primejdiile la adresa păcii și securității internațio
nale, oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măjuri efective de dezarmare,

COMPANIILE STRĂINE SABO
TEAZĂ ECONOMIA REPUBLICII 
ZIMBABWE. Primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, Robert Mu
gabe, a acuzat companiile străine 
care operează în această tară de 
sabotarea economiei naționale. 
Luînd cuvîntul în cadrul unui mi
ting desfășurat la Enkeldoărn. la 
150 km sud de Salisbury, Robert 
Mugabe a afirmat că țara sa nu va 
fi cu adevărat liberă pînă nu va 
deține controlul asupra minelor și 
uzinelor care se află pe teritoriul 
său. în acest sens, el a arătat că

MENȚINEREA STĂRII DE UR
GENȚA ÎN CHILE. Generalul Au
gusto Pinochet, șeful statului chi

de ur- 
de opt 
a mo- 
guver-

lian, a declarat că starea 
gență, în vigoare în Chile 
ani, va fi menținută. El nu 
tivat în nici un fel decizia 
nulul său. Potrivit noii Constituții, 
promulgată în luna martie a.c.. sta
rea de urgență poate, la expirarea 
perioadei legale, să fie ridicată sau 
prelungită pentru un nou interval 
de trei luni.

(din actualitatea POLITICĂ)

PORTUGALIA: După formarea noului guvern ANGLIA

O, hotărî re a Comitetului cvadripartit al Ligii Arabe 
în legătură cu situația din Liban

BEIRUT 4 (Agerpres). — în cursul 
reuniunii sale desfășurate la Beirut, 
Comitetul cvadripartit al Ligii Arabe 
— din care fac parte miniștrii de 
externe ai Arabici Saudite, Kuweitu
lui. Siriei, precum și secretarul ge
neral al organizației — a hotărît in
terzicerea aiducerii pe teritoriul Li
banului a oricărui fel de armament, 
informează agențiile U.P.I. și A.P. 
Participanții au căzut, de asemenea, 
de acord asupra adoptării măsurilor 
necesare pentru redeschiderea căilor

de circulație dintre cele două sec
toare ale Beirutului, de est și de 
vest.

După cum s-a anunțat, această re
uniune, care a avut loc sub președin
ția șefului statului libanez, Elias 
Sarkis, a fost consacrată examinării 
situației din Liban și a posibilități
lor de realizare a reconcilierii na
ționale în țară.

Comitetul a hotărît să se întru
nească din nou la 7 noiembrie în ve
derea continuării eforturilor pentru 
reglementarea politică a problemei 
libaneze.

Situația economică și regrupările politice
Odată cu aprobarea de către pre

ședintele Ramalho Eanes a echipei 
ministeriale prezentate de premie- 

1 rul Francisco Pinto Balsemao, s-a 
pus capăt crizei declanșate la mij
locul lunii august prin demisia in
tempestivă a aceluiași premier. 
Vineri, al optulea guvern constitu
țional al Portugaliei — și al pai
sprezecelea de după „revoluția ga
roafelor" din aprilie 1974 — a fost 
instalat în cursul tradiționalei ce
remonii de depunere a jurămîntu- 
lui. în timp ce comentatorii încă 
nu au tranșat chestiunea dacă pre
mierul Balsemao a demisionat an
terior doar pentru a reveni la pa
latul Sao Bento în condiții mai a- 
vantajoase sau realmente voia să 
se limiteze la atribuțiile de pre
ședinte al partidului, liderul 
cial-democrat 
fruntea 
coaliție 

între 
față de 
cedent, 
atenția 
aici : numirea liderului formațiu
nii Centrului democratico-social, 
Freitas do Amarai, în funcția de 
vicepremler și, concomitent, de 
ministru al apărării, precum și a 
noului titular al finanțelor și pla
nificării. Joao Salgueiro. tehnocrat, 
socotit un fel de „superministru". 
însărcinat cu coordonarea departa
mentelor economice. Ambele schim
bări sint interpretate în certurile 
opoziției drept indicii ale unei „de
plasări spre dreapta" în cadrul 
unei coaliții socotite în genere de 
centru-dreapta (în afară de Parti
dul social-democrat, 
care se intitulează 
mocratică" mai fac 
democratico-social si .... . . .
Iar monarhist). în nota oficială de 
prezentare a echipei sale, șeful gu
vernului preciza. între altele, că 
dacă acum, pentru prima oară, vi- 
cepremierul cumulează portofoliul 
apărării, acest lucru 
mări „să pregătească ----
mai bune condiții posibile faza fi
nală a procesului de tranziție spre 
un sistem democratic în care for
țele armate să fie subo-donate pu
terii politice civile, că Darte a vii
toarei revizuiri a constituției".

Practic. în spatele acestei formu
le se află complexa Droblemă po
litică a modificării Constituției de
mocratice adoptate în 1976. deci în 
perioada de puternică afirmare a 
forțelor stîngii. cind au fost con-

sacrate principalele cuceriri ale re
volutivi, ca si rolul Consiliului re
voluției de „garant" al lor. Mai de
vreme sau mai tîrziu. amintita pro
blemă va domina cu siguranță sce
na politică portugheză. întrucît ac
tuala coaliție guvernamentală n-a 
abandonat niciodată intenția de a 
abroga „prevederile socializante" 
din textul constituțional.

Și în ce privește^oroblematica e- 
conomico-socială. primele măsuri e- 
nuntate se. înscriu în direcția a- 
preciată aer ca exprimînd o depla
sare spre dreapta. Astfel, critici- 
le opoziției față de noul guvern au 
în vedere condițiile' pe care le-ar 
fi formulat „supercoordonatorul" e- 
conomiei. Joao Salgueiro, pentru a

so- 
în 
de

se află acum 
unui al treilea guvern 
— parțial remaniat, 

modificările intervenite 
compoziția cabinetului pre- 
două rețin mai cu seamă 
observatorilor de presă de

CORESPONDENȚA 
DIN LISABONA

din coaliția 
„Alianța de
parte Centrul 
Partidul popu-

ar ur- 
în cele

accepta funcția, respectiv : modifi
carea legii referitoare la regimul 
concedierilor, in sensul de a se 
acorda patronilor posibilități spo
rite în materie de selectare a per
sonalului prin restrîngerea numă
rului și prin completări pe seama 
armatei șomerilor; reformulări in 
privința încheierii contractelor de 
lucru care să-i favorizeze in mai 
mare măsură tor pe patroni ; în
ghețarea salariilor 
rirea prețurilor la I 
viciile oferite de 
sectorului public.

Deși programul 
încă nu e cunoscut 
urmînd să fie prezentat parla
mentului in termen de zece zile 
de la instalarea cabinetului — din 
declarații ale premierului și ale 
unor colaboratori ai săi rezultă că, 
în esență, va fi vorba de măsuri 
de austeritate mai drastice ca îna
inte. în susținerea lor se invocă 
realități economice pe care nici 
opoziția de stingă nu le contestă ; 
dimpotrivă, forțele stîngii consideră 
că ele nu au fost încă revelate în 
toată gravitatea lor. atribuindu-le 
aproape în exclusivitate modului 
de conducere a economiei de către 
coaliția de centru-dreapta. Despre 
deteriorarea terenului economic 
vorbesc de la sine o serie de date 
și cifre publicate în presă. înce- 
pînd cu nivelul record al deficitu
lui balanței de plăți (1,6 miliarde

paralel cu spo- 
bunurile și ser- 

întreprinderile
guvernamental 
în detalii — el

T

de dolari, față de un miliard de 
dolari anul trecut). încetinirea rit
mului de creștere economică, rata 
înaltă a inflației etc.

Măsurile economice proiectate 
contează pe sprijinul Confederației 
industriașilor (cea mai mare or
ganizație patronală din țară), ca și 
al unor cercuri economice din ex
terior. dar reprezentanții centralei 
intersindicale și-au făcut de acum 
publice rezervele serioase fată de un 
asemenea curs, ceea ce ar putea 
prevesti o recrudescență a mișcă
rii revendicative. în rîndurile for
țelor de stingă, care se pronunța
seră pentru noi alegeri în perspec
tiva recuceririi pozițiilor pierdute 
(în principal, se apreciază aci. da
torită lipsei lor de unitate), pozi
țiile fată de epilogul crizei guver
namentale sînt diferite. Socialiștii, 
deși socotesc „nocivă" gestiunea 
coaliției denumite „Alianța demo
cratică". consideră că lucrul cel 
mai potrivit în împrejurările ac
tuale este ca partidele coaliției 
care dețin majoritatea parlamen
tară să se „erodeze" la guvernare, 
ca și în urma divergențelor dintre 
ele, evoluție ce va readuce inevi- 

- tabil la putere Partidul socialist.
Partidul comunist manifestă față 
de „noul guvern" aceeași intran
sigență arătată de la bun început 
față de amintita coaliție, apreciind 
că sînt de prevăzut „pericole și a- 
menințări pentru 
tugheză". Poziția 
comuniștilor este 
tr-un editorial al 
te", in care se spune : ,, 
tivă democratică este singura cate 
poate să garanteze legalitatea, să 
apere instituțiile democratice, să 
asigure salvgardarea și consolida
rea cuceririlor fundamentale ale 
revoluției din aprilie 1974. Iar o 
alternativă democratică presupune 
dialog și negociere, un climat de 
deschidere și de liniște între parti
dele și organizațiile democratice, 
o veritab'lă conlucrare între ele. 
în primul 
comuniști".

Tema în 
acum cele 
tăriile de 
guvernului 
fără perturbări majore ale clima
tului social. Urmează ca evoluțiile 
ulterioare să clarifice atît proiec
tele guvernului, cit și șansele sale 
de a le materializa.

democrația por- 
de principiu a 
exprimată în- 

ziarului „Avan- 
„o alterna-

rînd între socialiști și
jurul căreia gravitează 
mai multe din comen- 
presă privește șansele 
de a redresa economia

Vasile OROS

La reluarea activității, după va
canța de vară, situația de pe scena 
politică, economică și socială din 
Marea Britanie apare într-o lumină 
oarecum diferită de aceea existentă 
în urmă cu numai o lună de zile, 
cînd parlamentul și-a întrerupt lu
crările. Modificările intervenite pe 
eșichierul britanic în acest scurt 
timp, unele chiar de substanță, se 
reflectă concludent în sutele de pro
iecte de rezoluții propuse de orga
nizațiile locale, pentru Congresul 
anual al sindicatelor britanice (Trade 
Union Congres — T.U.C.), ale cărui 
lucrări vor începe luni, 7 septem
brie, la Blackpool. în unele din aces
te rezoluții se cere adoptarea de 
măsuri ferme pentru redresarea 
economiei, reducerea șomajului, care 
a luat proporții neatinse niciodată 
în ultimele cinci decenii, oprirea re
ducerii continue a nivelului de trai 
și a standardului de viață al mase
lor populare. Aceste teme revin și 
in cadrul pregătirilor pentru confe
rințele anuale ale Partidului liberal 
(16—19 septembrie, la Llandudno), 
Partidului laburist (27 septembrie r- 
2 octombrie, la Brighton) și Parti
dului conservator (13—16 octombrie, 
la Blackpool), fiecare din aceste fo
ruri supreme ale principalelor orga
nizații politice din Marea Britanie 
căutînd să dea răspuns, în felul lor, 
la problemele importante care fră- 
mîntă opinia publică.

într-adevăr, existența, la mijlocul 
lunii august, a unui număr de 
2 940 497 șomeri, scăderea indicelui 
producției industriale de la 102.9 in 
urmă cu un an. la 98 în prezent (în 
1975 acest indice fiind de 100), dra
matica devalorizare a lirei sterline 
(de la 2,21 dolari la sub 1,90) — iată 
realități pe care agendele forurilor 
sindicatelor și partidelor politice 
britanice ce se vor desfășura în 
această „lună a congreselor" nu le 
pot ignora. Singurul semnal îmbucu
rător în domeniul economic este 
reducerea ratei anuale a inflației, la 
10,9 la sută, față de 16 la sută cit 
era în urmă cu cîteva 
aceasta nu a influențat 
creșterea șomajului și 
standardului de viață al 
fenomene care au stat la 
oaselor tulburări sociale din iulie, 
care au cuprins circa 40 de orașe din 
întreaga țară. Toate acestea con
firmă opinia
MIRROR" care constată că „nicioda
tă, de Ia marea criză din anii *30,  
Marea Britanie n-a fost confruntată

luni, dar 
cu nimic 
reducerea 

populației, 
baza seri-

ziarului „DAILY

cu asemenea grave probleme, îndeo
sebi economice și sociale".

Dar și pe scena politică se pro
duc, de cîtva timp, o serie de fră- 
mintări, „care determină clarificări 
și chiar mutații de natură să ducă 
la sfîrșitul imobilismului, al alter
nanței la putere între cele două 
grupări tradiționale" — cum scrie 
„THE GUARDIAN". Pe primul plan 
al indiciilor care — potrivit ziarului 
„TIMES" — „au prefațat polariză
rile politice", cunoscutul cotidian 
britanic situează evoluțiile petrecute 
în viața diverselor partide, cu de
misiile și regrupările de rigoare. 
Faptul care, după părerea ziarului 
respectiv, a declanșat acest proces a 
fost „posibilitatea 
cerii partidului

preluării condu- 
laburist de către 

aripa de stînga". Este vorba, după 
cum s-a anunțat, dtf decizia confe
rinței extraordinare a partidului 
laburist, ținută la începutul acestui 
an, care a stabilit ca în viitor lide
rul laburist — deci persoana care 
în cazul victoriei în alegeri devine 
prim-ministru — să fie ales de un co
legiu lărgit, în care majoritatea o 
dețin sindicatele (40 la sută) și orga
nizațiile locale ale partidului (30 la 
sută), în care predomină elementele 
de stînga.

în aceste Împrejurări, un grup de 
deputați laburiști — majoritatea 
foști membri ai diverselor cabinete 
laburiste — au părăsit partidul și au 
înființat o nouă formațiune politică 
de nuanță social-democrată, partid 
situat, cum scria ziarul „DAILY 
TELEGRAPH" „undeva la centrul 
vieții politice". Ziarul menționa — 
referindu-se la orientarea și compo
ziția eteroclită a grupării respective 
— faptul că acesteia i s-au alăturat 
și un deputat conservator (in total 
formațiunea social-democrată are 15 
membri în Camera Comunelor și 19 
reprezentanți ai Camerei Lorzilor). 
Aceasta a semnat cu Partidul libe
ral, care la rîndul său dispune de 
11 deputați în Camera Comunelor, 
un „acord de principiu privind coo
perarea în viitor". Inițiatorii sciziu
nii speră astfel „să poată deveni o 
alternativă" în cadrul «caruselului 
electoral» sau „să joace rolul de 
arbitru".

Referindu-se la esența sciziunii 
din partidul laburist, ziarul „MOR
NING STAR" scria că „aceasta nu 
constă doar în ambițiile unui grup de 
deputați laburiști de dreaota sau în 
progresul stîngii în cadrul partidului 
laburist ; motivul esențial îl repre
zintă caracterul profund al crizei

din Marea Britanle și al consecin
țelor sale".

Dar prelungirea și agravarea re
cesiunii economice, ca și intensifi
carea confruntărilor de pe plan so
cial n-au lăsat neatins nici partidul 
conservator, aflat la putere, în sinul 
căruia — după cum scrie ziarul 
„INTERNATIONAL HERALD TRI
BUNE" — „se aud puternice voci 
care protestează împotriva actualei 
politici economice". Chiar și presa 
conservatoare a apreciat drept „re
beliune" ieșirea din partidul de gu- 
vernămînt, în semn de nemulțumire, 
a unor vechi membri, printre care 
și a unui deputat în Camera Comu
nelor, demisia unui membru al gu
vernului și a unor consilieri conser
vatori din organele locale ale puterii.

în afară de aceste frămîntări poli
tice. care reflectă o dată mai mult 
înrăutățirea situației pe plan eco
nomic și social, observatorii apre
ciază că la viitoarele conferințe 
anuale se anunță dezbateri aprinse 
și în legătură cu sporirea cheltuie
lilor militare. „Menținerea hotărîrii 
de a cheltui 6 miliarde lire sterline 
pentru a înlocui rachetele și sub
marinele nucleare „Polaris" cu cele 
„Trident", cind (ara numără 3 mi
lioane de șomeri este pur și simplu 
o aventură" — scrie ziarul „THE 
SUN". Se știe că partidul laburist 
s-a pronunțat pentru „dezarmare 
nucleară unilaterală". La această 

’ poziție se 
monstrații 
mele luni 
și cele ce 
toamnă în
triva amplasării pe teritoriul Marii 
Britanii a noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune, care relie
fează opoziția fermă a opiniei pu
blice împotriva intensificării cursei 
înarmărilor, a perfecționării și fa
bricării de noi arme nucleare. „Po
porul britanic — scria saptămînalul 
„LABOUR WEEKLY" — spune un 
NU hotărît rachetelor nucleare și, in 
general, oricărei intensificări a cursei 
înarmărilor nucleare, 
primejdie nu numai < 
lelor britanice, dar 
noastre planete". în i 
blemele economice
se vor împleti strins în cadrul dezba
terilor din „luna congreselor", oglin
dind orientarea maselor largi spre 
o politică de destindere, colaborare, 
pace și prosperitate.

★
Sub titlul „Sudul Libanului își pan

sează rănile", agenția France Presse 
relatează printre altele : După cinci 
săptămîni de la intrarea în vigoare*  
încetării focului .în sudul Libanul? 
în regiune a fost reluată activitaț» 
normală, iar circulația pe șoseaua tara 
merge de-a lungul litoralului Mări! 
Mediterane.de la Beirut la Tyr, a 
fost restabilită. Se lucrează acum la 
refacerea podurilor distruse de avia
ția israeliană. Podul Qasmiyeh, de 
pe fluviul Litani, a fost practic re
construit.

La ieșirea din orașul Saida, cen
trul administrativ al sudului Liba
nului. în apropierea rafinăriei Zah- 
rani, distrusă și ea. șoseaua a fost 
refăcută. Cîteva camioane-cisternă, 
automobile calcinate, rezervoarele 
rafinăriei înnegrite de fumul incen
diilor și ruinele caselor atestă vio
lenta atacurilor israeliene. Consecin
ță directă a revenirii situației Ia nor
mal — circulația de coastă este mai 
densă ca orieînd.

BEIRUT 4' (Agerpres). — Ambasa
dorul Franței în Liban. Louis Dela
toare, a fost vineri victima unui a- 
tentat, informează agenția France 
Presse. El a decedat la spital în 
urma rănilor provocate de gloanțele 
trase asupra sa de elemente rămase 
•încă neidentificate. în timp ce se în
drepta spre reședință. în cartierul de 
est al Beirutului.

R. F. G.

La 
adaugă puternicele de- 
care au avut loc în ulti- 
în întreaga țară, precum 
se anunță pentru această 
diverse localități împo-

care pun in 
existența însu
și a întregii 

acest fel. pro- 
și cele politice

Nicolae PLOPEANU

de austeritate"
BONN 4 (Agerpres). — Guvernul 

de coaliție al R.F.G. a adoptat, joi, 
după o reuniune de două zile. în 
cursul căreia au ieșit la iveală nu
meroase divergențe între parteneri, 
proiectul de buget De anul 1982, in
formează agenția D.P.A. Caracteri
zat de observatorii din caoitala 
R.F.G. drept un „buget de austeri
tate". acesta prevede cheltuieli tota
lizing 240,77 miliarde mărci (o creș
tere de 4,2 la sută fată de anul aces
ta) și un deficit de 26.5 miliarde 
mărci. Documentul preconizează ope
rarea de majorări de impozite și mă
suri de economii. Astfel, dșși se aș
teaptă ca în 1982 rata inflației în 
R.F.G. să se ridice la 4 la sută, nu 
se prevede nici o creștere a buge
tului Ministerului Muncii și Prevede
rilor Sociale. între altele, se 
nizează reducerea alocațiilor 
al doilea și al treilea copil.

Proiectul va fi supus spre
nare Bundestagului, care își va inau
gura sesiunea de toamnă săptămîna 
viitoare.

preco- 
pentru

exami-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctnteil nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fae la oficiile poștale și difuzortl din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prjn ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136-137 telex : 11 326. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360

P.M.U.Pl
Mediterane.de

