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Intr-o atmosferă de puternică însuflețire 
și strinsă unitate în jurul partidului, 
al secretarului său general, de afirmare 
a hotăririi de a înfăptui exemplar 
obiectivele mobilizatoare ale actualului 

cincinal, ieri s-a desfășurat

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară de la Alexandria

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 

astăzi soseste în tara noastră colonelul Moammer LI Geddafi,
Dragi tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să vă 

adresez dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor din municipiul Alexan
dria și din județul Teleorman, în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și al meu per
sonal, un salut călduros revoluțio
nar împreună cu cele mai bune 
urări. (Urale puternice. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Ne aflăm în municipiul Alexan
dria și în județul Teleorman într-o 
vizită de lucru. Am vizitat mai 
multe întreprinderi industriale și 
Un consiliu agroindustrial. Am în
ceput vizita la Zimnicea, oraș 
aproape distrus de cutremurul din 
1977 și refăcut pe baze noi, prin 
efortul oamenilor muncii din Zim
nicea și contribuția celorlalte ju
dețe, a oamenilor muncii din în
treaga țară, care — într-un spirit 
de solidaritate revoluționară și pa
triotică — au venit în ajutorul 
acestei și altor localități sinistrate, 
demonstrînd că societatea noastră 
socialistă este unită și hotărîtâ să 
învingă orice greutăți. Am de
monstrat că putem depăși pagubele 
pricinuite de cutremur, Că putem 
înlătura distrugerile pricinuite de 
acesta. Este adevărat, aceasta ne-a 
cerut un timp mai îndelung decît 
ne-am gîndit în primele săptămîni, 
eforturi mai mari — inclusiv mate
riale — decît am apreciat atunci. 
Poporul nostru însă, sub condu
cerea partidului comunist, a acțio
nat cu toată fermitatea, lichidînd 
ruinele și distrugerile, redînd pro
ducției întreprinderile, refăcînd lo
cuințele, normalizînd toate cele
lalte sectoare de activitate. Un 
exemplu elocvent îl constituie 
Zimnicea — acum un oraș cu totul

Primire călduroasă, entuziastă,
sentimente de aleasă stimă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut, miercuri, o vizită de lucru in 
județul Teleorman.

Conducătorul partidului și statului a fost insoțit de
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tin și Camelia Filipaș.

întilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu locuitorii meleagurilor 
teleormănene s-a desfășurat în ca
drul general de intensă activitate 
depusă de oamenii muncii din tara 
întreagă pentru încheierea cu succes 
a primului an al cincinalului în toa
te sectoarele de activitate, pentru 
strîngerea recoltei și pregătirea 
producției agricole viitoare. Teleor
mănenii l-au așteptat pe secretarul 
general al partidului cu bucuria și 
căldura dintotdeauna pentru a-i 
înfățișa realizările pe care le-au ob
ținut, sub conducerea organizațiilor 
de partid, în industrie și agricultu
ră, pe tărim edilitar și sOcial-cultu- 
ral, în 1981, pentru a-i vorbi des
pre viața și munca lor, ce-șl găsesc 
o fericită împlinire, pentru a-i ex
prima întreaga lor dragoste si stimă. 
Ca de fiecare dată, prezenta secre- 

nou care, prin construcțiile și ar
hitectura sa, poate reprezența un 
model de localitate specifică epocii 
socialiste și comuniste. (Aplauze, 
urale prelungite. Se scandează : 
„Ceaușescu șl poporul !“).

In această perioadă, în Zimnicea 
s-a construit și dat în producție o 
fabrică de țevi sudate, se constru
iesc noi obiective industriale, s-a 
dezvoltat agricultura, asigurîndu-se 
condiții de muncă și de viață tot 
mai bune locuitorilor. Am deplina 
convingere că oamenii muncii din 
Zimnicea vor face totul pentru a 
demonstra că cinstesc efortul depus 
pentru refacerea — mai bine zis, 
pentru reconstrucția orașului și 
dezvoltarea industriei — dînd ma
ximum de producție cu maximum 
de eficiență economică. (Aplauze, 
urale puternice).

Am vizitat încă două unități in
dustriale — întreprinderea de rul
menți din Alexandria și Uzina 
chimică din Turnu Măgurele. în 
general, avem impresii bune despre 
activitatea din întreprinderile pe 
care le-am vizitat. într-adevăr, oa
menii muncii din industria județu
lui Teleorman, ca dealtfel din în
treaga industrie românească, de
pun eforturi susținute pentru a 
realiza în cele mai bune condiții 
planul pe 1981, primul an al cin
cinalului care trebuie să asigure 
ridicarea țării noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, trecerea 
la un nou stadiu de dezvoltare și, 
pe această bază, ridicarea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului, întărirea forței pa
triei noastre, a independenței și su
veranității sale. (Aplauze și urale. 
Se scandează: „Ceaușescu — pace 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

Avem impresii bune, de aseme
nea, despre vizita la Complexul

de tovarășii Nicolae Constan-

tarului general al partidului a con
stituit un minunat prilej de a 
examina rezultatele dobîndite. ex
periența acumulată, posibilitățile 
existente, de a stabili împreună, cu 
reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat, cu factori de răs
pundere din economie, cu oameni 
ai muncii direct productivi, căi și 
modalități concrete destinate să 
asigure îndeplinirea. în, condiții de 
înaltă calitate și eficiență, a sarci
nilor ce-i revin județului în actuala 
etapă de dezvoltare a tării.

Teleormanul -r asemenea întregii 
țări — a cunoscut, de la un cinci
nal la altul, prin transpunerea în 
fapt a politicii partidului, o dez
voltare remarcabilă în toate do
meniile. care-i conferă o înfățișare
(Continuare în pag. a II-a) 

unic agroindustrial Nanov. Pro
ducțiile ce se obțin aici la porumb, 
la celelalte culturi sînt bune, de
monstrînd că, și în condiții de 
climă mai grele, cum au fost în 
acest an, dacă se muncește cum 
trebuie se pot obține recolte înalte. 
Județul Teleorman dispune de tot 
ce este necesar pentru a ocupa un 
loc important în înfăptuirea pro
gramului de modernizare a agri
culturii, a noii revoluții agrare. 
(Urale, aplauze prelungite).

Pentru rezultatele obținute do
resc să adresez oamenilor muncii 
din industria județului Teleorman 
cele mai calde felicitări și urarea 
de succese tot mai mari în activi
tatea viitoare. (Urale, aplauze. Se 
scandează: „Ceaușescu și poporul!"). 
Doresc, de asemenea, să adresez 
felicitări oamenilor muncii din a- 
gricultură, țărănimii cooperatiste, 
tuturor celor ce acționează pen
tru- a obține recolte bogate, îm
preună cu chemarea de a face totul 
pentru dezvoltarea în județul Te
leorman a unei agriculturi de înalt 
randament. (Aplauze și urale pre
lungite. Se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).

Județul Teleorman a cunoscut o 
puternică dezvoltare în deceniul a- 
nilor ’70. în comparație cu 1970, 
producția industrială a fost în 1980 
de 3,9 ori mai mare, demonstrînd 
cu putere justețea politicii partidu
lui nostru de dezvoltare indus
trială a tuturor județelor șl zone
lor țării. Reprezintă un adevăr de 
necontestat faptul că aplicarea în 
practică a orientării adoptate, încă 
de Congresul al X-lea, cu privire 
la amplasarea pe întregul teritoriu 
a industriei, cuprinsă în Programul 
partidului elaborat de Congresul al 
XI-lea, a condus la dezvoltarea 
puternică a industriei și celorlalte 

Secretarul general al partidului adresează elevilor de la liceul metalurgic Zininicea îndemnul de a obține succese 
și mai mari la învățătură și în activitatea practică

sectoare economice în toate jude
țele; s-au asigurat astfel condiții 
pentru obținerea unei producții' in
dustriale de cel puțin 10 mi
liarde lei în fiecare județ. în 
cincinalul actual accentuăm a- 
ceastă dezvoltare, facem totul 
pentru a asigura condiții de mun
că ,și viață cît mai ’bune pentru 
toți oamenii muncii, fără deose- 
.bire de naționalitate, pentru în
tregul nostru popor. Pornim de la 
faptul că societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată pe care o edifi
căm are ca obiectiv progresul con
tinuu al forțelor, de producție, al 
industriei și agriculturii — ramuri 
esențiale ale economiei românești 
— și, pe această bază, al întregii 
societăți, impulsionarea științei, 
culturii, învățămîntului ca factori 
determinanți ai mersului nostru 
înainte pe calea prosperității. 
Aveți rezultate bune în aceste do
menii, județul Teleorman consti
tuind un exemplu al justeței poli
ticii partidului nostru comunist. 
(Aplauze, urale. Se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Aprecierile și felicitările adre
sate colectivelor de oameni ai 
muncii, locuitorilor județului cu
prind deopotrivă pe comuniști și 
necomuniști, pe toți oamenii mun
cii, pe toți cetățenii, care — în
tr-o deplină unitate, în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste( — înfăptuiesc neabătut 
politica internă, cît și internațio
nală a Partidului Comunist Ro
mân. (Urale și aplauze prelungite; 
se scandează : „Ceaușescu—pace !“, 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).

Avem tot dreptul să privim cu 
satisfacție ceea ce am realizat în 
dezvoltarea patriei noastre. Tre
buie să recunoaștem însă că am 
întîmpinat greutăți, am comis și 

unele greșeli, sînt șl lipsuri în 
activitatea noastră ; dacă peste tot 
s-ar fi lucrat mai bine, dacă ar fi 
fost folosite cu mai mult spirit 
gospodăresc mijloacele de care 
dispunem, dacă s-ar fi depus efor
turi mai mari pentru creșterea 
productivității muncii, pentru re
ducerea cheltuielilor materiale, iar 
în agricultură s-ar fi acționat cu 
mai multă fermitate pentru a 
smulge pămîntului roade tot mai 
bogate, rezultatele noastre ar fi 
fost mai însemnate, bogăția țării 
noastre ar fi crescut și mai mult. 
Trebuie să spunem că și în jude
țul Teleorman s-au manifestat 
neajunsuri. Nu doresc însă, acum, 
să mă opresc la ele.

Aș dori ca organizațiile de 
partid din toate întreprinderile, 
din toate localitățile, comitetul 
județean de partid să tragă con
cluziile corespunzătoare și să ana
lizeze ele însele atît ce este bun, 
cît și lipsurile și să acționeze pen
tru unirea eforturilor tuturor oa
menilor muncii în .vederea îmbu
nătățirii întregii "activități. Mă 
adresez, totodată, colectivelor de 
oameni ai muncii, cetățenilor ju
dețului Teleorman pentru a face 
totul în vederea obținerii unor re
zultate cît mai bune în toate sec
toarele de activitate. Faptul că nu 
adresez acum, aici, o critică direc
tă și concretă în legătură cu dife
rite lipsuri trebuie considerat ca 
un credit pe care îl acord organi
zațiilor de partid, oamenilor mun
cii, tuturor locuitorilor județului, 
exprimîndu-mi astfel încrederea 
că ei singuri vor trage concluzii 
și vor porni cu hotărîre la muncă 
pentru lichidarea lipsurilor. (Vii 
urale, aplauze prelungite).

(Continuare în pag. a IlI-a)

conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, 

al Jamaliiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 

Socialiste România, astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială 
de prietenie, colonelul Moammer El Geddafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie, ol Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste.

Această primă vizită 
întreprinsă de conducă
torul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie, al Ja
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste in 
țara noastră constituie 
un eveniment politic de 
seamă și este menit să 
contribuie la adincirea 
relațiilor de prietenie 
dintre popoarele celor 
două țări, la extinderea 
și diversificarea colabo
rării româno-libiene in 
toate domeniile de inte
res reciproc.

Moammer El Geddafi 
s-a născut în anul 1942, 
Ia Sirte. Studiile le-a 
făcut la. Sebha, localita
te din sudul tării, și la 
Misurata. în anul 1961 
intră la Academia Mili
tară din Benghazi și, 
paralel, își pregătește li
cența ' la Facultatea de 
literatură și istorie a 
Universității din același 
oraș.

Devine ofițer în anul 
1965, iar în 1966 urmează 
un curs de perfecționare 
la un colegiu militar din 
Anglia. Aici înființează, 
împreună cu colegi 
de promoție, organizația 
„Ofițerii liberi unioniști".
avînd ca obiectiv principal răstur
narea monarhiei, aducerea tării pe 
calea unei dezvoltări moderne, demo
crate, antiimperialiste.

întors in țară, intră în rîndurile ar
matei libiene și devine principal ani
mator al Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie 1969. La această dată, un grup 
de ofițeri patrioți. conduși de 
Moammer El Geddafi, dînd expresie 
năzuințelor poporului libian, declan
șează o acțiune îndrăzneață Urmărind' 
lichidarea monarhiei și proclamarea 
republicii, scoaterea tării de sub po
vara înapoierii feudale și influențelor 
străine.

îndată după actul revoluționar de 
la 1 Septembrie 1969, noile autorități 
și-au îndreptat atenția spre efectuarea 
unor ample prefaceri politico-econo- 
mice. Pe plan politic, unul din pri
mele obiective a fost lichidarea ba
zelor străine de pe teritoriul libian. 
Un obiectiv principal pe plan econo
mic l-a constituit preluarea in mîinile 
proprii a bogățiilor naționale, a mari
lor zăcăminte petrolifere si valorifi
carea lor in interesul propășirii po
porului libian.

Un moment important în viata tării 
l-a constituit sesiunea extraordinară 
a Congresului General Popular, din 
martie 1977. care ă instituit puterea 
populară directă. și a adoptat princi
piile și formula unei noi organizări 
politice interne. Concepute pe bâza 
transformărilor economico-sociale, 
aceste schimbări sînt de natură să fa
ciliteze progresul societății libiene la 
toate niyelurile. în conformitate cu 
principiile noii organizări politice in
terne, reuniunea de la Sebha a ho- 
tărit ca denumirea țării să fie Ja-

mahiria Arabă Libiana Populară So
cialistă.

întregul proces de transformare si 
dezvoltare a țării se desfășoară sub 
directa îndrumare a colonelului 
Moammer El Geddafi, autor al „cărții 
verzi", care cuprinde concepția cu 
privire la puterea populară și formele 
de guvernare.

Tară cu o străveche istorie și civi
lizație, Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă este astăzi intens 
angajată în vastul proces al preface
rilor înnoitoare inaugurate de revo
luția de la 1 Septembrie 1969. Ea a 
obținut realizări remarcabile în do
meniile industrializării, dezvoltării 
agriculturii, învățămîntului, asistenței 
sociale, extinderii și modernizării 
rețelei de transporturi. Măsurile în
treprinse pentru valorificarea în inte
res național a bogățiilor naturale ale 
țării, îndeosebi a resurselor de petrol, 
au creat cadrul favorabil dezvoltării 
generale a economiei. Varietatea hăr
ții industriale este evidențiată azi de 
importantele obiective realizate in 
anii recenți : fabrici de ciment. între
prinderi de îngrășăminte chimice și 
alte unități productive în domeniile 
metalurgiei, electrotehnicii, materia
lelor de construcții, industriei .textile, 
alimentare.

înscriindu-se în contextul tradi
ționalelor relații de colaborare din
tre România socialistă și țările 
arabe, raporturile de prietenie și 
cooperare româno-libiene cunosc un 
curs mereu ascendent, pe multiple 
planuri'. Extinderea și diversificarea 
cooperării economice, participarea
(Continuare în pag. a Vl-a)
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INICOIAE CEAUSESCU H IUUETUL TELEORMAN
fljrmare din pa». I)
norii, O cifră edificatoare : potenția
lul industrial’ al județului a crescut 
de circa zece» ori fsțtă de 1965. S-au 
îijâlțat pe cuprinsul județului nume
rate edificii pentru jnvățâmint. cul
turi si sănătate, au. fost construite 
ttiii & mii de apartamente, teleormă
nenii jbeneficiirtd de > condiții tot mai 

. bune dt* mumă st trai.
Iată tameăuiile adinei, resorturile 

intime pĂ'Jtru care locuitorii județu
lui au trâit eu nemărginită bucurie 
$f satistoâle reintîlhirea cu tova- 
râful Nicolae Csauțescu. in a cărui 
viață si activitate revoluționară văd 
un grăitor exemplu de shijire cu 
abnegație ». pBrtMutui, patriei si po- 

' porului. Sitit simțăminte izvdrîte din 
. suflet, oare și-au găsit o vie expre

sie tn primirea vibrantă făcută secre
tarului’ g»;wal al partidului la sosi
rea în jwdeț. in orașul Zimnicea. re
născut dfci temelii după cutremurul 
din 1077. in spiritul indicațiilor 
și orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușeacu.

Profund recunoscători conducăto
rului iubit al oartiduluf și statului, 
locuitorii «țapului au ieșit, cu mic 
cu mare. în ântlmțanarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceăupsatu., pentru a le saluta pre
zența in" onsful pe care l-au Clădit 
din nou. cu iV.ma și mîtnile loc, cu 
sptijkrul âterXJttdețe ale tării, tn- 
tr-o deplină șoftParitate.

Pe stadionul osășenesc, unde a ate
rizat elicopter’.!li prezidențial. în nu
mele celor de fată, al tuturor cetățe
nilor Zirnnrcel tîl din întregul ju
deț tovarășul TerAlor Roman, prim- 
seeretar af Comătetaluf județean Te
leorman al P.C.R.. președintele con
siliului papetar județean, a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu si to
varășei Elena CSeas«?escu. la cobori- 
rea din eHcopfex-, un călduros bun 
venit.

O gardă alcătvrtlă din ostași ai for
țelor noastre armat®, din membri ai 
gărzilor oalriotiee ai ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul. 
A fost intonat imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Cteaușescu și to
varășa Elena Ceausescu au fost in
vitați șa guste din pîînea ospeției, 
din ptoștife cu vin. Pionieri și șoimi 
ai patriei au oferit frumoase buchete 
de flori, au adresat din inima ttrări 
de bun sosit, au rostit emoționante 
cuvinte de omagiu.

Miile de cetățeni preztoți la aceste 
clipe de început ale noii vizite de 
lucru în Teleorman au aclamat în
delung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceauș eseu.

în tribunele stadionului din Zim
nicea. de-a lungul străzilor măr
ginite de clădirile ridicate in ultimii, 
trei ani. prin participarea plenară a 
Cetățenilor orașului și cu colaborarea 
generoasă a constructorilor din nume
roase judele ale țării. în balcoanele 
noilor blocuri, locititorii Zifnnlcei au 
ținut si fie prezenți pentru a mulțu
mi din adincul inimii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru tot ce 
a făcut si face în sprijinul lor. al ce
lor ce locuiesc si muncesc în orașul 
cel mai de sud al României socialiste. 
De această dată, vizita in județul Te
leorman a cuprins întîlniri cu oamenii 
muncii din localitățile Zimnicea. 
Tu-nu Măgurele și Alexandria, pre
cum și dintr-o serie de unități 
agricole.

LICEUL INDUSTRIAL 
CU PROFIL METALURGIC 
ZIMNICEA, Nic6lae
Ceausescu, tovarășa Elena Ceausescu 
sint întimpinati de Aneta Spornic, 
ministrul educației si învfitămintului. 
de Cadre didactice și elevi. Este o 
construcție nouă, modernă, dată în 
folosință in primul an de recon
strucție a eresului, după tragicul 
seism din 1977. Aici se pregătesc ca
dre medii de metalureisti pentru u- 
nitătile economice din județ, precum 
si pentru alte întreprinderi din tară. 
Primele promoții de metalurgiști ale 
liceului Sint astăzi cadre de nădej
de ale noii întreprinderi de țevi su
date din Zimnicea.

EXprimînd vii mulțumiri secretaru- 
* lui general al partidului pentru gri

la deosebită ce o acordă scolii ro
mânești. striiă cere îsi găsește ex
presia si în condițiile create invă- 
tămîntului din localitate, directorul 
liceului, ion ‘Ignat, invită ne tova
rășul Nicolae Ceausescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să viziteze labora
toarele de fizică, de chimie.'ateliere
le si cabinetele tehnice, să ia cunoș
tință de modul in care elevii isi în
sușesc c.'-to rtmlo și *Si desfășoară 
activitatea practică. Elevii aflat! la 
această oră in alină activitate în- 
tîmnină cu emoție si recunoștință pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu, oe to
varășa Elena Ceausescu, adresîndu-Ie 
din inimă mulțumiri pentru grija ce 
Ie-o toartă pentru a se pregăti te
meinic în vederea devenirii lor pro
fesionale.

Pe parcursul vizitei, cadrele didac
tice si elevii dau explicații asupra 
activității lor. asupra unor probleme 
tehnice si lucrări practice rezolvate 
in cadrul liceului in strinsă legătu
ri cu nevoile concrete din unități
le economice ale orașului si îndeo
sebi ale întreprinderii de țevi su
date. Se subliniază că lucrările de 
diplomă ale elevilor sînț axate pe 
probleme concrete din fabrică, fapt 
care îi ajută ne elevi ca imediat 
după absolvire sâ poată lucră in 
bune condiții la locul lor de mun
că. Se dau. de asemenea, explicații 
asupra modului cum sint îndeplini
te sarcinile de producție ce revin lie 
ceului în cadrul planurilor de colabo
rare ce le-au încheiat cu diverse uni
tăți economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind rezultatele obținute, adresează 
felicitări elevilor prezenți în fiecare 
laborator și atelier de producție și 
le urează acum, la început de nou 
an șoolar. succâse și mai mari la 
învățătură șl în practică, multă să
nătate $1 fericire.

Coloana de mașini trece pe bu
levardul principal ai orașului, care, 
rezidit, clădire cu clădire, își etalea
ză, în această zi de septembrie, chi
pul său întinerit, viguros. Blocuri 
noi. de o distincta frumusețe și di
versitate arhitectonică, străjuiesc ar
tere noi. modeme. Grădini înflorite, 
spațiile verzi întregesc și ele imagi
nea luminoasă, optimistă a acestei 
așezări. Ridicarea Zimnicei de astăzi, 
în mai puțin de patru ani, după dis
trugătorul- cutremur din 1977. con
stituie. fără îndoială, o înaltă șl 
emoționantă mărturie a puterii crea
toare a poporului, a forței orîndtli- 
rii noastre socialiste.

Fe întregul traseu parcurs. secre
tarul general al partidului este sa
lutat cu înflăcărare de numeroși 

îocaAaici, care ,l-au ieșit în întîmpi- 
naretou flori, cu toată căldura sufle
tului^ bucuroși și mîndri de a-1 avea 
în mifelocul lor.

In PÎAȚA CENTRALA ™ toc 
noi momente impresionante, care 
pun preg'nant în evidență însufle
țirea cu «are zimnicenii și-au primit 
iubiții oesioeți.

Adresînau-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primarul orașului, Florea 
Ungheanu, a epuis : „Vă rog să-mi 
permiteți ca. în numele tuturor ce
tățenilor acestui vechi și totodată 
nou oraș de pe malul Dunării, re
construit ca urmare a indicațiilor 
date de dummeavoastrâ cu ocazia 
vizitei din 6 rpartie 1977. să vă ex
primăm cele îriai calde și vii mul
țumiri. adincă recunoștință pentru 
actul de profundă omenie și solida
ritate comunistă, oare a venit 
în intiilnpinarefa grelei încercări 
prin cate am trecut. Vă rugăm 
să primiți, ca simbol al recunoștin
ței și al dragostei deosebite ce v-o 
purtăm, cheia orașului nou Zim- 
nicea“.

în acest» clipe. în piață domnește 
o atmosferă, înălțătoare. Mulțimea 
scandează neîntrerupt „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“. 
Răsună cîntece închinate partidului, 
secretarului său general, patriei noas
tre socialiste. Sub cerul limpede al 
acestei zile de toamnă se înalță, 
rostite de tineri și tinere, versuri in 
care 8și găsesc o ■vibrantă expresie 
gindurile si simțămintele nutrite de 
toți locuitorii orașului și ai județului 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Bîne-ati venit, .iubit conducător / Noi 
vă primim cu drag și cu elan / Și 
vft urăm din inimi la multi ani / 
Bine-ați venit la. noi. în Teleorman t 
Ați fost cu noi, rie-ați ajutat la 
greu / Și renăsxhiți sub bolta țării- 
albastră / Noi, zixnnicenii-n inimă, 
mereu / Vă von» purta recunoștința 
noastră / Cu inima caldă, cu gindul J 
curat / Aducem omagiu Bărbatului, 
care / Cu steagul', in mînă, mereu 
neînfricat / Conduce poporul pe 
culmi vjitoare / Nfe-ați înălțat orașul 
din noapte și din; tină / Măreață re
vărsare de cintec. prin milenii / 
De-aceea cu călidură. cu îrunțile-n 
lumină / Omagiu și credință v-aduc 
toți zimnicenii. Aate stihuri sînt de
dicate tovarășei Elena Ceaușescu: 
Aducem omagiu Femeii savant / 
Simbol al iubirii de carte și țară / 
Din rouă gindirii se-nalță gigant / 
Stejarul științei, rodind primăvară.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
se apropie de microfon, adresindu-se 
celor prezenți :

Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc pentru 

manifestarea călduroasă pe care 
ne-o faceți. Consider aceasta ca o 
expresie a încrederii în partidul nos
tru comunist, precum si a hotăririi 
oamenilor muncii din Zimnicea 
de a înfăptui neabătut hotări- 
rile Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român. (Urale, 
aplauze).

Ne face o deosebită plăcere să con
statăm că hotărîrile partidului, ale 
Comitetului Central, de refacere a 
localităților și orașelor care au avut 
de suferit în urma cutremurului din 
1977 se evidențiază cel mai puternic 
aici, în Zimnicea, unde s-a născut de 
fapt uit nou oraș modern, un oraș 
al epocii noastre de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. (Aplauze, urale).

Adresez cele mai calde felicitări 
oamenilor muncii, tuturor locuitori
lor orașului Zimnicea.

Știu că. în același timp, s-au dez
voltat și întreprinderi industriale. Vă 
urez să obțineți rezultate cit mai 
bune in realizarea planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, in creș
terea producției industriale și agri
cole, baza ridicării continue a bună
stării materiale și spirituale a oame
nilor muncii, a întregii noastre na
țiuni. (Aplauze, urale).

Vă urez multă, multă fericire, 
multă sănătate și succese in întreaga 
activitate! (Aplauze puternice, urale).

Cuvîntul cald, însufletitor al secre
tarului general al partidului este 
primit cu deosebită bucurie si sa
tisfacție. cu deplină aprobare, cu a- 
plauze si urale. el găsind un larg 
ecou în conștiința si sufletul oame
nilor muncii, din Zimnicea.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu sî tovarășa Elena 
Ceaușescu sint invitați în fața unei 
machete, așezată în piața orașului, 
unde tovarășul Romeo Dragomirescu, 
vicepreședinte al 'Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, pre
zintă evoluția actuală si în perspec
tivă a localității Zimnicea.

Se vizitează CASA DE CUL
TURĂ A SINDICATELOR,clă’ 
dire nouă, impunătoare, care se în
scrie armonios în ansamblul arhitec
tonic. în curs de realizare, in ve
cinătatea parcului din centrul ora
șului.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, to
varășa Elena Ceausescu sînt întîm- 
pinați de tovarășa Elena Ene. secre
tară a Consiliului Central al U.G.S.R., 
si invitați să viziteze sala de spec- 

.tacole. cu o capacitate de 500 de 
locuri. în cinstea inalților oaspeți, 
pe scenă se desfășoară un scurt 
program artistic, prezentat de for
mații de amatori din localitate. Se 
dau explicații în legătură Cu acest 
frumos lăcaș de cultură, care adăpos
tește un club modern, avînd la rin- 
clu-i o sală cu 120 de locuri. încăperi 
pentru diverse activități tehnico-ști- 
intifice. bibliotecă, precum si Casa 
tehnicii pentru tineret si Pionieri, 
unde își desfășoară activitatea cercuri 
practice pe specialități.

La ieșirea din clădirea Casei de 
cultură a sindicatelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceausescu sînt rugați să se prindă 
într-o horă, alături de tineri și ti
nere în frumoase costume populare, 
care tin să sublinieze astfel marea 
lor bucurie de a avea ce oaspete în 
Zimnicea renăscută pe conducătorul 
partidului si statului.

Se vizitează în continuare MA
GAZINUL UNIVERSAL „DO- 
NARIS", situat în imediata apropi
ere. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați de Ana Mureșan, mi
nistrul comerțului interior. Această 
unitate modernă, care a întregit fe
ricit rețeaua comercială a orașului 
Zimnicea. are o bună desfacere zil
nică. Răsounzînd întrebărilor adre- . 
sate de secretarul general al parti
dului. gazdele arată că magazinul 
este aprovizionat direct de la uni
tățile producătoare, metodă conve- 
nabilă sub aspectul diversificării sor
timentelor si al rapidității aducerii 

produselor, in raport de cerințele 
cumpărătorilor.

, La ieșirea din magazin, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu., tovarășa Elena 
Ceausescu sint așteptați de un mare 
număr de locuitori ai orașului, care 
aplaudă cu însuflețire.

în această atmosferă entuziastă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu se îndreaptă 
către zona industrială a orașului,, 
situată pe malul Dunării, acolo unde, 
la indicația secretarului general al 
partidului, s-a construit și funcțio
nează o importantă unitate econo
mică de interes 'republican — între
prinderea de țevi sudate. Tot pe 
această platformă industrială sint în 
diferite faze de execuție și alte uni
tăți, între care o modernă fabrică de 
zahăr. în cincinalul actual, valoarea 
investițiilor destinate dezvoltării in
dustriei zimnicene se ridică la peste 
patru miliarde lei.

La sosirea în incinta ÎNTRE
PRINDERII DE ȚEVI SUDATE, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovară
șa Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului si statului 
sînt întimpinați de Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice. Du
mitru Popa, ministrul construcțiilor 
industriale, de membri ai conducerii 
centralei industriale de resort și ai 
întreprinderii, de un mare număr de 

■ muncitori, tehnicieni și ingineri, care 
au făcut secretarului general al 

întreprinderea de rulmenți din Alexandria : sint înfățișate realizările și perspectivele dezvoltării producției

partidului o primire deosebit de 
călduroasă.

în fata unei machete care Înfăți
șează profilul actual și de perspec
tivă al întreprinderii, directorul aces
teia. Stefan Vlădilă, raportează con
ducătorului partidului și statului că 
unitatea produce in prezent la capa
citatea prevăzută in proiect.

Este subliniat faptul că intr-un 
timp relativ scurt a fost asimilată o 
gamă largă de țevi sudate elicoidal 
cu diametre . cuprinse între 400 și 
1 600 milimetri pentru magistralele 
de gaz metan și țiței, pentru alte 
domenii de interes general. Se men
ționează. de asemenea. Că, deși nu a 
existat o tradiție in acest domeniu, 
s-a asigurat o pregătire corespunză
toare a cadrelor necesare. In felul 
acesta unitatea își realizează lunar 
sarcinile de producție, livrind canti
tățile prevăzute pentru. necesitățile 
economiei naționale. De asemenea, se 
creează disponibilități pentru export.

Referitor la dezvoltarea in conti
nuare a unității, se arată că se află 
în construcție o nouă capacitate de 
producție, care urmează să intre in 
funcțiune pînă in 1983. Secretarul 
general al partidului este informat 
că se acordă, in continuare, cea mai 
mare atenție pregătirii muncitorilor 
și specialiștilor, deoarece în etapa a 
doua de dezvoltare. întreprinderea 
urmează să-și diversifice si mai mult 
producția, să asigure cantități supli
mentare la export.

Examinind planul de dezvoltare a 
întreprinderii, t o v a<r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu urmărește cu atenție am
plasarea noilor capacități de pro
ducție și cere conducerii ministerului 
de resort, conducerii întreprinderii 
să analizeze posibilitatea devansării 
unor lucrări de punere în funcțiune 
prevăzute pentru etapa a doua. S-a 
cerut, de asemenea, ca în realizarea 
capacităților noi să se aibă în vedere 
și lucrările de dezvoltare a actua
lului port Zimnicea, dfn apropiere, 
pentru a se asigura o legătură cit 
mai strînsă intre ele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost invitat să viziteze hala de pro
ducție. De-a lungul celor două linii 
automate se urmărește întregul pro
ces tehnologic de realizare a țevilor 
sudate, remareîndu-se înaltul grad 
de tehnicitate care asigură o meca
nizare și automatizare complexă, o 
calitate sporită produselor. Se dau 
explicații în legătură cu metodele 
moderne folosite în controlul calită
ții țevilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază rezultatele obținute, cerînd, 
totodată, aă se continue diversifica
rea producției, astfel incit să fie 
asimilate sortimentele de țevi de 
care are nevoie economia noastră 
națională, precum și cele solicitate la 
export. S-a indicat, de asemenea, să 
se aibă în vedere reducerea conti
nuă a costurilor de producție și creș
terea eficientei economice, corespun
zător gradului ridicat de tehnicitate 
de care dispune unitatea.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul concret 
acordat în dezvoltarea economică a 
orașului Zimnicea, pentru vizita în
treprinsă în unitate și pentru indi
cațiile primite, gazdele au asigurat 
pe ’secretarul general al partidului că 
vor depune toate eforturile pentru 
îndeplinirea in cele' mai bune con
diții a sarcinilor de producție pre
văzute.

Luîndu-și rămas bun de ,1a munci
torii, tehnicienii și inginerii între
prinderii de țevi sudate, care l-au 
înconjurat cu multă dragoste, cu 
deosebita prețuire pe tot parcursul 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat cu căldură pentru rezul
tatele obținute, le-a adresat. îndem
nul de a obține noi succese în activi
tatea viitoare, urări de sănătate și 
fericire.

Cu urale și aplauze neîntrerupte 
a fost primit secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și de locuitorii munici
piului Turnu Măgurele la sosirea pe 
PLATFORMA COMBINATU
LUI DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE. Din 1964, cînd a intrat 
în producție prima linie de acid sul
furic. combinatul s-a dezvoltat con
tinuu. numărind în prezent 16 capa
cități. Ultimele obiective care au 
fost racordate la circuitul productiv 
— instalația de amoniac III si in

stalația de îngrășăminte complexe 
cu atac nitric — au încheiat lucră
rile prevăzuțfe în cadrul etapei a 
cincea de dezvoltare a combinatului.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost intimpinați 
de Sandu Dumitru, prim-secretar al 
Comitetului municipal Turnu Măgu
rele al P.C.R., primarul orașului, 
Iustin Rogoz, adjunct al ministrului 
industriei chimice, de reprezentanți 
ai conducerii centralei de profil, de 
membri ai consiliului oamenilor 
munții din unitatea vizitată.

în centrul dialogului purtat aici 
de secretarul general al partidului 
s-au situat problemele privind mo
dul cum se acționează pentru înde
plinirea în bune condiții a prevede
rilor de plan pe acest an si pe În
tregul cincinal, pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime, re
ducerea consumurilor materiale și 
energetice, creșterea calității pro
ducției. a întregii activități econo
mice.

Secretarului general al partidului 
i-au fost prezentate de către direc
torul- combinatului, Iacob Pelea, 
dinamica principalilor indicatori eco- 
nomico-financlari și preocupările co
lectivului de oameni ai muncii de 
aici privind diversificarea producției 
de ingrășăminte chimice, reducerea 
consumurilor de materii prime și 
energetice, in condiții de eficientă 
sporită. S-a arătat că, de Ia prece
denta vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. valoarea producției nete 
s-a dublat, cheltuielile la t 000 lei 
producție marfă au scăzut continuu, 
iar livrările către beneficiarii ex
terni au crescut de peste trei ori. 
Nomenclatorul de fabricație a sporit 
an de an. Delia cele cinci produse 
de bază, astăzi s-a ajuns la 11, iar 
în următorii doi ani aici urmează să 
se realizeze 23 de sortimente, prin 
ajustări tehnologice șl schimbarea 
procedeelor de preparare.

Secretarul general al partidului 
este informat, de asemenea, despre 
modul cum se înfăptuiește progra
mul privind asimilarea unor piese 
de schimb și utilaje, prin autoutilare. 
Gazdele arată că, de-a lungul anilor, 
aici au fost realizate peste 500 de 
piese de schimb și utilaje, căre pînă 
nu de mult se aduceau din import. 
Producția de utilaje chimice reali
zate prin autoutilare a crescut, in 
ultimul deceniu, de peste șapte ori, 
ceea ce a permis obținerea unor im
portante economii. Dintre realizări 
rețin atenția, între altele, arborele 
cotit pentru pompă triplex de amo
niac. tija piston pentru compresoare 
de înaltă presiune, blocul de pompă 
triplex din oțel inoxidabil, supapele 
pentru compresoare realizate, prin 
electroeroziune și alte procedee mo
derne de prelucrare.

Apreciind realizările obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat specialiștilor combinatului 

să-și intensifice căutările în această 
direcție și a cerut factorilor respon
sabili să aibă în vedere specializarea 
fiecărei unități în producția de piese 
de schimb.

în continuare, tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au vizitat noua uni
tate de amoniac — instalația de amo
niac III, dotată cu utilaje de inaltă 
tehnicitate și productivitate, care a 
atins parametrii proiectați într-o pe
rioadă foarte scurtă, realiaată la in
dicația secretarului general al parti
dului.

Constatind că la unele instalații au 
loc pierderi datorate neetanșeității, 
secretarul general al partidului a ce
rut să se găsească de urgență soluții 
care să asigure recuperarea integrală 
a produselor tehnologice secundare, 
valorificarea superioară a acestora, 
precum și combaterea poluării.

Doresc să vă felicit pentru rezul
tatele de pînă acum, a spus, la 
încheierea vizitei, tovarășul Nicolae 
jCeaușescu, și vă urez să faceți totul 
’pentru a realiza în cele mai bune 
condiții sarcinile de plan, să acțio
nați pentru recuperarea tuturor pier
derilor care se duc in aer. Aceasta 
va duce la creșterea eficientei eco
nomice și. totodată, la îmbunătățirea 
condițiilor de muncăl Să acționați 
împreună pentru a face ca uzina să 
fie un model de funcționare din toa
te punctele de vedere, a spus secre
tarul general al partidului. ,

Mulțumind pentru vizită, gazdele 
l-au asigurat pe secretarul general al 
partidului că. in lumina indicațiilor 
date cu acest prilej, vor acționa fără 
preget pentru Înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal.

După ce a survolat partea sudică a 
județului, trecînd peste întinsele pă- 
minturl ale Cimpiei Burnasului, de 
pe care se string in aceste zile roa
dele toamnei și se lucrează concomi
tent la pregătirea viitoarei recolte, 
elicopterul prezidențial aterizează pe 
unul din terenurile fermei . Canton a 
I.A.S. Alexandria.. din cadrul Consi
liului unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Nanov.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat sint în- 
tîmpinați de numeroși lucrători ai 
ogoarelor, mecanizatori și specialiști, 
care participă, sub cerul frumos al 
toamnei, la stringerea recoltei.

în întimpinarea secretarului gene
ral al partidului au venit tovarășul 
Ion Teșu, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, specialiști din agricultura jude
țului. conducători ai unităților agri
cole din zonă.

La marginea unui lan de porumb 
ftl C.A.P. NANOV, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se apropie de un 
grup de țărani cooperatori. Aici, 
secretarul general al partidului se 
interesează de producțiile ce se vor 
obține anul acesta, de mersul strin
ged i recoltei.

Lanurile sînt bogate și se apre
ciază că se vor depăși 4 500 kg po
rumb boabe la hectar, cit se estimea
ză. semn că harnicii lucrători ai 
ogoarelor de aici tin să-și onoreze 
angajamentele luate.

Și pe tarlalele alăturate cultivate 
cu porumb se apreciază că recolta 
se anunță a fi bună în acest an.

Secretarul general al partidului, 
președintele republicii felicită pe 
țăranii cooperatori pentru rezulta
tele obținute și recomandă tuturor 
lucrătorilor din cooperativă sâ-și 
intensifice eforturile pentru recol
tarea la timp și fără pierderi a cul
turilor, în scopul sporirii producției 
agricole vegetale.

în continuare, secretarul general 
al partidului este invitat să viziteze 
solele cultivate cu porumb, pe su
prafețe de cite o sută hectare, pre
cum și parcele unde au fost experi
mentați un număr mare de hibrizi la 
diferite densități, terenuri ce apar
țin fermei Canton.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat că pe aceste cîmpuri expe
rimentale se află o colecție de 120 
tipuri de hibrizi timpurii autohtoni 
șl din străinătate, verificați din 
punct de vedere al rezistenței la 
boli și dăunători, la secetă și că
dere, la posibilitatea recoltării cu 
mijloace mecanice și în primul rind 

în ceea ce privește producțiile care 
se obțin la hectar.

Examinind la fața locului aceste 
soiuri, secretarul general al parti
dului recomandă factorilor de răs
pundere. specialiștilor din agricultura 
județului ca ele să fie extinse in 
unitățile agricole din această parte 
a țării, unde condițiile pedoclimatice 
sint deosebit de prielnice.

Se recomandă, ’totodată, să se ex
perimenteze și alte soiuri de hibrizi 
de porumb. îndeosebi cele pentru zo
nele colinare.

Analizind in mod concret densi
tățile folosite la porumb, se trasează 
sarcina ca rezultatele bune obținute 
pe aceste cîmpuri experimentale să 
fie extinse la toate unitățile agrico
le din județ.

Secretarul general al partidului 
parcurge în continuare o solă culti
vată cu soia. unde, de asemenea, au 
fost experimentate diferite densități 
și distante între rînduri.

Ijuindu-și rămas bun de la gazde, 
secretarul general al partidului a a- 
preciat rezultatele obținute de lucră
torii acestui consiliu unic si a ex
primat convingerea că țăranii coope
ratori. mecanizatorii, specialiștii de 
Ia Nanov pot obține rezultate și mai 
bune în sporirea producțiilor agri
cole la hectar.

Dialogul cu oamenii muncii din a- 
gricultură continuă la ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLĂ DE 
STAT DIN ALEXANDRIA,unde 
are loc analiza modului in care 
se înfăptuiesc in județul Teleor
man sarcinile stabilite de Con
gresul al Xll-lea al partidului, 
privind înfăptuirea unei noi re
voluții agrare, a indicațiilor .tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia recen
tele consfătuiri de lucru de la C.C. 
al P.C.R. privind folosirea cu maxi
mum de randament a fondului fun
ciar, mecanizarea complexă a lucră
rilor, folosirea largă a rezultatelor 
cercetării agricole, introducerea de 
tehnologii moderne, stringerea si de
pozitarea in cele mai bune condiții 
a roadelor toamnei din acest an și 
pregătirea corespunzătoare a recoltei 
viitoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat sint în
timpinati, aici, de Emilian Mihăilescu. 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, de cadre de 
conducere ale trustului județean 
I.A.S. Un mare număr de liicrători 
din întreprindere, membrii coopera
tori din cadrul Consiliului unic agro
industrial de stat si cooperatist Na
nov, venițl in întimpinarea inaltilor 
oaspeți, scandează cu' însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul

Gazdele invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să viziteze standurile in 
care sînt înfățișate activitatea-și re
zultatele unităților agricole de stat 
și cooperatiste din cadrul celor 23 
de consilii unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste de pe raza jude
țului. modul cum se aplică indicațiile 
și recomandările secretarului gene
ral al partidului pentru creșterea 
producției agricole vegetale si ani
male. pentru ridicarea eficientei eco
nomice a tuturor unităților agricole.

Vasile Boncotă, directorul direcției 
agricole județene. înfățișează rezul
tatele obținute pînă în prezent de 
lucratorii ogoarelor teleormăneiie și 
perspectivele de dezvoltare a agri
culturii. Dacă in anul 1965 suprafața 
agricolă pe tractor era de 120 de 
hectare, astăzi încărcătura a ajuns la 
75 de hectare. Concomitent, a sporit 
numărul de combine autopropulsate, 
de alte mașini și utilaje necesare 

v efectuării la timp a lucrărilor agri
cole. în același timp, a crescut can
titatea de ingrășăminte chimice ad
ministrate la unitatea de suprafață, 
s-au mărit terenurile amenajate pen
tru irigat, care astăzi ocupă 33 la 
sută din suprafața arabilă, urmind ca 
la sfirșitul acestui cincinal să ajungă 
la 52 la sută.

Referindu-se la baza tehnico-ma- 
țerială. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut cadrelor de conducere din 
agricultura județului, din ministerul 
de resort să ia măsurile corespun
zătoare pentru ca in perioadele de 
virf ale campaniilor agricole să fie 
puse la dispoziția unităților agricole 
și tractoare care, aparțin altor între
prinderi. fiind necesară in același 
timp sporirea numărului de pluguri, 
de alte utilaje. în vederea unei cit 
mai bune folosiri a tractoarelor.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate in continuare date 
privind structura sectorului zooteh
nic. efectivele de animale, produc
țiile obținute și perspectivele de dez
voltare a acestui sector în județul 
Teleorman. Gazdele informează pe 
secretarul general al partidului că la 
începutul acestui an sectorul zooteh
nic dispunea de 181 000 capete bo
vine. 392 000 porcine. 428 000 ovine 
și peste 1.3 milioane păsări ouătoare. 
Se arată că. pentru asigurarea unei 
furajări raționale in acest an,-su
prafața destinată culturilor furajere 
a crescut cu peste 5 000 ide hectare, 
fiind insămîntate 14 000 de hectare 
cu diferite plante de nutret. spo
rind simțitor cantitățile de hrană ne
cesare animalelor pentru perioada de 
iarnă.

Un dialog fructuos are loc în fata 
graficelor care înfățișează activitatea 
sectorului horticol. în ultimii cinci 
ani. subliniază gazdele, producția de 
legume s-a dublat si se asigură în
tregul necesar de consum pentru 
populația din județ si pentru indus
trializare. aproape jumătate din 
cantitățile obținute fiind livrate al
tor județe din tară. Secretarul ge
neral al partidului a indicat facto
rilor de răspundere să extindă su
prafețele cultivate cu cartofi timpu
rii, eti legume timpurii în general, 
pentru mai buna aprovizionare a 
populației lâ sfirșitul primăverii.

Totpdată. secretarului general al 
partidului îi sînt prezentate progra
mele de producere a semințelor la 
principalele culturi. în acest sens, se 
precizează că în urma indicațiilor 
date la recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R.. in județul Te
leorman au fost stabilite unităti spe
cializate in care se vor obține can
titățile necesare de semințe din so
iuri si hibrizi cu calități biologice su
perioare.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
indicat Specialiștilor să întocmească 
un program special pentru cultura de 
soia, bună premergătoare pentru aă- 
ioasele de toamnă, care să permită 
stringerea producției chiar cu o umi
ditate mai ridicată, pentru evitarea, 
in acest tel, a pierderilor la recol
tare.

Referitor la mersul lucrărilor din 
actuala campanie agricolă, gazdele au 
raportat că, pe baza indicațiilor și 
sarcinilor date la ultimele consfătuiri 
de lucru de la C.C. al P.C.R.. în
treaga activitate se desfășoară pe 
baze de programe astfel incit atit 
recoltarea, cit și semănatul să se 

efectueze la un înalt nivel calitativ, 
la termenele prevăzute

în continuare, este vizitată ferma 
de vaci a I.A.S. Alexandria, unitate 
care in acest an și-a propus să ob
țină in medie aproape 4 200 litri 
lapte de la fiecare vacă furajată. Aici 
se remarcă buna organizare a activi
tății de producție. Secretarul general 
al partidului este informat despre 
efectul economic al modernizării fer
mei și aplicării in mai mare mă
sură a stabulatiei libere în creșterea 
și mgrășarea animalelor. Se arată că 
in urma modernizării adăposturilor, 
a introducerii mulsului mecanizat, 
cheltuielile de producție au fost re
duse simțitor. în urma procesului de 
modernizare, productivitatea muncii 
pe lucrător a crescut cu peste 170 000 
lei. Totodată, printr-o furajare ra
țională. printr^o bună îngrijire a 
animalelor, a crescut indicele de na
talitate cu 8 la sută.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu-; secretarul general al 
partidului, este asigurat de lucrătorii 
ogoarelor, de specialiști, de cadrele 
de conducere din agricultura județu
lui Teleorman că nu vor fi precupe
țite eforturile pentru a duce la înde
plinire indicațiile primite, pentru a 
spori continuu producțiile agricole 
vegetale și animale, contribuind prin 
aceasta la înfăptuirea programului 
partidului de ridicare a nivelului de 
trai al poporului nostru.

Ultimul obiectiv al vizitei de lucru 
efectuate in această frumoasă zi de 
toamnă în județul Teleorman a fost 
ÎNTREPRINDEREA DE RUL
MENȚI DIN ALEXANDRIA.

Oamenii muncii dc aici au făcut se
cretarului general al partidului o pri
mire deosebită, i-au ieșit in întimpi- 
nare cu steaguri roșii Si tricolore 
i-au adresat urări de sănătate și fe
ricire. și-au exprimat bucuria de a 
se reintilni. după numai 5 luni, cu 
conducătorul partidului și statului, 
mulțumindu-i pentru grija deosebită 
pe care o acordă dezvoltării acestei 
ramuri de inaltă tehnicitate a indus
triei românești.

în întimpinarea înaltilor oaspeți a 
venit Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Ion 
Răducu. prim-secretai- al Comitetului 
municipal de partid Alexandria., pri
marul localității, cadre de conducere 
ale centralei de resort, membri ai 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere.

Directorul unității. Marin Fțorea. 
prezintă secretarului'general al parti
dului evoluția producției in cei 7 ani 
care au trecut de cind întreprinderea 
din Alexandria a produs primul rul-, 
ment. Secretarul general al partidu
lui este informat că această unitate, 
proiectată pentru o capacitate anuală 
de 30 de milioane rulmenți, reali
zează o producție suplimentară de 2 
milioane de rulmenți, in aproape 180 
de tipuri de bază și 460 de variante 
constructive. Mai bine de jumătate 
din producție este destinată exportu
lui, in țări cu tradiție în fabricarea 
rulmenților, cum sînt: S.U.A., U.R.S.S.. 
Japonia. Cehoslovacia. R.F.G., Italia 
și altele. în momentul de fată, in
formează gazdele, investiția construc
ției este amortizata.- iâr cheltuielile 
valutare pentru importul de utilaje 
au fost achitate. Atenția «ste con
centrată acum spre asimilarea de noi 
tipuri de rulmenți destinați exportu
lui și unor produse ce se fabrică în 
țară, iii cadrul industriei construc
toare de mașini, electrotehnice și 
eleCtrocasnice.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
invitat să viziteze citeva secții de 
producție ale acestei moderne Între
prinderi. în care lucrează peste patru 
mii de muncitori.

în secția strungărie. secretarului 
general al partidului i se prezintă 
fluxul tehnologic de- fabricare a 
rulmenților, rezultatele obținute în 
privința reducerii consumului de me
tal. îmbunătățirii tehnologiei de fa
bricație a sculelor și dispozitivelor.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de bartid si 
de stat au fost invitați in continua
re să urmărească activitatea liniilor 
automate de strunjire. unde un om 
deservește mai multe mașini. Aici se 
remarcă aparatura de control de 
înaltă tehnicitate produsă in tară, 
eficiența cu care sînt refolosite o 
serie de materiale pentru realizarea 
de scule noi. Rețin, de asemenea, a- 
tentia noile variante tehnologice pen
tru strunguri multiaxe și ■ monoaxe. 
eforturile menite să conducă la creș
terea calității si productivității 
muncii.

în sala 'de tratament termic se 
remarcă dotările cu utilaje româ
nești si rezultatele colaborării cu in
stitutele de cercetări in direcția Îm
bunătățirii tehnologiilor si reducerii 
consumurilor energetice, asigurării 
unei calități cit mai înalte fiecărui 
produs.

Se vizitează apoi una din secțiile 
cele mai mari’ale uzinei, cea de rec
tificare. într-un stand sînt reunite 
produsele destinate unor beneficiari 
interni : tipuri de rulmenți pentru 
mijloace de transport auto și pe ca- 
.lea ferată, pentru motoare electrice, 
precum și subansamble ce incorpo
rează produse ale întreprinderii te- 
leormănene utilizate în extracția mi
nereului si în agricultură.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate liniile automatiza
te de rectificare cu aparatură de 
control activ, precum si sistemul cen
tralizat de transport al elementelor 
componente în secția de montai a 
rulmenților radiali cu bile si a ce
lor conici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. i-a 
felicitat pe producătorii de rulmenți 
din Alexandria pentru activitatea de 
pînă acum si le-a urat Să îndepli
nească in cele mai bune condiții 
planul, să obțină produse de inaltă 
calitate si eficientă.

Secretarul general al partidului a 
cerut colectivului întreprinderii de 
rulmenți din Alexandria să depună 
în continuare eforturi Pentru spo
rirea si diversificarea producției si 
creșterea fiabilității produselor, re
ducerea consumului de metal. Tot
odată. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
indicat ca dezvoltarea ulterioară a în
treprinderii să se facă asigurind uti
lizarea în cit mai mare măsură a 
suprafețelor existente.

La încheierea vizitei, gazdele au 
mulțumit secretarului general al 
partidului pentru recomandările fă
cute si au exprimat angaiamentul 
lor de a realiza intoemâi sarcinile 
stabilite. Ele roagă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să primească o 
machetă ce simbolizează ambiția a- 
cestui colectiv de a deveni o între
prindere cit mai apreciată in tară 
si peste hotare, pentru produsele sale. 
Totodată, inmînează tovarășei Elena 
Ceaușescu o casetă cuprinzind dife
rite tipuri de rulmenți, la realizarea 
cărora sint încornorate si rezultate 
ale cercetătorilor din industria noas
tră chimică.
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Cuvântarea tovarășului Nicolae

(Urmare din pag. I)
în primul rînd, trebuie să por

nim de la obiectivele trasate de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
privind realizarea unei noi cali
tăți a muncii și vieții în toate do
meniile, crearea unei baze pu
ternice in vederea asigurării cu 
materii prime și produse agricole 
a întregii economii naționale. Ju
dețului Teleorman îi revine și in 
această privință un rol însemnat, 
fiind atît un județ producător de 
petrol, cu o pondere importantă, 
cit și un județ agricol. Trebuie să 
se organizeze în așa fel activitatea 
incit să se determine creșterea pro
ducției de petrol, a producției a- 
gricole, paralel cu îmbunătățirea 
activității celorlalte sectoare eco
nomice, astfel încît Teleormanul 
să-și aducă o contribuție tot mai 
însemnata la asigurar&a bazei de 
materii prime și energetice, la a- 
sigurarea produselor agricole nece
sare consumului populației. (Urale și 
aplauze puternice, îndelungate. Se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!").

Noua calitate presupune o creș
tere mai puternică a nivelului teh
nic al producției în toate domenii
le. Ea presupune, totodată, o creș
tere mai rapidă a productivității 
muncii, pornind de la ceea ce am 
menționat nu o dată, că, în con
strucția socialistă, ca ștăpîni ai 
mijloacelor de producție, ai bogă
țiilor naționale, trebuie să de
monstrăm că sîntem în stare să 
producem mai bine, mai economic, 
cu rezultate mai bune decît foste
le clase stăpînitoare. Să de
monstrăm că în întrecerea dintre 
capitalism și socialism, socialismul 
se afirmă ca o orînduire superi
oară din toate punctele de vede
re, inclusiv din punct de vedere 
al științei, al productivității, al e- 
ficienței economice. (Urale pu
ternice, aplauze prelungite).

Este necesar să se acționeze cu 
toată hotărîrea pentru reducerea 
continuă a consumurilor materia
le și energetice, pentru diminuarea 
cheltuielilor materiale și de pro
ducție, iar pe această bază să se 
asigure creșterea eficienței econo
mice, a beneficiilor, a venitului 
național. Aplicînd cu fermitate 
noul mecanism economic, să fa
cem ca fiecare ’unitate economică 
și socială să-și asigure autofinan
țarea. autogestiunea, să Obțină ma
ximum de beneficiu pentru fiecare 
leu cheltuit.

Trebuie să se afirme cu putere 
autoconducerea muncitorească, de
mocrația nouă, în care muncito
rii, țăranii, oamenii muncii din 
patria noastră — stăpini pe desti
nele lor — își făuresc în mod con
știent și liber viitorul. Ca proprie
tari, producători și beneficiari a 
tot ceea ce există și se produce în 
România, ei trebuie să gospodă
rească și să conducă in așa fel 
economia încît să asigure mersul 
tot mai fe.rm și mai rapid al țării 
noastre spre înaltele piscuri ale 
societății comuniste. (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Este necesar să se înțeleagă bine 
că ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului 
este nemijlocit legată de creșterea 
venitului național, a eficienței eco
nomice a întregii activități.

După cum e cunoscut, în cinci
nalul trecut am realizat o creștere 
puternică a veniturilor, cu circa 
29 la sută față de 20 la sută cît 
prevăzusem în planul cincinal. Au 
crescut consumurile la toate pro
dusele agroalimentare. Ne-am pro
pus ca și în acest cincinal să asi
gurăm sporirea în continuare a 
veniturilor și a nivelului de trai al 
poporului. Acesta este țelul suprem 
al politicii partidului nostru, esența 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm. Dintot- 
deauna socialismul și-a propus să 
asigure omului o viață nouă, 
demnă, liberă și îmbelșugată, în 
conformitate cu cerințele traiului 
modern, ale unei armonioase dez
voltări fizice și intelectuale. Tre
buie să facem totul pentru a asi
gura baza materială necesară în
făptuirii acestor obiective.

Am realizat mult pe această cale; 
stă în puterea noastră să facem ca 
viața poporului să devină tot mai 
îmbelșugată din punct de vedere 
material, măreață în ceea ce pri
vește dezvoltarea intelectuală. Să 
facem totul pentru a demonstra, 
prin munca și activitatea noastră 
unită, că sîntem în stare să trans
punem în viață principiile nobile 
ale socialismului și comunismului! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).

Noua calitate presupune preocu
parea pentru ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe profesiona
le, tehnice, științifice, pornindu-se 
de la necesitatea,că întreprinderile, 
dotate cu utilaje și mașini de mare 
tehnicitate, cer muncitori, specia
liști cu înaltă’calificare, că mijloa
cele de muncă din agricultură cer. 
de asemenea, cunoștințe tehnice 
înaintate. Să facem totul pentru ri
dicarea continuă a nivelului profe
sional, tehnic, științific, pentru a 
înarma oamenii muncii din patria 
noastră, deci și din județul Teleor
man, cu cele mai noi cuceriri ale 
cunoașterii, pentru a putea mînui 
și stăpîni la perfecțiune tehnica, 
pentru a realiza maximum de efi
ciență cu mașinile și utilajele pe 
care lucrează. (Aplauze șl ura
le îndelungate; se scandează: 
„Ceaușescu — pace !“).

tn același timp, este necesar să 
desfășurăm o largă activitate poli- 
tico-educativă. de formare a con
științei revoluționare, patriotice, 
socialiste, de educare a unui om 
nou, înaintat, stăpîn pe destinele 
sale, cu înalte cunoștințe în toate 
domeniile, capabil să acționeze con
știent în orice sector de activitate. 
Să punem la baza activității poli

tico-educative concepția revoluțio
nară despre lume — socialismul 
științific, materialismul dialectic și 
istoric —- să formăm tineretul în 
spiritul înaltelor idealuri revolu
ționare și patriotice, al devotamen
tului față de cauza socialismului, 
față de popor, față de patrie, față 
de partid, al năzuințelor și idea
lurilor de pace și dreptate socială. 
(Aplauze puternice și urale înde
lungate: se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R.!“).

Folosind mijloacele pe care le 
avem, să acționăm — în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României*1 — în așa fel încît aces
ta să devină o mișcare de masă 
tot mai puternică, capabilă să 
uneaspă forțele Întregului popor în 
lupta pentru o cultură înaintată, 
pentru o educație revoluționară, 
pentru formarea omului nou, cu o 
conștiință revoluționară, patrioti
că, socialistă., Și în acest domeniu 
trebuie să facem totul ca și în ju
dețul-Teleorman să obținem rezul
tate mai bune activitatea cultu- 
ral-educativă constituind o parte 
importantă a luptei pentru o cali
tate nouă, pentru dezvoltarea ge
nerală a județului, a patriei noas
tre. (Aplauze puternice și urale ; 
se scandează : „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși,
Preocupați de înfăptuirea -Pro

gramului de dezvoltare multilate
rală a patriei noastre, nu uităm 
nici un moment că România, ca și 
alte popoare, își poate realiza 
obiectivele, de progres numai în 
condiții de destindere, de pace, de 
colaborare internațională. De ace
ea, partidul și poporul nostru pro
movează activ o politică interna
țională de amplificare continuă a 
relațiilor cu toate țările socialiste, 
de -întărire a solidarității și cola
borării lor, pornind de la rolul 
important pe care trebuie să-l în
deplinească în lupta pentru pro-'* 
greș social, pentru pace, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună. 
(Vii aplauze, urale îndelunga
te, puternice ; se scandează : 
Ceaușescu — pace !“).

întărind continuu relațiile noas
tre cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate — ca o parte 
componentă a luptei împotriva im
perialismului și neocolonialismului
— dezvoltăm, în același timp, cola
borarea cu țările capitaliste dezvol
tate, în spiritul principiilor, coexis
tenței pașnice, participăm activ la 
diviziunea internațională a muncii.

Ne pronunțăm și acționăm ferm 
pentru ca la baza tuturor relații
lor dintre state să stea principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajul re
ciproc, renunțarea cu desăvîrșire 
la forță și la amenințarea cu forța 
în viața internațională. (Aplauze 
puternice și urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Omenirea trece astăzi prin mo
mente grele. în viața internațio
nală au apărut o serie de conflic
te; se adună nori amenințători de 
furtună, care pun în pericol pacea 
și pot duce la un război atomic. 
Iată de ce România se pronunță 
ferm pentru a se trece la soluțio
narea tuturor problemelor litigioa
se, a tuturor conflictelor dintre 
state numai și numai pe calea tra
tativelor. pentru renunțarea la 
calea armelor, Ia folosirea forței. 
Ne pronunțăm ferm pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru tre
cerea la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară.

Este timpul să se oprească creș
terea cheltuielilor militare, să se 
treacă la reducerea armamentelor 
și armatelor! Este timpul ca po
poarele să înțeleagă că s-a ajuns 
la un asemenea stadiu al înarmă
rilor încît sînt puse în pericol 
înseși viața, civilizația, existența 
oamenilor. în numele oamenilor, în 
numele dreptului lor la vitjță, Ia 
existență, cerem să se pună capăt 
înarmărilor, să se renunțe la sti-- 
mularea cursei înarmărilor, să se 
treacă la dezarmare, la dezarmarea 
nucleară! (Urale puternice și a- 
plauze prelungite: se scandează: 
„Ceaușescu — pace!“).

In mijlocul harnicilor țărani cooperatori și mecanizatori din comuna Nanov La I.A.S. Alexandria sînt prezentate produse agricole din recolta acestei toamne

Este pe deplin actuală și justă 
propunerea Uniunii Sovietice for
mulată la tribuna O.N.U., prin care 

■se cere să se declare criminal 
acela care1 va recurge la arma 
atomică. într-adevăr, oricine se 
pregătește să folosească arma 
atomică împotriva altor popoare 
duce o politică împotriva umanită
ții, o politică criminală. O aseme
nea politică trebuie condamnată de 
toate popoarele ca o crimă contra 
omenirii. (Urale și aplauze puter
nice; se scandează: „Ceaușescu — 
pace!").

Ne pronunțăm cu hotărîre pen
tru oprirea amplasării de noi ra
chete nucleare cu rază medie în 
Europa și trecerea la înlăturarea 
și distrugerea celor existente. Ne 
pronunțăm, de asemenea, împotri
va bombei cu neutroni.

Rachetele și bombele cu neutroni 
sînt destinate în primul rînd Eu
ropei, popoarelor europene, indife
rent unde se găsesc — în Est, în 
Vest, în Nord, în Sud sau în cen
trul continentului. Ele, toate po
poarele europene, sînt în situația 
de a cădea victime acestor arma
mente. Iată de ce considerăm că 
popoarele europene trebuie să spu
nă un NU hotărît noilor arma
mente, să ceară înlăturarea de pe 
continentul nostru a armelor ato
mice. Să se treacă la dezarmare în 
Europa — în numele civilizației, al 
copiilor, al generațiilor viitoare, 
al însuși viitorului omenirii. (Vii 
urale și aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“),

Este necesar ca la Madrid să se 
hotărască convocarea unei noi reu
niuni pentru dezarmare și încre
dere în Europa și să se asigure 
continuitatea reuniunilor consa
crate securității, cooperării și păcii 
în Europa. în întreaga lume. 
(Aplauze și urale prelungite).

Acționăm cu hotărîre pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate 
statele din Balcani, pentru a trans
forma Balcanii într-o zonă a coo
perării pașnice, fără arme atomi
ce, pentru ca în această regiune 
să nu se mai poată declanșa noi 
războaie. (Urale și aplauze prelun
gite ; se scandează : „Ceaușescu — 
pace !“).

Lupta pentru dezarmare este 
strîns legată, în același timp, de 
lupta împotriva subdezvoltării, 
pentru o -npuă ordine economică 
internațională. Trebuie să facem 
totul ca actuala stare de lucruri 
determinată de vechea politică 
imperialistă și colonialistă, dar și 
de noile forme de asuprire neo- 
colonialistă, să ia sfîrșit ! Să Se 
asigure relații internaționale noi, 
bazate pe egalitate, pe avantaj 
reciproc, să se creeze condiții pen
tru dezvoltarea mai rapidă a ță
rilor rămase în urmă. Numai pe 
această bază se pot asigura dez
voltarea generală a economiei în 
toate țările, realizarea unei co
laborări echitabile, a unei păci 
trainice în lume ! Trebuie să fa
cem totul ca fiecare națiune să se 
poată bucura de binefacerile civi
lizației și progresului, să aibă 
acces nestingherit la minunatele 
cuceriri ale științei și tehnicii 
în toate domeniile ! (Urale, a- 
plauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.!'*, „Ceaușescu 
— pace !“).

Este necesar să se acționeze cu 
toată hotărîrea pentru a pune ca
păt noilor forme de exploatare, 
printre care și cele folosite de ca
pitalul financiar — impunerea 
unor dobînzi înalte — care pun 
poveri tot mai mari pe umerii ță
rilor în curs de dezvoltare, dezor- 
ganizînd, în același timp, întreaga 
economie mondială. Este necesar 
să se înțeleagă că aceasta dău
nează intereselor generale ale po
poarelor, progresului economic, 
este o cale care va duce la adîn- 
cirea crizei economice și va atrage 
neapărat riposta popoarelor sărace 
care nu vor putea să sufere la in
finit asuprirea și jaful imperialist. 
(Urale puternice; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

în lume sînt multe probleme de 
soluționat. Trebuie să spunem 
însă cu satisfacție că în toată 
această perioadă popoarele au ob
ținut succese importante in lupta 
pentru cucerirea independenței

Ceaușescu 
naționale, împotriva politicii im
perialiste și neocolonialiste, că ac
tivitatea lor a făcut să eșueze 
multe acțiuni ale cercurilor impe
rialiste și colonialiste. Stă in pu
terea popoarelor ca, acționînd 
unite, să asigure triumful politicii 
de dezarmare, să oprească cursa 
înarmărilor, să asigure realizarea 
noii ordini economice internațio
nale, înfăptuirea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră. (Urale însuflețite, a- 
plauze puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— pace !“).

Pentru realizarea acestor obiec
tive e necesar să crească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite, al altor 
organisme internaționale, care oferă 
un cadru organizat de participare 
a tuturor statelor, indiferent de 
mărime și orînduire socială, la so
luționarea problemelor complexe. 
Să facem totul ca țările mici și 

, mijlocii, țările în curs de dezvol
tare, țările nealiniate să poată 
participa activ la soluționarea aces
tor probleme. Nici o problemă nu 
se poate soluționa decît cu partici
parea tuturor națiunilor, ținîndu-se 
seama de interesele fiecărei na
țiuni, asigurind independența, po
sibilitatea de dezvoltare liberă, 
bunăstarea fiecăreia. (Aplauze pre
lungite, puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul!").
, Pornind de la interesele supreme 
ale poporului român, de la cauza 
generală a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale, Româ
nia, partidul nostru vor face totul 
și în viitor pentru a-și aduce con
tribuția activă la soluționarea pro
blemelor internaționale complexe, 
în mod democratic, în interesul po
poarelor, al păcii și independenței 
naționale. (Urale, aplauze puterni
ce : se scandează: „Ceaușescu și 
poporul!", „Ceaușescu — P.C.R.!").

Dragi tovarăși ți prieteni,
în încheiere, doresc să exprim 

convingerea că oamenii muncii, 
locuitorii județului Teleorman, la 
fel ca întregul nostru popor, vor 
face totul pentru a obține în acest 
an rezultate cît mai bune în toate 
sectoarele de activitate,, creînd astr 
fel o bază trainică pentru îndepli
nirea obiectivelor întregului cinci
nal. As dori ca oamenii muncii din 
județul Teleorman — atît din in
dustrie, cît și din agricultură — să 
se angajeze cU toată hotărîrea în 
marea întrecere ce se desfășoară 
între județele și întreprinderile pa
triei noastre, străduindu-se să 
ocupe un loc cît mai de frunte. 
Chiar dacă mă voi repeta, voi 
spune și aici, pentru că am aceeași 
dorință pentru toate județele — 
fiind vorba de o întrecere, va 
cîștiga desigur cine, va munci mai 
bine — că mi-ar face plăcere-ca Și 
județul Teleorman să ocupe un loc 
fruntaș și, dacă se poate, chiar pri
mul Ioc. Aș fi foarte mulțumit. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite; șe scandează : „Ceaușescu 
și poporul!").

Cu această dorință și cu această 
încredere, vă urez din toată inima 
succese tot mai mari în întreaga 
activitate ! Adresez organizațiilor 
de partid urarea de a face- totul 
pentru unirea colectivelor de oa
meni ai muncii în soluționarea în 
cele mai bune condiții a tuturor 
problemelor !

Tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii le adresez urarea de a ac
ționa într-o deplină unitate! Vă 
urez, dragi tovarăși și prieteni, 
succese tot mai mari, multă sănă
tate și multă fericire!

(Aplauze și Șvații puternice, pre
lungite. Miile de participanți scan
dează minute în șir „Ceaușescu și 
poporul!", „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — pace!". într-o at
mosferă de puternic entuziasm, 
toți cei prezență la marea adunare 
populară aclamă cu înflăcărare nu
mele secretarului general al Parti
dului Comunist Român, își exprimă 

, stima și respectul față de modul 
strălucit în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conduce destinele po
porului român pe calea bunăstării 
și fericirii, a afirmării României ea 
o țară demnă, liberă și suverană 
între toate statele lumii).

La întreprinderea de țevi sudate din Zimnicea se examinează, în fața machetei, probleme ale dezvoltării acestei 
importante unități industriale

Se vizitează una din modernele secții ale întreprinderii de rulmenți din Alexandria

de îngrășăminte chimice dinPrețioase indicații pentru creșterea producției și a eficienței economice la Combinatul 
Turnu Măgurele



PAGINA 4 SCÂNTEIA — joi 24 septembrie 1981

Marea adunare populară de
în Încheierea vizitei de lucru în

treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în județul Teleorman, la 
Alexandria a avut loc o mare adu
nare populară.

Sosirea tovarășului Nicolae 
•Ceausescu. a tovarășei Elena 
Ceausescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat in 
municipiul reședință a județului a 
fost salutată de zeci de mii de oa
meni ai muncii din întreprinderi si 
instituții cu sentimente de aleasă 
cinstire, de profundă dragoste Si. 
prețuire. Bărbați si femei, tineri și 
virstnici, ourtind portrete ale tova
rășului Nicolae Ceausescu, ale to
varășei Elena Ceausescu, fluturînd 
stegulete roșii si tricolore, pancarte 
pe care sint înscrise cuvinte ce 
simbolizează unitatea dintre partid ș-i 
popor, scandează îndelung numele 
secretarului general al partidului, 
ovaționează' pentru partid, pentru 
România socialistă, ale căror destine 
sint călăuzite cu înțelepciune si clar
viziune ne drumul edificării socialis
mului si comunismului.

Teleormănenii prezenti la marea a- 
< lunare populară, care se desfășoară 
in piața centrală a Alexandriei, dau 
glas sentimentelor de adincă recu
noștință pe care Ie nutresc fată de 
secretarul general al partidului, 
pentru activitatea sa neobosită în
chinată dezvoltării armonioase si e- 
chilibrate a întregii țări, pentru îm
plinirile din acești ani în toate do
meniile în cuprinsul județului Te
leorman.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a tovarășei Elena 
Ceausescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de Partid si de stat la 
balconul Casei de cultură a sindi
catelor este salutată cu deosebit en
tuziasm de oarticipantii la adunarea 
populară. Minute în sir se scan
dează ..Ceausescu — P.C.R. !“. 
..Ceausescu si poporul „Ceaușescu 
— pace !“. „Stima noastră si min- 
dria. Ceausescu — România '

Deschizind adunarea populară, to
varășul Teodor Roman, prim-secrer 
tar al Comitetului județean Teleor
man al P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean, a spus :

Mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceausescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Participants la marea adunare 
populară. Oamenii muncii din muni
cipiul Alexandria, toți locuitorii ju
dețului Teleorman vă adresează, din 
adîncul inimii, cu sentimente de 
aleasă cinstire si caldă prețuire, un 
..bun venit“ pe aceste străvechi și 
înfloritoare meleaguri românești.

Nu poate fi bucurie si satisfacție 
mai mare pentru noi decît aceea de 
a avea în mijlocul nostru ne cel mai 
iubit si stimat fiu al poporului ro
mân. ctitor al României socialiste, 
libere. independente si suverane, 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane. luptător neobosit 
pentru afirmarea telurilor nobile de 
nace si progres social pe toate me
ridianele globului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Salutăm cu deosebită stimă pre
zenta in județul nostru a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 

■ausescu. savant de renume mon- 
l. strălucit exemplu ■ de dăruire și 
'gatie pentru înflorirea patriei, 

u creșterea prestigiului stiintei 
ești.
esc acest prilej pentru a vă 

mult stimate tovarășe 
general, că si județul To
ne baza politicii științifice 

i nostru de repartizare 
forțelor de producție pe 
‘ui tării, la a cărei ela- 
. intuire dumneavoastră 

V .ributie hotăritoare.' s-a
\ puternic in amplul proces de 
ft. ..tare materială si spirituală. 
«Sriind ritmuri dintre cele mai 

înalte îfi industrie si agricultură.
Cei mai înfloritori ani pentru ju

dețul nostru, ca si pentru întregul 
oămînt românesc, se înscriu în epo
ca de mari împliniri de cînd dum
neavoastră. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă aflatî 
în fruntea partidului Și statului 
nostru, conducind în chip strălucit 
destinele României ne drumul edi
ficării socialismului si comunis
mului.

Mărindu-si potențialul industrial 
de circa 10 ori fată de 1965. în spe
cial prin crearea ramurilor de virf, 
judelui nostru produce astăzi aproa
pe un sfert din producția de îngră
șăminte chimice a tării si o treime 
din cea de rulmenți. 11 la sută din 
țițeiul extras, mijloace de automa
tizare. produse ale industriei ușoare 
și alimentare, care se exportă in 60 
de țări ale lumii.

Organizația județeană de partid, 
detașamentele clasei muncitoare ac
ționează cu răspundere comunistă 
pentru înfăptuirea indicațiilor date 
de dumneavoastră la Congresul con
siliilor oamenilor muncii de a trece 
hotărit la o dezvoltare intensivă a 
producției industriale. Vă raportăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că avem toate condițiile să reali
zăm 70 la sută din sporurile anuale 
de producție numai pe seama creș
terii productivității muncii, folosind 
mai bine actualele capacități, perfec- 
tionind necontenit forța de muncă si 
anlicind cu toată fermitatea cuceri
rile stiintei si tehnicii. principiile 
autogestiunii muncitorești.

în agricultură, așa cum v-am ra
portat și la recenta consfătuire de 
lucru, la cultura griului si orzului 
am livrat întreaga cantitate stabilită 
la. fondul central al statului. Se re
coltează si se livrează. în continua
re. producțiile de floarea-soarelui. 
sfeclă de zahăr, soia si porumb, iar 
in sectorul legumicol avem toate 
condițiile să asigurăm fondul de stat 
planificat de 190 000 tone.

Anallzînd în mod autocritic munca 
noastră, sintem conștienti că în in
dustrie. agricultură, in celelalte sec
toare există încă importante rezer
ve. care, puse în valoare, vor de
termina creșterea producției. îmbu
nătățirea calității produselor, spori
rea eficientei întregii activități. Asa 
cum v-au asigurat comuniștii, colec
tivele unităților economice ne care 
le-ati vizitat, avem forța necesară 
să înfăptuim integral hotărîrile Con
gresului al Xll-lea. indicațiile pe 
care ni le-ati dat astăzi. Au fost 
luate măsuri pentru a pune în 
funcțiune obiectivele și capacită
țile economice prevăzute, pentru a 
realiza integral planul de locuințe, 
spatiile cu destinație social-culturală.

Am pregătit temeinic producția 
agricolă • a anului viitor, executăm 
ample lucrări de ridicare a poten
țialului productiv al pămîntului. dez
voltăm zootehnia, pentru a obține, în 
1982, peste 1,5 milioane tone cerea
le. 530 000 tone plante tehnice. 300 000 
tone legume. 62 000 tone carne si cel 
puțin un milion hectolitri lapte.

Mult stimate tovarășe secretar 
general.

în anii luminoși, marcati de acti
vitatea dumneavoastră prodigioasă, 
plină de devotament si nețărmurit 
patriotism, de spiritul revoluționar si 
novator pe care-I promovați cu fer
mitate. județul nostru oferă locuito
rilor să.i condiții minunate de 
muncă și viață. Numai în ulti
mul deceniu s-au mutat în aparta
mente și case noi aproape 100 000 
persoane, a fost reconstruit, așa cum 
ne-ati indicat, orașul Zimnicea. s-au 
înăltat numeroase edificii pentru in- 
vătămînt. cultură si sănătate.

îngăduiti-ne. mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceausescu, ca, 
pentru imaginea nouă de astăzi a 
Teleormanului, pentru împlinirile 
materiale si spirituale de care bene
ficiază toti fiii acestui județ, să vă 
mulțumim din adîncul inimii Si să 
vă asigurăm că pentru noi nu există 
alt țel mai nobil decît acela de a 
sluji cu devotament partidul, țara și 
poporul.
. Am asentimentul organizației ju
dețene de partid, al tuturor teleor
mănenilor. să exprim întreaga ade
ziune Ia politica externă a partidu
lui si statului nostru, consacrată 
păcii si colaborării între ponoare, al 
cărei eminent promotor sinteti dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general.

Comuniștii, toti locuitorii județu
lui Teleorman. împreună cu întregul 
nostru popor, strins uniți în jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, se 
angajează solemn să muncească cu 
pasiune revoluționară, cu răspundere 
și înalt devotament pentru a înfăp
tui neabătut hotărîrile Congresului

la Alexandria
al Xll-lea al partidului, să-si spo
rească contribuția la propășirea tării, 
la făurirea socialismului și comunis
mului pe pâmintul României.

In cpvintul său, tovarășul Florea 
Marin, director al întreprinderii de 
rulmenți Alexandria, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult ■ stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
îmi revine marea cinste ca. în nu

mele comuniștilor, al tuturor rulmen- 
tiștilor din Alexandria, să exprim 
cele mai calde sentimente de dragos
te și stimă, de aleasă prețuire fată de 
oaspeții noștri dragi pentru cinstea 
ce ne-au făcut-o de a vizita între
prinderea noastră.

Ingăduiți-ne să vă raportăm, mult 
iubite tovarășe secretar general, că, 
aplicind indicațiile dumneavoastră, 
am asigurat toate condițiile ca pe ac
tualele capacități să producem cu 1.1 
milioane bucăți rulmenți mai mult 
fată de proiect și să exportăm 68 la 
sută din producția noastră, ceea ce 
ne-a permis să acoperim de 1.5 ori 
valoarea investiției. Vă informăm), de 
asemenea, că pe 8 luni'din acest an 
ani îndeplinit și depășit toți indica
torii de pian, introducind în plus in 
fabricație noi tipuri de rulmenți so
licitați la export.

în spiritul indicațiilor dumnea
voastră date la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, acționăm .hotărit 
pentru reducerea consumurilor de 
oțel și energie electrică, ridicarea 
indicelui de utilizare a mașinilor, 
perfecționarea forței de muncă, în
tărirea ordinii și disciplinei; a auto- 
conducerii muncitorești.

în numele comuniștilor, al întregu
lui colectiv, ne angajăm in fața dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să inde- 
plinim in mod exemplar sarcinile ce 
ne revin în acest an și pe întregul 
cincinal, să vă putem raporta în 1985 
că am îndeplinit sarcina dată de 
dumneavoastră de a realiza in între
prinderea noastră 45 milioane rul
menți. Aceasta este expresia vibran
tă a ' recunoștinței noastre pentru 
condițiile minunate de muncă și via
tă de care ne bucurăm, pentru ridi
carea necontenită a bunăstării po
porului, tel suprem al întregii politici 
a partidului și statului nostru.

Vă mulțumim, tovarășe secretar 
general.

Tovarășul Florea Ungheanu, pri
marul orașului Zimnicea, luind cuvin- 
tul, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îngăduiți-mi ca, în numele locuito

rilor din Zimnicea. să vă adresez din 
adincul inimilor cele mai calde mul
țumiri pentru înalta cinste și onoare 
ce ne-o faceți de a vizita orașul nos
tru, care vă primește cu profundă 
satisfacție și ‘bucurie ca pe cei mai 
dragi oaspeți.

Ceea ce dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar gene
ral. ați indicat cu 4 ani în urmă : „Să 
refacem în întregime orașul". acum a 
devenit realitate. Apelul fierbinte, pa
triotic, umanist pe care ni l-ați adre
sat a găsit ecou in conștiința tuturor 
locuitorilor orașului, a întregii țări; 
care, cu eforturi unite, într-o de
plină solidaritate, au reconstruit 
Zimnicea de astăzi, plină de mă
reție.

Zimnicenii toți știu că dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, sinteți arhi
tectul și Întemeietorul orașului renăs
cut • din temelii. Pentru toate acestea, 
ne exprimăm nemărginita noastră 
recunoștință, dragostea fierbinte față 
de dumneavoastră, conducătorul iubit 
al partidului și poporului, patriot În
flăcărat. care vă dedicați întreaga 
viață binelui și prosperității patriei.

Permiteți-mi să vă raportez, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că in ultimii 4 ani am con
struit, așa cum ați constatat si la fața 
locului, obiective și capacități econo
mice care sporesc potențialul indus
trial de 5 ori față de 1977. 2 500 apar
tamente, edificii modeme pentru co
merț. invățămint, cultură și sănătate, 
ridicând pe malul Dunării cea mai

nouă cetate a României socialiste. în 
primele 8 luni din acest an am înde
plinit și depășit sarcinile in industrie 
și realizăm, an de an. producții spo
rite in agricultură.

însuflețiți de mărețele perspective 
deschise patriei, județului și orașului 
nostru de către hotărîrile Congresu
lui al Xll-lea al partidului, vă asigu
răm. mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că vom munci cu 
devotament nețărmurit, cu dărujre și 
pasiune revoluționară pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor ac
tualului cincinal, ne vom dedica în
treaga putere a brațelor și minții 
noastre edificării socialismului și co
munismului pe pămîntul României.

Vă dorim din inimă dumneavoastră, 
muit iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, să trăiți ani multi, multă 
sănătate și putere de muncă, pentru 
fericirea patriei și a poporului român!.

A luat apoi cuvîntul tovarășa Ve
nera faneu, operator chimist la Com
binatul de îngrășăminte chimice Tr. 
Măgurele, care a spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu.

Mult iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Ziua de astăzi, cînd am avut adîn- 

oa satisfacție de a ne întîlni din nou 
cu cel mai iubit și devotat fiu al 
clasei muncitoare, al poporului ro
mân. luptător neobosit pentru binele 
și prosperitatea patriei, conducătorul 
strălucit al partidului și tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, vă rămine 
adine încrustată în inimile noastre, 
ăle tuturor oamenilor muncii din 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Turnu Măgurele.

Cu dragoste și căldură adresam 
cuvinte de aleasă mulțumire tovară
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. personalitate marcantă a 
vieții politice și științifice românești, 
pentru sprijinul direct si permanent 
acordat Combinatului nostru, pentru 
grijă ce o poartă dezvoltării chimiei, 
ramură de virf a industriei. înflori
rii științei și culturii patriei.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că acționăm cu 
toată răspunderea, in spiritul indica
țiilor dumneavoastră, pentru diversi
ficarea producției, reducerea efortu
lui valutar, prin realizarea cu forte 
proprii a pieselor de schimb necesare 
bunei funcționări a instalațiilor. A 
intrat în funcțiune Uzina de valori
ficare a cenușelor de pirită și am 
furnizat primele cantități de pelete 
siderurgiei românești.

Știm că mai avem încă nume
roase i*ezerve nevalorificate, mai 
ales în ceea ce privește buna funcțio

nare a instalațiilor, reducerea con
sumurilor de materii prime, mate
riale și energie electrică, diminuarea 
cheltuielilor de producție. îmbună
tățirea calității, întărirea ordinii și 
disciplinei. Iată de ce oamenii mun
cii din .combinatul nostru se angajea
ză solemn să acționeze cu înaltă răs
pundere muncitorească pentru a în
făptui exemplar indicațiile date de 
dumneavoastră, sarcinile ce le revin 
pentru acest an și pe întregul ciri- 
cinal.

La rindul său. tovarășul ing. Ion 
Teodorescu. directorul I.A.S. Ale
xandria. a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă/ Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Oamenii muncii din întreprinde

rea agricolă de stat Alexandria âu 
primit cu înălțătoare sentimente de 
mîndrie patriotică vizita pe care 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general, ați făcut-o în 
unitatea noastră. Această vizită con
stituie pentru noi toți un ‘ moment 
de cea mai mare insemnătate, un 
îndemn de a ne înzeci eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor.

Vă raportăm că indicațiile pe care 
ni le-ati dat cu privire la moderni
zarea procesului de producție, la per
fecționarea întregii activități tehni- 
co-organizatorice se înfăptuiesc.

Unitatea noastră, cu toate condi
țiile mai puțin favorabile din acest 
an. a realizat 700 tone griu. a depășit 
producțiile la floarea-soarelui și 
scontează pe o producție de peste 
4 300 kg porumb boabe la hectaf în 
cultură neirlgată. Rezultate bune am 
obținut și în zootehnie, ceea ce ne 
va permite ca in acest an să realizăm 
integral beneficiile planificate.

Cu toate acestea, nu ne putem de
clara pc deplin -mulțumiți de rezul
tatele obținute. Avem incă in con
siliul unic agroindustrial din care 
facem parte si unități cooperatiste 
care obțin recolte sub posibilități.

Producțiile realizate pe loturile 
experimentale pe care le-ați vizitat 
astăzi demonstrează marile resurse 
de care dispun unitățile din consiliul 
nostru, direcțiile in care trebuie să 
acționăm in viitor pentru respectarea 
întocmai a tehnologiilor, pentru în
tronarea ordinii și disciplinei.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort, că vom 
munci cu dăruire și înaltă răspun
dere pentru a spori continuu produc
țiile agricole, pentru ca. așa cum ați 
subliniat dumneavoastră, întreprin
derea noastră să constituie un 

exemplu pentru toate unitățile din 
consiliul unid în care ne situăm.

Să ne trăiți multi ani. mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru a conduce desti
nele țării noastre pe noi culmi de 
civilizație și progres.

în numele participanților la marea 
adunare populară, primul secretar al 
Comitetului județean de partid a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvirrtul.

Intimpinat cu îndelungi ovații și 
urale, ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii Socia
liste România,

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu viu in
teres, cei prezenți subliniind in repe
tate rinduri, cu puternice aplauze, cu 
urale prelungite, aprecierile și consi
derațiile secretarului general al parti
dului, indicațiile șt orientările date cu 
acest prilej.

Ei au ținut să exprime și în acest 
fel angajamentul de a munci cu abne
gație și dăruire pentru îndeplinirea 
sarcinilor Ce le revin în acest an și 
pe întregul cincinal, de a munci cu 
pasiune și răspundere, cu înalt devo
tament pentru a înfăptui Întocmai 
hotărîrile Congresului al Xll-lea al 
partidului, pentru a aduce o contribu
ție tot mai mare la dezvoltarea țării, 
la ridicarea ei pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

Ei au ținut să sublinieze, totodată, 
adeziunea deplină la politica internă 
și . externă a partidului și statului 
nostru. încrederea în împlinirea năzu
ințelor de pace și progres ale po
porului, idealuri scumpe care se regă
sesc in întreaga activitate, in preocu
pările statornice ale secretarului ge
neral al partidului, președintele tă
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în încheierea marii adunări popu
lare, in numele tuturor celor prezenți, 
al locuitorilor județului Teleorman, 
tovarășul Teodor Român a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mobilizați de indicațiile pe care 
dumneavoastră ni le-ati dat. in timpul 
vizitei, cit și la această adunare, no 
angajăm să muncim cu dăruire și 
pasiune revoluționară pentru Îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin in acest 
an și pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea neabătută a Programului 
partidului.

Vă mulțumim din adincul inimii 
pentru tot ceea ce ați făcut si faceți 
ca patria noastră să prospere, să se 
înalțe tot mai înfloritoare intre na
țiunile lumii și vă dorim, cu toată 
dragostea, mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, ani multi, 
multă sănătate și putere de muncă, 
spre binele și fericirea poporului 
român.

Trăiască Partidul Comunist Român 
în frunte cu cel mai iubit fiu ai po
porului. tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Marea adunare populară din muni
cipiul Alexandria ia sfîrșit intr-o at-' 
mosferă de entuziastă sărbătoare. 
Zecile de mii de participant! acla
mă cu însuflețire, ovaționează în
delung pentru partid, pentru secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După adunarea populară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat își iau 
rămas bun de la reprezentanții or
ganelor județene, de la oamenii mun
cii din Alexandria și din întregul 
județ Teleorman.

Cei prezenți in Piața centrală a 
orașului Alexandria aplaudă șl ova
ționează cu însuflețire, scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și 
poporul „Ceaușescu —■ Ițomânia !“.

O gardă, alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și ti
neri din formațiile de pregătire pen
tru apărarea patriei, prezintă onorul.

A fost intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

în această atmosferă entuziastă, 
întregită și de veselia și optimismul 
cintecului .și jocului popular, elicop
terul prezidențial decolează, îndrep- 
tîndu-se spre București.

Primirea entuziastă făcută tova
rășului Nicolae Ceaușescu de oa
menii muncii pretutindeni în Teleor
man, dragostea și recunoștința cu 
care a fost intimpinat in toate uni
tățile economice vizitate, pe tot tra
seul. au oferit o imagine convingă
toare a adeziunii celor ce muncesc 
și trăiesc în acest județ față de po
litica partidului, față de cauza edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

Răspunzind îndemnurilor mobi
lizatoare ale tovarășului Nișolae 
Ceaușescu, colectivele unităților vizi
tate, toți cei ce trăiesc și muncesc 
pe aceste locuri s-au, angajat să-și 
analizeze cu exigență realizările de 
pină acum, să dea tot ce au mai bun 
ca putere de muncă, inițiativă și pri
cepere pentru înfăptuirea prevederi
lor de plan și angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă, astfel 
incit județul lor să-și aducă o con
tribuție sporită Ia progresul econo
miei naționale, la înflorirea continuă 
a patriei, la ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului 
nostru.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■

să ajungă mai operativ la fabricile de
Recoltarea sfeclei de zahăr se desfășoară din plin 

în majoritatea județelor care cultivă această plantă 
tehnică. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii, recolta de sfeclă a fost strînsă de pe 60 000 
hectare, suprafață mai mare decît cea prevăzută in 
graficul pentru întreaga lună septembrie. în numeroase 
județe — Neamț. Galați. Olt, Ialomița. Satu Mare, 
Brăila. Buzău și altele — prevederile din grafieele de 
recoltare au fost depășite simțitor. Aceasta a asigurat 
funcționarea fabricilor de zahăr la Întreaga capacitate, 
chiar dacă unele județe — Brașov, Covasna, Harghita 
— nu au început această lucrare.

Pentru asigurarea ■ materiei prime necesare fabrici
lor de zahăr se impune ca întreaga producție de 
sfeclă ce se recoltează 6ă fie transportată în timpul 
cel mai scurt. Or. pe cimp se află. incă. in grămezi, 
cantități importante de sfeclă : Olt — 32 000 tone. Mu

reș si Neamț — cite 14 000 tone. Călărași — 12 000 tone. 
Constanta — 10 000 tone, Ialomița — 8 000 tone. Timpul 
călduros și uscat favorizează deshidratarea rădăcini
lor de sfeclă si reduce conținutul lor in zahăr. Iată 
de ce este necesar ca. paralel cu eforturile care se fac 
și trebuie să se depună, în continuare, in vederea 
respectării graficelor de recoltare, să fie luate măsuri 
energice pentru intensificarea transportului, asigurin- 
du-se astfel materia primă, necesară fabricilor de za
hăr si evitîndu-se totodată pierderile datorate depo
zitării mai Îndelungate in cimp. Asa cum s-a stabilit 
în programul privind desfășurarea campaniei agricole 
de toamnă, in cel mult 25 de ore după recoltare, pro
ducția de sfeclă să ajungă ia destinație. Aceasta obli
gă unitățile agricole si organele de specialitate să or
ganizeze mai bine transportul, operațiile de preluare 
la bazele de recepție si la fabricile de zahăr.

BACĂU:
Transportul - în 

pas cu recoltarea!
în toate unitățile cultivatoare de 

sfeclă de zahăr din județul Bacău 
se lucrează din plin la recoltare. La 
Fărăoani. Nicolae Bălcescu, Valea 
Seacă, Tirgu Trotuș, cooperatorii 
depășesc cu regularitate graficele 
zilnice, recoltind și transportind la 
Fabrica de zahăr din Sascut cite 700— 
800 tone de sfeclă. La Sascut. uni
tate care cultivă cu sfeclă mai mult 
de 400 hectare, lucrează pe cimp în 
fiecare zi cite 500—600 de oameni, 
în ajutorul lor au venit elevii de 
la liceul agroindustrial și 150 de 
oameni ai muncii de la unită
țile economice și instituțiile din 
comună. Recoltarea se face mecani
zat și manual, iar din urmă autoca
mioanele. remorcile și atelajele 
transportă de pe cimp. în aceeași zi. 
întreaga producție. Frunzele și cole- 
tele sint adunate și însilozate. Pre
ședintele unității, Vasile Diaconu, 
ne spune că pe cele peste 100 hec

La xî în agricultură Producția de sfeclă
* ----—

zahăr!
t

tare eliberate pină acum au si intrat 
tractoarele la arat.

Se lucrează cu spor și la Urechești, 
Bogdânești. Gura Văii, Parava. Nu
mai că în aceste unități sfecla re
coltată este lăsată să stea ziie 
de-a rindul pe cimp, in grămezi. La 
Urechești, bunăoară, circa 300 de 
tone de sfeclă stă netransportatâ. 
Cantități mari există și pe tarlalele 
fermelor I.A.S. Parincea. Răcâtău și 
in alte unități. în județ stau pe cimp 
circa 5 000 tone sfeclă de zahăr. „Nu 
avem mașini" — motivează conduceri
le unităților respective. „I.T.A. Bacău 
ne trimite zilnic mașini mai puține 
cu o capacitate de 100 de tone" — 
,ne spune tovarășul M. Ghcorghițâ, 
președintele consiliului agroindus
trial Sascut.

Cum sint folosite insă mașinile 
existente ? Citeva minute de aștep
tare la depozitul Fabricii de zahăr 
din Sascut oferă un răspuns convin
gător. în multe unități agricole 
mașinile nu sint utilizate la în
treaga capacitate. De la Tîrgu 
Trotuș, de pildă. autocamionul 
31 BC 3843, cu o capacitate de 12 
tone, a parcurs cale de circa 120 

kilometri dus și întors Încărcat doar 
cu 5,5 tone de sfeclă. „Nu sînt Încăr
cători" — justifică șoferul. Mașini 
Încărcate doar pe jumătate sau chiar 
mai puțin au sosit și de la Berești, 
Parava, Ștefan cel Mare, Gura Văii. 
Inginerul Mihai Ripea.nu. directorul 
fabricii de zahăr, ne spune că multe 
autocamioane fac o singură cursă pe 
zi. De la Coțofănești si Răcâciuni. co
mune aflate la distanțe de numai 
15—20 kilometri, autocamioanele cu 
nr. 31 BC-3379 și 31 BC 6097 efectu
ează cu regularitate doar cite un 
transport pe zi in loc de 3—4 cit ar 
fi posibil. Și aceasta fie din cauză 
că șoferii nu sint controlați, fie da
torită slabei organizări a muncii la 
Încărcat.

Concluzia o impun înseși activita
tea și rezultatele practice: in timp ce 
conducerile unor unități acționează 
energic pentru recoltarea și livrarea 
recoltei conform graficelor, altele aș
teaptă impulsuri din afară. Fapt care 
trebuie să determine din partea or
ganelor agricole ale județului un 
control exigent și măsuri ferme pen
tru aducerea la zi a tuturor unități
lor râmase în urmă — atît cu recol

tarea sfeclei de zahăr. Cit și cu 
transportul acesteia Ia fabrică.

Gheorqhe BALTA-
corespondentul „Scînteii"

VASLUI: In cimp - 
toate forțele 

satelor
Recoltarea sfeclei de zahăr se află 

pe lista priorităților in numeroase 
unități agricole din județul Vaslui. 
La executarea acestei lucrări sint 
concentrate insemnate forte umane 
și suficiente mijloace de transport 
pentru a se realiza prevederile din 
graficul de livrare către Fabrica de 
zahăr din Roman. Din cele 945 hec
tare cite urmează a ft recoltate in 
această lună, pină la 23 septembrie a 
fost strinsă recolta de pe 941 hec
tare. Acolo unde munca a fost 
mai bine organizată, ca în unitățile 
din consiliile agroindustriale Banca, 
Fălciu, Murgeni. Huși. Vaslui, Ne
grești. graficele de recoltare se inde- 
piinesc exemplar. Mai slab au ac
ționat cooperatorii din consiliul agro
industrial Zorleni.

Că peste tot recoltarea și livrările 
se pot înscrie în grafic o dovedește 
experiența consiliului agroindustrial 
Huși. După cum ne relata Grigore 
Vilceanu. inginer-șef al consiliului 
agroindustrial, cu citeva zile în urmă 
se înregistrau rămîneri in urmă. Ca 
urmare insă a unei acțiuni energice 
de mobilizare a tuturor forțelor sate
lor s-a ajuns ca. față de 950 tone pla
nificate, să se recolteze 1 150 tone. 
Aici sînt prezenti pe cimp toți coope
ratorii. în ajutorul cărora au venit 
alți locuitori ai comunelor. încă ceva: 
se string toate frunzele rezultate 
care, impreună cu alte plante. îmbo
gățesc baza furajeră.

Dar nu . peste tot se mun
cește constant și cu toată răs

punderea. De exemplu, în zona de 
nbfd a județului, recoltarea trebuie 
mult intensificată, iar transportul se 

. impune a fi efectuat in aceeași zi — 
in județ se află netransnortate 
3 000 tone de sfeclă — pentru ca nici 
o rădăcină din prețioasa recoltă să 
nu râmină sub cerul liber.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

BOTOȘANI: Unii 
livrează peste 
grafice; dar 

ceilalți?
în prima parte a săptămînii tre

cute. cînd ploaia a cuprins tot jude* 
. tul Botoșani, directorul Fabricii de 
zahăr din Bucecea, ing. Dumitrii 
Blaj, intrase in alertă : ..Se sub
țiază stocul de sfeclă — a comunicat 
el comitetului județean de partid. 
Iar dacă unitățile agricole nu respectă 
graficele de livrări, s-ar putea ca in 
două-trei zile sâ epuizăm stocul de 
sfeclă". Nu s-a intimplat insă așa. 
Pentru că apelului recepționat la 
județ i-au urmat acțiuni ferme, ast
fel incit majoritatea unităților agri
cole au respectat graficele zilnice de 
recoltare și livrare a sfeclei de zahăr 
către fabrica din Bucecea. Iată mo
dul in care s-a dat curs indicației 
comitetului județean de partid de a 
se intensifica recoltarea acestei cul
turi.

La Trușești, pe sola cultivată cu 
sfeclă de zahăr din apropierea satu
lui Drislea. a fost trimisă in ajutor 
o echipă de 23 de oameni. O con
ducea insuși primarul comunei. loan 
Aflăcăilor. iar din componența ei 
făceau parte toți funcționarii consi
liului popular comunal, gestionarii 
magazinelor cooperației de consum. 
O altă echipă, alcătuită din cadrele 

didactice și elevii liceului din loca
litate, a plecat in satul Buimăceni. 
Pentru a se grăbi livrarea, rădăci
nile de sfeclă erâu transportate pină 
la marginea tarlalelor, cu atelajele 
sau chiar cu coșurile. Transportul la 
baza de recepție, care este aproape, 
se face atit cu remorci, cit și cu că
ruțe. Și în comunele Dumești. Ște- 
fănești și Românești se lucrează in
tens. Ca urmare, pină miercuri dimi
neața, unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Trușești au livrat Fa
bricii de zahăr din Bucecea 3 200 
tone de sfeclă, depășindu-se grafice
le „la zi" cu aproape 100 tone.

Recolta de sfeclă livrată in avans 
a acoperit restanțele altor unități. 

' „Pentru că — ne-a spus directorul 
fabricii de zahăr — pină miercuri 
dimineața unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Cîndești. aflate 
doar la cițiva kilometri de noi. au 
livrat doar 84 tone de sfeclă, față de 
2 000 tone cit st! prevăzuse in grafic. 
Restanțe au și unitățile care fac 
parte din consiliile agroindustriale 
Albești. Dorohbi și Darabani."

în județul Botoșani, sfecla de za
hăr a fost recoltată doar de pe 1 290 
hectare, față de 2 940 hectare cit 
prevede graficul pe luna septembrie. 
De asemenea, din cele 25 550 tone 
sfeclă recoltată. 5 000 4e tone nu sint 
încă transportate. Cantități impor
tante se află pe cimp in unitățile 
din consiliile agroindustriale Săveni 
— 1 000 tone, Darabani — 592 tone și 
Coțușca — 564 tone. Consiliile popu
lare respective au datoria ca. odată 
cu popularizarea mai largă a unită
ților fruntașe, a oamenilor care se 
zbat zi de zi pentru stringerea grab
nică și fără pierderi a recoltei, să 
repete celor rămași în urmă preve
derile Legii organizării producției și 
a muncii in agricultură și să le apli
ce intocmai.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii*

NEAMȚ: Eficiența 
măsurilor 

se confirmă acum 
pe teren

Pentru evitarea unor deficiențe 
manifestate în anul trecut la recolta

rea. transportul și prelucrarea 
sfeclei de zahăr, comandamentul ju
dețean Neamț pentru agricultură a 
luat, în acest an. măsuri rare sA 
asigure acestor lucrări un ritm co
respunzător. Au fost organizate din 
timp formații corhpuse din cite 3—4 
combine, numărul bazelor de recep
ție a sporit. Totodată, capacitatea 
zilnică de preluare a Fabricii de za
hăr dc la Roman s-a mărit odată cu 
amenajarea a incă două puncte de 
descărcare și a trei instalații cu ac
ționare hidraulică.

Efectele acestor măsuri s-au con
cretizat in creșterea vitezei de recol
tate a sfeclei de zahăr : graficul pe 
luna septembrie a fost depășit cu 
81 la sută. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut unitățile din consiliile 
agroindustriale Dulcești. Roman și 
Roznov.

Pozitiv este faptul că recoltarea 
decurge potrivit graficelor și in unele 
cazuri se fac livrări suplimen
tare. in raport cu cerințele fa
bricii dc la Roman. Dar transportul 
la baze .și la fabrică este întirziat. 
Decalajul intre cantitățile recoltate 
și cele transportate este de peste 
14 000 tone de sfeclă. Aceasta se da- 
torește faptului că în unele unități 
nu au fost aplicate integrai măsurile 
stabilite de comandamentul județean 
cu privire la transportul sfeclei. De 
pildă. In program se prevăzuse orga
nizarea unor coloane mici, de câte 
5—6 autocamioane, cu sediile in 
comune, care să transporte operativ 
sfecla de zahăr din cimp la bazele 
de recepție. Or. asemenea coloane 
nu au fost organizate decît in trei 
localități. Insuficient sint folosite și 
tractoarele cu remorci, atelajele. 
Așa se și explică de ce cantități im
portante de sfeclă recoltată la Mol
doveni. Dulcești. Păstrăveni și în alte 
cooperative agricole se află incă pe 
cimp.

în decadă în care ne aflăm, potri
vit planificării, trebuie să se înre
gistreze o perioadă de virf la recol
tarea sfeclei de zahăr. Cu atit mai 
operativ și mai energic trebuie să 
intervină organele agricole din ju
deț pentru accelerarea transportului 
acesteia, cu cit decalajul creat tre
buie să fie lichidat în cel mai scurt 
timp, iar forțele să fie concentrate la 
executarea arăturilor, la insămintări.

Constantin BLAGOVICI
corespondentul „Scînteii"
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Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA

Convorbiri la C. C. al P.C.R

Cu cele mai bune sentimente de prietenie, vă doresc sincer însănătoșire 
deplină și reluarea grabnică a activității dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

COTIDIAN

Miercuri, 23 septembrie, la C.C. 
al P.C.R. au avut loc convorbiri 
între o delegație a P.C.R.. condusă 
de tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și delegația Parti
dului Comunist din Chile, condusă 
de tovarășul Orlando Millas, mem
bru al Comisiei Politice și al Secre
tariatului C.C. al P.C. din Chile.

Cu acest prilej, tovarășul Orlando 
Milias a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele. Republicii Socia
liste România, un salut cordial tșl 
cele mai bune urări de fericire, să
nătate 
sului 
ral al 
le. a 
Chile.

Mulțumind, tovarășul Iosif Bang, a 
rugat De șeful delegației P.C. din 
Chile să transmită, din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu, călduroa
se salutări si .cele mai bune urări 
tovarășului Luis Corvalan. întregii 
conduceri a P.C. din Chile.

si succes, din partea tovară- 
Luis Corvalan. secretar gene- 
Partidului Comunist din Chi- 
întregii conduceri a P.C. din

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scinteii’1

In cursul convorbirilor s-a efec
tuat o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor actuale ale 
Partidului Comunist Român si Parti
dului Comunist din Chile si s-a pro
cedat Ia un schimb de păreri pri
vind unele aspecte ale situației in
ternaționale.

Au fost subliniate bunele raporturi 
de colaborare statornicite* între Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist din Chile. De ambele părți 
a fost exprimată dorința ca. în spi
ritul stimei si al respectului reciproc, 
al convorbirilor si înțelegerilor din
tre conducătorii celor două partide, 
tovarășii Nicolae Ceausescu si Luis 
Corvâlan. aceste relații să se dez
volte continuu în inter.esul popoare
lor român si chilian, al cauzei păcii, 
democrației si progresului social, coo
perării si colaborării internaționale.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, tovă
rășească. au luat parte tovarășii Emi
lia Sonea si Dumitru Turcus. ad- 
juncti da sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A FESTIVALULUI

Compania 
americană 
de balet 

Lar Lubovich

A IX-A EDIȚIE

INTERNAȚIONAL
GEORGE ENESCU"

■ La întreprinderea de materia
le izolatoare din Vaslui s-a realizat 
un nou produs termoizolant - pre- 
mizolul. El poate înlocui cu succes 
soluțiile clasice de termoizolare cu 
vată minerală și polistiren expan
dat. In plus, se realizează cu un 
consum mai redus de energie elec
trică și din materiale refolosibile.

■ Vrednici gospodari, sătenii din 
Răcăuți, județul Bacău, au hotărît 
să folosească forța apei care le 
străbate satul. Ajutați de inginerul 
Spiridon Diaconescu, au construit și 
pus in funcțiune o moară care ma
cină cereale pentru ei și pentru cei 
din satele vecine. Toate utilajele 
morii au fost realizate pe plan locăl, 
cu forțe proprii.

■ La intreprinderea „Steaua e- 
'ectrică" din Fieni a fost recupe- 
yită in acest an o mare cantita
te de cupru, nichel, wolfram și a- 
lamă. Economii de metale prețioa
se, prin idei și inițiative valoroase I

■ Un colectiv de muncitori și 
specialiști de la întreprinderea tex
tilă „Dunăreană” din Giurgiu a 
conceput și realizat o instalație de 
albit țesăturile, renunțindu-se astfel 
la import. Este o instalație de mici 
dimensiuni, dar de mare randa
ment.

B La întreprinderea de reparat 
utilaj electric din Cimpina s-a pus 
la punct un nou' sistem de acțio
nare electrică a motoarelor pentru 
instalațiile de foraj. Avantaje : si
guranță sporită în exploatare, ran
dament mai mare în funcționarea 
motoarelor, economie de energie 
electrică.

■ Colectivul 
lași a realizat 
avans mecanic 
rile forestiere,
ținerea uror economii de masă lem
noasă de pînă la 30 la sută, prin 
reducerea cantității de rumeguș.

■ Oltenița a fost racordată la 
sistemul telefonic automat interur
ban și are, începînd de acum, pre
fixul 919.

■ Stațiunea Moneasa din jude
țul Arad a găzduit, timp de două 
zile, o consfătuire pe țară cu 
tema „Implicațiile medico-legale 
ale asistenței de urgență".

■ La stațiunea de cercetări bio
logice „Stejarul" din Pîngărați, ju-

\ dețul Neamț, un colectiv de spe-

de la I.U.P.R.S. din 
un nou ferăstrău cu 
utilizat în exploată- 

El contribuie la ob-

cialiști a realizat o stație-pilot pen
tru producerea pe scară industria
lă a unei alge cunoscute pentru bo
gatul ei conținut de substanțe pro
teice, constituind un valoros nutreț 
pentru hrana animalelor.

■ Locuitorii orașului Marghita, 
din județul Bihor, au realizat în a- 
cest an, prin muncă patriotică, lu
crări de cel mai larg interes, în 
valoare de zece milioane lei. Lucru 
firesc, dacă avem in vedere că lo
cul fruntaș ocupat pe țară anul 
trecut ii onorează, dar ii și obligă.

B Inițiativa „Să lucrăm o zi pe 
lună cu carburanți economisiți" se 
aplică de toți șoferii de la între
prinderea de transporturi auto Ga
lați, care au economisit în acest an 
sute de tone de benzină și moto
rină.

■ La întreprinderea pentru pro
ducerea de nutrețuri combinate din 
Crevedia a început să funcționeze, 
cu bune rezultate, un uscător de 
cereale de mare productivitate. In 
loc de motorină, moderna instala
ție folosește ciocălăi rezultați din 
batozarea porumbului.

B La cițiva kilometri de Ploiești, 
la morginea pădurii Păulești, a 
început amenajarea unui eleșteu în 
suprafață de 25 hectare, într-o zonă 
mlăștinoasă, improprie culturilor a- 
gricole. In afară de furnizor de peș
te, eleșteu! va constitui și o fru
moasă zonă țle agrement.

B Pe bulevardul Cuza din Brăila 
a fost instalată o fotogazetă in
titulată „Opinia publică acuză”. 
Sînt expuse fotografii care înfăți
șează cazuri de abateri de la nor
mele eticii și echității socialiste, a- 
vind un pronunțat caracter de pre
venire și educațional.

■ In zona industrială de nord 
a municipiului Sibiu a fost dat in 
folosință un nou pod rutier, cel 
mal mare șl mai modern dintre 
cele construite pină acum peste 
riul Cibin.

■ După ce în 1980, la întreprin
derea de morărit și panificație din 
Craiova s-a trecut la folosirea e- 
nergiei solare la fabricarea biscui
ților, pe acoperișul centralei ter
mice a unității au fost Instalate 
acum captatoare solare utilizate la 
preincălzirea apei care alimentea
ză cazonele de abur. Cu energia 
economisită pe această cale se pat 
fabrica 100 tone de paste făinoase^

Plecarea delegației Partidului Liberal din Canada
Miercuri a părăsit Capital? dele

gația Partidului Liberal din Canada, 
condusă de președintele partidului. 
Norman McLeod, care ne-a vizitat 
tara, la invitația Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de Tamara Dobrin. președinte exe
cutiv al Consiliului National al 
F.D.U.S., de alte persoane oficiale.

A fost prezent 
Roberts, 
București.

Peter McLaren
ambasadorul Canadei Ia

/ (Agerpres)

De la Ministerul Sănătății
în perioada 25—30 septembrie 1981 

se va desfășura în întreaga tară pri
ma etapă din anul 1981 a acțiunii de 
imunizare antipoliomielitică a co
piilor.

în cursul acestei etape vor primi o 
doză de vaccin poliomielitic oral mo
novalent tin I copiii născuti Intre 
1 septembrie 1980 și 31 iulie 1981.

La această primă vaccinare sînt in
vitați să se prezinte la dispensarele 
medicale, cu copiii din grupa de 
virată arătată mai sus. atît localnicii, 
cit și familiile cu domiciliul flotant 
sau cei care in intervalul respectiv se 
află ocazional in alte localități decît 
cea de domiciliu. •

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Tăleșcoal* • Laborator TVȘ de 
chimie • 9,30 Laborator TVS de 
biologie o 10,00 Curs de limba rusă 
• 10,20 Cabinet de știinte sociale. 
Rolul științelor sociale In educa
rea politieo-ideologica, patriotică a 
tinerel generații. Dezbatere

10,30 Omul și sănătatea. Riscurile auto- 
medicației șl abuzului de medica
mente

11,13 Roman foileton „Vîntul speranței". 
Reluarea episodului 4 
Arii șl scene din operete
Telex 
închiderea programului 
Telex

12.10
12,.15
12.43
10,00
16,Q5 Teieșcoală o Bacalaureat 1982.

Matematică a 16.30 — Viața școlii. 
Reintîlnire cu elevi aflați la panoul 
de onoare, laureați ai Olimpiade
lor internaționale de matematică,

17,05 Viata culturală
18,15 Agenda Festivalului internațional 

„George Enescu"
18,35 Desene animate : Povestiri din 

pădurea verde
19,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru 25, 2« și 87 

septembrie, tn tar* : Vreme caldă, în
deosebi în sudul țârii, cerul va fl va
riabil, cu tnnorări mai accentuate in 
Banat. Crișana, Maramureș, Transilva
nia și nordul Moldovei, unde, pe 
alocuri, vor cădea, ploi care vor avea 
șl caracter de averse. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări

de scurta durată în vestul târli «1 la 
munte. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 19 și 20 de grade, lar cele 
maxime. In scădere ușoară, vor fl cu
prinse între 18 șl 28 grade, mai ridicate 
în sud-estul țării. Local se va produce 
ceață, tn București : Vremea va fi fru
moasă șl călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vîntul va sufla slab 
pînă ia moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 12 și 
cele maxime între 27 și 30 
neața ceață slabă. (Ileana 
teorolog de serviciu).

14 grade, iar- 
grade. Dimi- 
Mihâilă, tw

teatre' ■ Teatrul „Ion Vaslleseu* : Dar nu • 
nimic serios — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" fl* Tehnic- 
club) : Ileana sinziana — 16.

19.30 Actualitatea economică
20,00 Ora tineretului • Noul — dimen

siune a Îndrăznelii creatoare. Re- 
portaj-anchetă « Patriei, mărturii 
ale spiritului nostru revoluționar. 
Reportaj • Greșeala de a crede că 
timpul te așteaptă. Anchetă • O 
comoară numită folclor

20.50 Din sălile de concert și de specta
col ale Festivalului internațional 
„George Enescu"

21,25 In lumea enigmelor — serial știin
țific. Episodul 9 — Din albastrul 
cerului

21.50 Muzică populară cu formația Be- 
none Damiah

22,05 Telejurnal
PROGRAMUL Z

17,00 Festivalul internațional „George 
Enescu. Recital vocal. Participă' 
laureați români a! concursurilor 
naționale și internaționale de in
terpretare. Transmisiune direct* 
de la Conservatorul „Ciprian Po
rumbescu". In pauză : Universul 
subteran — documentar, comen
tariul de Marcian Bleahu 
Telejurnal 
Almanah pionieresc (reluare) 
Publicitate
Festivalul internațional „Gebrge 
Enescu"

22,03 Telejurnal

20.00

A apărut „Era socialistă“ nr. 18/1981
în deschidere este publicat edito

rialul „Cercetarea științifică și învă- 
tămîntul agricol la nivelul cerințelor 
noii revoluții agrare". în continuare 
sînt publicate articolele: „Orientări și 
răspunderi în domeniul investițiilor" 
de Alexandru Olteanu: „Primordia- ‘ 
litatea folosirii rationale a fondului 
funciar" de Grigore Obrejanu; „Pro
bleme actuale și de perspectivă ale 
lnvățămintului liceal" de Iosif Tripșa: 
„Permanență și diferențiere în pro
cesul educării materialist-știlnțifice" 
de Ștefan Szânto ; „Sociologia româ
nească, încotro?" de Cătălin Zamfir; 
„Programul energetic al României și 
tendințele consumului mondial de e- 
nergie" de Călin Mihăileanu, Mihai 
Pop și Marlus Dăncllă; „Oedip sau 
sfidarea ursitei" de loan Grigorescu; 
„Imperativul abolirii depline a forței

in relațiile internaționale" de Vaslle 
Secăreș ; ..Reevaluări -umaniste- în 
teoriile asupra capitalismului con
temporan" de Ion Ungureanu.

Intr-un oraș ca New York, în care 
ființează zeci de ansambluri core
grafice mai mari sau mai mici, unde 
concurența se arată, lesne de în
chipuit. foarte strinsă — este des
tul de .greu să fii pe primele locuri 
in privința succesului și mai ales 
să te menții în atenția publicului. 
Sfirșitul unui program de specta
col înseamnă căutarea febrilă a noi 
idei pentru un nou show, alte for
mule, altă muzică... Așa cum pro
cedează o trupă care are populari
tate în ultimii ani și poartă nume
le conducătorului ei. coregraful 
Lar Lubovich — un tînăr artist ce 
nu se încurcă in prea multe idei 
și. nici nu vrea să rezolve marile 
probleme ale dansului modern, dar 
care, pentru ceea ce are în obiec
tivul său, știe să pledeze cu strălu
cit profesionalism. Compune piese 
scurte, dense, cu o sinuoasă grafie 
a mișcărilor, face ca cei 8 dansa
tori să-și unduiască trupurile, să 
cuprindă scena cu arabescul pași
lor și miinilor lpr — totul demon- 
strînd fascinația dansului. Ai sen
zația că Lar Lubovich nu lansează 
decît impulsul (ca in „Cavalcadă", 
spre exemplu), o anume celulă 
motivică dansantă, bine gindită, 
bine construită, inspirat de o temă 
muzicală, un conglomerat sonor ce 
se repetă aproape obsedant, pentru 
ca „cei 8“ să-și plaseze apoi unul 
altuia semnalul, impulsul inițial, ei 
înșiși să înlănțuie variațiuni, să 
construiască up fel de canop, să 
aducă din cînd în cînd cite un res- 
piro. un stop-cadru... Motivele dan
sante sînt puls- și fiecare bătaie, 
fiecare scenă trebuie să aibă o des
chidere către lume. Atunci, prin 
cîteva atitudini, prin cițiva pași și 
o mimică adecvată, se poate zu
grăvi „jungla bancnotelor" (exte
nuanta febră a banilor) sau labi
rintul căutărilor pasionale, cu tre
ceri de la zbucium la tandrele, a 
doi tineri care vor a fi împreună, 
sau... Cum spuneam, Lar Lubovich 
și dansatorii săi te conving câ 
plastica de grup — cu mișcări sim
bol, cu transpuneri motivice neaș
teptate în alte registre. în alte cu
lori. beneficiind de tălmăcirea unor 
artiști pentru care dans'ul este o 
explozie de frumusețe — este un 
teren deosebit de fertil.

Recital 
Dan Grigore - 

Petre Csaba
Pianistul Dan Grigore este, in

discutabil. alături de Valentin 
Gheorghiu. unul dintre reprezen
tanții de frunte ai măiestriei muzi
cale interpretative. Și Valentin 
Gheorghiu și Dan Grigore au în
țeles să valorifice cu noblețe și o 
profundă dăruire muzica clasică, 
dar in același timp ei au tălmăcit 
la un înalt nivel artistic un mare 
număr de opus-uri ale compozito
rilor noștri de ieri și de azi. Tot
odată. prestigioșii noștri interpreți 
au pus intr-un con de lumină 
sublime pagini din muzica de ca
meră. In acest concert. Dan Gri
gore a atras în mod deosebit aten
ția prin felul original și de-a drep
tul emoționant cu care. împreună 
cu violonistul Petre Csaba au in
terpretat un program de mare 
ținută. Ne referim la Sonata a 
III-a de George Enescu. la Sonata 
de Cesar Franck si Sonata „Kreut- 
z.er“ de Beethoven. Dan Grigore 
și-a găsit cea mai bună ambianță 
artistică in violonistica remarcabi
lă a lui Petre Csaba, posesorul 
unui ton de o aleasă calitate, la 
care se adaugă o frazare făcută cu 
eleganță, o policromie de nuanțe 
— mai ales in Sonata enesciană, 
în care s-a conturai tainic eufonia 
..dorului dor"... — dar mai cu sea
mă un apreciabil simt al stilului 
piesei prezentate, dovedind calități 
de interpret de talie internaționa
lă. în concluzie : cei doi interpreți 

—. —;„i splendid,
care a triumfat marea muzică.

ne-au Oferit un recital 
în

Concertul 
Filarmonicii 

de stat „Banatul"
Filarmonica de stat „Banatul"

— sub conducerea compozitorului 
și a dirijorului Remus Georgescu
— ne-a prezentat un atrăgător con
cert, conținind 
Anatol Vieru, 
George Enescu, 
„Opus Dacicus" 
cu și Concertul 
pentru pian și orchestră de Fre
deric Chopin.

poemul Ecran de 
Vocile naturii de 
Simfonia a II-a — 
de Ștefan Nicules- 
nr. T. in mi minor,

AGENDĂ

Smaranda OȚEANU

• A.R.I.A. (la Ateneul Român) : Re
cital de pian 1 RADU LUPU - 20, (la 
Studioul de concerte al Radlotelevi- 
zlunll) : Ansamblul Instrumental
„HYPERION" condus de IANCU DU
MITRESCU — 17, (la Opera Româ
nă) : Hamlet — 19, (sala Conservato
rului „Ciprian Porumbescu")) : Re
cital vocal — 17. .
• Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea lui Moromete — 19,39 ; (sala 
Atelier) : Așteptlndu-1 pe Godot — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureațiu) : Anchetă 
asupra unui ttnâr care nu ■ tăcut ni
mic — 19,30 ; (sala Grădina icoanei) : 
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu slnt Turnul Eiffel
— 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Necunoscuta 
și funcționarul — 20.
• Teatrul de operetă:
— 20.
• Teatrul de comedie
— 10,30.
• Teatrul „Nottara" . . _
Omul care tace minuni — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic) : 
Anunț 1* mica publicitate (premieră)
— 19.39.

fi Teatrul evreiesc de stat : Seară de 
ulcior evreiesc — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(sala Victoria) : Belmondo al H-Iea 
— 19,30; (sala Savoy) : Veselie 1* M- 
nase — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia român*** i La 
flntîna dorului — 18,30.

cinema

SearA de balet

: Exist* nervi

(sala Studio) i

*

• FOLOSIREA ABU
ZIVA A MEDICAMEN
TELOR. Un studiu publicat re
cent la Washington a relevat 
un fapt de-a dreptul alarmant : 
dacă în 1940, cînd penicilina a 
intrat in faza utilizării de masă, 
cazurile de pneumonie infec- 
țioasă erați vindecate în propor
ție de 85 la sută, iar la alte ma
ladii de aproape 100 la sută, în 
prezent aCest antibiotic este 
mult mai puțin eficient, datorită 
faptului că de-a lungul anilor 
s-a abuzat de el. în S.U.A. 
arăta profesorul Stuart Levy, de 
la Universitatea din Boston — 
antibioticele sint prescrise la 
orice, inclusiv la cea mai bana
lă răceală, si aceasta din mai 
multe motive, printre care și

• Ana și „hoțul** : SCALA — 9; 11,15; 
13.30; 13,43: 18; 20,15. EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.13, MODERN
— 9; 11; 13; 15! 17; 19, la grădină — 
19,45..
• Duelul — 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20. 
Mașina timpului — 9 : TIMPURI NOI.
• Ștefan Luchlan : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30: 15.45; 18: 20,15, EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 20,15.'
• Croaziera : EFORIE — 18.
• Convoiul : GIULEȘTI — 9 ; 11 ș 
13,15 ; 15,30 : 17,45 ; 20.
• „Tridentul" nu răspunde t FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Alo, aterizează străbunică: 
TORUL — 13,30: 15.30; 19,30.
• Regina din Tîrnovo : CENTRAL — 
0: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Echipajul : FESTIVAL — 9; 12; 16;
19, FAVORIT — 11,30; 14,15; 17; 19,45, .
FEROVIAR 9; 12; 16; 19.
• Io ho, ho, : BUZEȘTI — 15; 17: 19.
• Procurorul acuză : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
• învățătorul t 
17,30; 20.
• Ostaticii de la
LAR — 15,30; 19.
• Zăpada albă
— 15.30; 17,30: 19,30.
« Orele fiicelor ; PROGRESUL — 16; 
îs: 20.
• Piedone In Egipt : LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13,13; 15,45; 18,15; 20,43, Ia

VII-

COTROCENI - 13;
Bena Vista t POPU-

a Rusiei : COSMOS

datorită campaniilor publicitare 
ale marilor firme producătoare 
de medicamente. Consecința — 
organismul uman nu mai reac
ționează suficient, iar diferite 
categorii de microbi și virusuri 
au devenit rezistente la anti
biotice.

• OPERELE COMPLE
TE ALE LUI MAXIM 
GORKI. în Uniunea Sovieti
că se va edita, pentru prima 
oară, o ediție completă. în 73 
de volume, a operelor marelui 
scriitor Maxim Gorki. Colecti
vul de coordonare, condus de 
scriitorul Leonid Leonov, pre
gătește pentru tipar nu numai 
lucrările finite, ci și texte ne
definitivate. variante pentru di
verse scrieri, material adunat in

grâdinâ — 29, BUCUREȘTI — 9; 11,15 
13,30: 15,45; 18,15; 20,30. MELODIA - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Orașul tăcerii : SALA MICĂ 
PALATULUI — 17,15; 20, GRĂDINA 
BUZEȘTI - 19.S0, DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 13,45; 18; 20.
• Pe aripile vintului : PATRIA 
13,30; 18,30.
• Campionul : CAPITOL — 9;
15,30; 18,30; la grădină — 19,13.
• Serpico : VICTORIA — 9; 
14,30: 17,13; 19,45.
• Articolul 420 : LIRA — 15,30; 10,
Ia grădină — 20.
• Basme ecranizate — 9,15; 11,15;
13,15: 15,15, împrumută-mi vocea astă- 
seară - 17.15: 19,30 : DOINA.
• Un șerif extraterestru : PACEA — 
14 ; 16 ; 13 ; 20, GRADINA FESTIVAL 
— 19,15.
• Polițist sau delincvent : VOLGA — 
9; 11,13; 18,30; 15,45; 18; 20,15, PARC- 
HOTEL - 20.
• Marfă furată : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,43; 18; 20,15.
• Domnișoara Noorie : AURORA — 
9; 11,13; 13,30; 15.45; 18; 20,15, la gră
dină — 19.30. TOMIS — 8>0: 10,43; 13; 
15.30: 18: 20,30. la grădină — 19,30.
• Războiul stelelor : MIORIȚA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 19,45, CULTURAL — 
9; 11,45; 14.30: 17.15: 19,45.
• Aventuri tn Marea Nordului : MUN
CA - 12: 15,30: 17.45; 20.
• Trecătoarea : FLACĂRA — 14; 16; 
18; 20.
• Cariera mea strălucită : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20, la gra
dină — 19,30, GRADINA MIORIȚA — 
10,30.
• Stnt timid, dar m* «rates s GRA
DINA GLORIA — 20.
• Clinele electronic : GRĂDINA CUL
TURAL — 19,30.

A .

12;
11,45;

vederea conceperii lucrărilor. 
Volumele cu texte nedefinitiva
te de autor, 11 în total, vor 
constitui pentru cercetătorii 
creației Iui Maxim Gorki — 
scriitori, pedagogi, critici lite
rari. studenți — un prețios ma
terial de studiu.

• „FRIGIDERE" NA
TURALE. Oameni de ști
ință din Mongolia au întocmit o 
hartă a zonelor cu îngheț veș
nic din tară și au propus folosi
rea „rezervelor de frig" în eco
nomia națională — în gospodă
riile de stat, în cooperativele 
pgricole și în alte unități econo
mice, pentru conservarea produ
selor alterabile la căldură. S-a 
demonstrat eficienta „frigidere

Remus Georgescu este un muzi
cian autentic, care s-a afirmat, in 
egală măsură, in ramura dirijatu
lui. precum și in lumea inefabilu
lui componistic. Arta sa relevă o 
so!Mă pregătire profesională. Și in 
acest concert, calitățile lui Remus 
Georgescu și ale Filarmonicii de 
stat „Banatul" din Timișoara s-au 
reliefat din plin : sonoritate alea
să, simt al stilului, precizie ritmi
că. acuratețe intonatională și. in 
general vorbind, o tulburătoare 
noblețe.

Ecran de Anatol Vieru este o 
creație in care sunetele desenează 
împreună un fel de ecran pe o pla
jă sonoră foarte extinsă. în toate 
registrele. în ultima parte a pie
sei, ca evenimente muzicale preg
nante apar frînturi din Poemul 
extazului de Scriabin. Ecran de 
Anatol Vieru este o creație auste
ră și interiorizată, coâfctruită cu o 
măiestrie de geometru. Cu totul 
altele sint problemele in Simfonia 
a II-a a lui Ștefan 'Niculescu. După 
cum spune autorul, „in semn <ie 
omagiu adus ginditorilor de acum 
mai bine de 2000 de ani. i-am pus 
Simfoniei a II-a subtitlul Opus 
Dacicus, denumire care cuprinde 
un termen cu totul familiar muzi
cianului și care, totodată, e curent 
atribuită de istorici arhitecturii 
dacice de la Saimizegetusa". Sim
fonia a II-a. pe care am ascultat-o, 
relevă un nobil neoromantism. Se 
cuvine a evidenția luminozitatea 
culminației acestei lucrări de un 
caracter evocator și nelipsită de o 
discretă poetică muzicală.

Vocile naturii este o creație .ne
terminată a lui George Enescu. pe 
care melomanii din Capitală o as
cultă pentru prima oară. Nu știm 
ce să admirăm mai mult : melodi- 
citatea modală, de amplă respira
ție, armoniile și polifoniile realiza
te cu multă fantezie, orchestrația 
de-a dreptul picturală sau ritmica, 
extrem de variată, plină de formu
le originale, de mare efect sonor...

Concertul pentru pian ți orches
tră de .Chopin — nr. 1. in mi minor 
— a fost expresiv interpretat de 
pianistul francez Bernard Ringei- 
sen : și de data aceasta, orchestra 
de stat a Filarmonicii „Banatul" și 
Remus Georgescu ne-au impresio
nat profund, acompaniindu-1 cu o 
fină muzicalitate pe oaspetele 
francez.

Doru POPOV1CI

MUZICALĂ
• La Sala Palatului, ora 20, Baletul Operei Române din București si 

Baletul contemporan ții clasic „Fantasio" din Constanța. alături de artiști 
din Cuba. U.R.S.S., Anglia, de soliștii primei noastre scene lirice, ne propun 
un interesant recital.

• La ora 17. in Studioul de concerte al Radiotelevisiunii concertează 
Ansamblul ..Hyperion" condus de' Iancu Dumitrescu și formația clujeană 
„Ars Nova" condusă de Cornel Țăranu.

• La Opera Română, ora 19. se prezintă ..Hamlet" de Pascal Bentoiu.
• Și in această după-amiază, la ora 17, la Sala de concerte a Conser

vatorului „Ciprian Porumbescu“ se poate asculta uri recital vocal. Protago
niști : tineri laureați ai concursurilor internaționale de interpretare. J

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ROMANIA-UNGARIA: 0-0, IN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

...Dar cursa
Scorul alb cu care s-a încheiat par

tida de fotbal jucată ieri, la Bucu
rești, intre reprezentativele Româ
niei și Ungariei a adus încă un argu
ment — dacă mai era nevoie — că 
grupa, a IV-a preliminară, din care 
facem și noi parte, este cea mai pu
ternică. cea mai echilibrată și, con
secință logică, cea mai frămintată. 

"Pină ieri, echipa noastră era singura 
din cele cinci competitoare care nu 
pierduse nici un punct pe teren pro
priu. Iată însă că acum , a pătit și ea 
ce-au pățit la vremea lor celelalte, 
dintre care trei (Elveția. Norvegia. 
Ungaria) au fost chiar Învinse acasă I

Desigui, fotbaliștii noștri puteau să 
Învingă și in acest meci, au avut po
sibilitatea practică : au dominat co
pios și insistent, și-au creat ocazii 
dese și clare, au meritat cu priso
sință victoria, dar aceasta nu s-a 
realizat. Meciul s-a bucurat de O 
asistență numeroasă, cifrată la peste 
80 000 de spectatori, a fost transmis 
direct și pe micul ecran, așa că nu 
vom reconstitui filmul desfășurării 
Iui. Ne rezumăm, prin urmare, la o 
succintă sinteză și la cîteva consta
tări generale. Jucătorii noștri au în
ceput meciul încordați și crispați, co
pleșiți probabil de miza jocului — 
stare din care și-au revenit parțial 
după 20—30 de minute, iar total abia 
după pauză. Urmare inevitabilă, din 
cele 11 ocazii de gol înregistrate in 
prima repriză, nici una n-a fost foar
te periculoasă, una singură (minutul 
34 : Iordănescu) încheindu-se cu șut 
pe spațiul porții. în acest timp, oas
peții au tras doar de 3 ori spre poar
ta noastră (de două ori pe spațiul 
ei). De la cabine, după pauză, echipa 
noastră a venit cu o altă „lecție", 
mai bine învățată, și timp de 10—15 
minute a jucat fotbalul modern (in

pentru calificare continuă
mișcare și cu șuturi pe poartă) pe 
care il așteptam de la ea. Dar și in 
această perioadă de fotbal bun, jucă
torii noștri s-au pripit ori n-au șutat 
cu convingere, la fel cum aveau să 
Iacă in toată repriza a doua (excepție 
făcind șutul „trăsnet" executat de Sa
meș in minutul 73. la care portarul 
advers abia a putut, respinge min
gea... pe care insă 
s-o împingă ușor ... _____ _ ...
mis-o puternic în peluză!!). Încet, 
încet, presiunea 
stins, adversarii, scăpați din clește, 
au mai ieșit la joc. avind și ei două 
ocazii spre final, în situații de supe
rioritate numerică pe contraatac (doi 
contra unul), dar. Sameș și Cristian 
au rezolvat prompt. Meciul s-a În
cheiat cu un șut prea lent trimis de 
Cămătarii dintr-o poziție favorabilă, 
la care portarul ungur a apărut ca 
din pămint, salvindu-și echipa de 
gol, cum o mai făcuse de atitea 
ori înainte.

Rezultatul a nemulțumit publicul 
spectator care, nimic da. zis. i-a sus
ținut și i-a încurajat tot timpul pe 
tricolori. L-a nemulțumit și jocul — 
dezlinat. în prima repriză, pripit .și 
prea puțin gindit în a doua. Evident, 
s-ar putea aduce critici cu privire la 
incapacitatea fotbaliștilor noștri de a 
scăpa de „pressingul" om la om pe 
tot terenul (cu excepția primului 
sfert de oră din repriza a doua), la 
lipsa unei idei tactice clare și a unui 
conducător de joc dezinvolt, la 
te ștearsa prestație a citorva 
tori și la lipsa de concentrare 
tora. Presupunînd și sperind că 
tea toate au fost mai bine observate 
de antrenori, îi lăsăm să-și facă me
seria. Ne mulțumim să evidențiem

Iordănescu, in loc 
in poartă, a tri-
noastră e-a mai

foar- 
jucă- 
a al- 
aces-

jocul exact, excelent făcut de cuplul 
Ștefănescu — Sameș și zbaterea con
tinuă a lui Bălăci, promptitudinea in
tervențiilor lui Cristian, dăruirea lui 
Negrită și Munteanu.

Numai peste două săptămîni (mai 
exact in 10 octombrie), echipa noas
tră are 
miză. în fața Elveției, la București, 
trebuie să cucerească ambele puncte 
puse în joc, pentru ca apoi — in de
plasare. cu aceeași echipă, la 11 no
iembrie — să încerce să recupereze 
punctul pierdut acum. în această idee, 
să dăm mai departe credit antreno
rilor și selecționabililor. Șt ei simt la 
fel ca noi. S-a pierdut un pupet, dar 
nu calificarea la turneul final al cam
pionatului mondial. Calificarea tre
buie obținută, și poate li obținută, cu 
condiția ca risipa de energie, spiritul 
ofensiv să fie completate prin orien
tare tactică, clarviziune in teren. 
Avem incâ încrederea că, acțlonînd 
în continuare cu calm, dar hotărit și 
bine gîndit, echipa noastră va aduce 
spectatorilor satisfacția prezenței ei 
în Spania. Cum s-a mai procedat și 
altă dată,. în, fotbalul nostru, după 
eșecuri ori după semieșecuri, și s-a 
reușit. Să nu uităm că aceiași antre
nori și, jucători care n-au promovat 
cu calificativ bun examenul de ieri 
(intr-un meci în care meritau victo
ria) ne-au adus în situația să avem 
șansa reală de calificare. Credem, 
deci, mai departe in ei că vor putea 
să fructifice, pină' la urmă, această 
șansă pe care tot ei și-au creat-o. 
Peste două săptămîni, așadar, aștep
tăm o victorie !

din nou o confruntare cu

Gheorqhe MITROI

lor naturale" în zonele în care 
temperatura medie anuală se 
situează sub zero grade. Au fost 
elaborate însă și proiectele tip 
ale unor depozite răcite cu 
gheată pentru alte regiuni ale 
tării, care permit realizarea unor 
importante economii de energie 
electrică.

• INSECTA ENIGMA
TICA. Un grup de cercetători 
francezi de la Universitatea Be- 
sanqon au stabilit un ’program 
vizînd studiul larvelor unei in
secte care trăiesc in furni
carele din trunchiurile putrezite

ale copacilor șl care alcătuiesc 
un. caz aparent unic în entomo
logie. Curios este modul în care 
își procură hrana, prin degaja
rea unui gaz toxic atît de puter
nic încit poate paraliza 6 furnici 
termite dintr-o dată, pe care 
larva le devorează. între altele, 
cercetătorii vor căuta să stabi
lească compoziția gazului ema
nat de insecte.

• UN ROL TRAGIC, 
în fața sălii pline a unui teatru 
din Caracas (Venezuela), un ac
tor interpreta o scenă în cursul 
căreia trebuia să fie rănit mor
tal cu nu glonț de pușcă si să

cadă strigînd : „mor". Glontul 
era. desigur, orb. dar, ca urma
re a unei negltiențe. bagheta 
metalică ce servise la curățatul 
arme; rămăsese ne țeavă. . Pro
iectată cti putere de încărcătura 
de praf de pușcă, bagheta a per
forat pieptul actorului care s-a 
prăbușit strtgind conform tex
tului piesei : „mor!" în timp ce 
spectatorii entuziasmați de „rea
lismul" interpretării aplaudau 
frenetic, actorul a continuat cu o 
voce slabă, ceea ce nu mai fi
gura tn text : „Chemați repede 
un medic"... Transportat de ur
gentă la spital, el a încetat din 
viată.

• IN AJUTORUL 
POMPIERILOR. Aerodro
murile sovietice urmează să fie 
dotate eu un dispozitiv complex.

în cîteva rînduri
• în runda a 15-a • turneului zo

nal feminin de șah de la Bydgoszcz 
(Polonia), maestra româncă Marina 
Pogorevici a invins-o cu piesele albe 
pe Rumiana Boiadjieva (Bulgaria), 
obținind a zecea victorie de la în
ceputul concursului. Margareta Mu- 
reșan a remizat cu Libușe Skacelova 
(Cehoslovacia), rezultatul de egalita
te fiind consemnat și in partida Dana 
Nuțu Tereșcenco — Tiunde Csonkics 
(Ungaria).

înaintea ultimelor două runde: în 
clasament conduc rnaest -e'e ro
mânce Mariana Pogorevici și Marga
reta Mureșan. cu cite 11 puncte, ur
mate de Maria Ivanka (Ungaria) — 
10.5 puncte. liana Erenska (Polonia) 
— 9,5 puncte (1). Eliska Klimova 
(Cehoslovacia) — 9 puncte.
• La campionatele mondiale de 

gimnastică, ce se vor desfășura in 
acest' an la Moscova, intre 22 șt 29 
noiembrie, și-au confirmat partici
parea pină in prezent sportivi și spor
tive din 37 de țari. Organizatorii aș
teaptă insă ca numărul țărilor par
ticipante să crească pină la terme- 
nul-limită de confirmare.

întrecerile vor avea loc în sala 
„Olimpiskii". cea mai mare din Eu
ropa. unde in urmă cu un an s-au 
desfășurat competiții]^ olimpice de 
baschet si box. și vor putea fl ur
mărite zilnic de peste 17 000 de spec
tatori.

• La Moscova. în meci pentru pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a III-a europeană), se
lecționata U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 4—0 (3—0) formația Turciei.
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Extragerea I : 26 21 42 9 17 32. 
Extragerea a II-a : 44 16 1 39 34 27,

denumit APS-70. foarte eficace 
în localizarea și stingerea incen- 

.dillor, cit șl in salvarea pasage
rilor aflați in pericol. Dacă un 
avion este cuprins de flăcări, 
APS-70 este desfășurat în maxi
mum un minut și jumătate, opt 
tone de apă și o tonă de spumant 
fiind pregătite să înfrunte focul 
printr-o țeavă specială, al cărei 
jet are un debit de 40 litri pe 
secundă. Totodată, pentru eva
cuarea pasagerilor, o scară flexi
bilă permite trecerea acestora 
din avion pe pămintf iar în ca
zul că trapele nu se deschid, fe- 
răstraic automate speciale exe
cută rapid tăieturi in fuselaj.

• LAMPĂ FLUORES
CENTĂ FĂRĂ ELEC
TROD. Lămpile cu incandes

cență furnizează un flux lumi
nos de 15—20 lumeni/watt și au 
o durată de viață limitată dato
rită degradării sau ruperii fila
mentelor. Tuburile fluorescente 
au un randament superior — de 
60 la 100 lumeni/watt — și o du
rată de viață mai mare, dar ne
cesită un sistem de fixare și un 
regulator de putere. Specialiștii 
firmei „D. D. Hollister" din 
S.U.A. au remediat aceste defi
ciente. realiz.ind o lampă fluores
centă fără electrod, cu dulie care 
se înșurubează. Noutatea o con
stituie o bobină de inducție co
nectată la un oscilator (cu frec
ventă radio) și înfășurată în ju
rul unui miez izolant. în spațiul 
dintre cele două elemente se află 
un amestec de vapori de mercur 
și argon la o presiune de 1—5 
atmosfere.



la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 
astăzi soseste in tara noastră colonelul Moammer El Geddafi,

O •  , • . , .

conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, 
al Jamabiriei Arabe libiene Populare Socialiste 

BUN VENII ÎNAHEIIOASPEIEI
(Urmare din pag. I)
specialiștilor, români la construirea, 
la Tripoli și în provincie, a unor 
obiective industriale, agricole, în do
meniul transporturilor, cartiere de 
locuințe, școli moderne, edificii pu
blice, social-culturale, lă explorări 
petrolifere, la promovarea asistenței 
medicale se numără printre mărtu
riile colaborării fructuoase româno- 
Jibiene. ■■

Evenimente de cea mai mare în
semnătate pentru amplificarea șî 
adincirea relațiilor prietenești ro- 
măno-libiene le-au constituit întâlni
rile și convorbirile din februarie 
1974 și aprilie 1979 dintre președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și con
ducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, Moammer El Geddafi, 
acordurile si înțelegerile convenite 
cu aceste prilejuri deschizînd noi 
orizonturi conlucrării rodnice dintre 
cele două țări, în interesul popoare
lor noastre, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

în ce privește perspectivele aces
tor raporturi, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU declara : „Noi dorim 
realmente ca relațiile de colaborare 
dintre România și Libia s& realizeze 
progrese și mai mari și să demon
streze in practică posibilitatea con

lucrării active între două popoare 
animate de sentimente de prietenie, 
devotate cauzei independenței și 
păcii".

La rîndul său, MOAMMER EL 
GEDDAFI, exprimînd hotărîrea de a 
face totul pentru consolidarea prie
teniei cu România, aprecia că „Acest 
lucru va fi un exemplu pentru cei
lalți membri ai comunității interna
ționale. o dovadă că dezvoltarea 
prieteniei și colaborării este calea 
principală de consolidare a păcii 
internaționale".

Poporul român își exprimă con
vingerea că vizita colonelului Moam
mer El Geddafi în România, convor
birile pe care Ie va avea cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu vor con
tribui la întărirea continuă a relații
lor româno-libiene, a stimei și prie
teniei dintre țările și popoarele noas
tre, vor deschide noi orizonturi ra
porturilor de prietenie și colaborare 
reciprocă, cit și conlucrării fructuoa
se a celor două țări pe plan inter
național, pentru crearea unui climat 
de pace, de largă cooperare interna- 
ționalăț pentru soluționarea proble
melor complexe ale lumii de astăzi.

întîmpinîndu-1 cu sentimente de 
aleasă stimă și prietenie pe înaltul 
oaspete libian, poporul nostru îi 
adresează tradiționala urare : „Bun 
venit pe pămintul României !".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Apel al președintelui Libanului la reconciliere șl dialog
• O nouă rundă de negocieri privind autonomia palestinie

nilor din Cisiordania și Gaza
BEIRUT 23 (Agerpres). — într-un 

discurs radiodifuzat, președintele Li
banului, Elias Sarkis, a lansat un 
apel la reconciliere și dialog în tară, 
la reinstaurarea democrației.

Elias Sarkis a reamintit că. în mo
mentul în care a preluat președinția 
republicii. în urmă cu cinci ani, țâra 
era amenințată de pericolul dezmem
brării. in timp ce acum se manifestă 
„o unanimitate libaneză, o hotărire 
pe plan arab și o recunoaștere mon
dială a necesității menținerii Liba
nului ca patrie unită și suverană". 
Șeful statului libanez a subliniat că 
obiectivele de ansamblu elaborate de 
autorități se referă atît la problemele 
esențiale, cum sint înțelegerea na
țională, reorganizarea armatei, pro

blema sudului Libanului, cit și la 
perioada de tranziție, vizind facilita
rea unui climat politic și a condițiilor 
cerute de realizarea acestor obiective 
pe termen lung.

★
CAIRO 23 (Agerpres). -- La Cairo 

a început ieri o nouă rundă de ne
gocieri tripartite egipteano-israeliano- 
americane privind autonomia pales
tinienilor din Cisiordania și Gaza —' 
transmite agenția M.E.N.

Delegațiile participante sînt con
duse de Kamal Hassan Aii, vicepre- 
mier și ministru egiptean al afaceri
lor externe, Yossef Burg, ministrul 
israelian de interne, și de ambasado
rul S.U.A. la Cairo, Alfred Atherton.

O.U.A. respinge tergiversările in problema 
independenței Namibiei

NAIROBI 23 (Agerpres). — Organi
zația Unității Africane (O.U.A.) nu 
acceptă modificarea rezoluției 435/78 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
asupra Namibiei, a declarat, la Nai-4 
robi, Noureddine Djoudi. secretar * 
general adjunct al O.U.A.

„Pentru noi. a spus el, nu se pune

problema de a aștepta anul 1983 spre 
a obține independența Namibiei. A- 
ceasta ar permite Republicii Sud- 
Africane să încerce -lichidarea- 
S.W.A.P.O. (Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest) și să ma
nevreze după dorința sa". a subliniat 
secretarul general adjunct al O.U.A.

Trupele angoleze au reluat controlul 
asupra unor localități din sudul țării

• LUANDA 23 (Agerpres). — Forțele 
armate angoleze au preluat controlul 
asupra a trei localități din sudul 
tării, s-a anunțat într-un comunicat 
al Ministerului Apărării dat publi
cității la Luanda.

Localitățile eliberate — Mongua. 
Xangongo și Ondjiva — ocupate de

trupele sud-africane cu 31 de zile în 
urmă, „au fost practic distruse", 
precizează comunicatul. Trupele a- 
gresoare au atacat si distrus, la 18 
septembrie, satul Macucoque, aflat 
la 20 km distanță de Xangongo. se 
menționează, de asemenea. în comu
nicat.

LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U.
Ideile păcii și dezarmării, promovate de România și de alte țări, privind scoaterea 
în afara legii a armelor nucleare—larg susținute în dezbaterile generale 
NAȚIUNILE UNITE 23 — Trimisul 

nostru. R. Căplescu, transmite : 
Abordînd ansamblul aspectelor Vieții 
internaționale, acesta fiind, dealtfel, 
și scopul dezbaterilor generale — de 
a permite tuturor statelor membre 
să-și prezinte punctele de vedere 
asupra marilor probleme care con
fruntă omenirea —. diferitele inter
venții la actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. evidențiază firesc 
anumite accente prioritare. La loc 
de frunte s-a situat problematica . 
dezarmării, a necesității imperioase 
ca lumea să scape de psihoza împo
vărătoare a unui război termonuclear, 
care, practic, ar însemna" sfîrșitul ci
vilizației întregii omeniri.

își găsesc astfel o largă confirmare 
ideile promovate consecvent de 
România privind necesitatea trecerii 
la acțiuni hotărite de oprire a cursei 
iraționale a înarmărilor, de înfăptuire 
a dezarmării, și in primul rind a 
dezarmării nucleare. Așa cum este 
bine știut, alături de alte numeroase 
țări. România, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-au pronunțat, cu toată 
hotărîrea, în repetate rînduri, pentru 
scoaterea armei nucleare în afara le
gii, pentru ca întreaga comunitate in
ternațională să fie pusă la adăpost 
de un război cu consecințe incalcula
bile, pentru ca omenirea să trăiască 
în condiții de pace și securitate de
plină. Opiniile critice exprimate de 
reprezentanții unui șir de state în 
legătură cu primejdiile pe care le 
generează măsurile de intensificare a 
înarmărilor. îndeosebi de dezvoltare 
a noi tipuri de arme de distrugere în 
masă, cum ar fi arma 
vin să evidențieze o dată mai 
justețea demersurilor 
propunerilor ei de ’a 
tirziat la dezarmare, 
nucleară, în numele 
viitorului de pace al întregii omeniri.

în cuvîntul lor, o serie de partici- 
panți la dezbaterile generale au sub
liniat. de asemenea, ideea centru 
care țara noastră militează statornic, 
de a se opri amplasarea de noi ra
chete cu rază medie în Eurotia și de 
a se trece și la înlăturarea și 
gerea celor existente.

în cuvintarea sa. ministrul 
rilor externe al U.R.S.S.. 
Gromîko. a relevat între 
Pacea este un bun nebretuit 
turor oamenilor de pe. pămint. pre
misa hotărîtoare a nrogresului. în 
oricare sferă a activității umane. în 
examinarea Si soluționarea proble
melor internaționale, ne bazăm ne 
idealurile libertății si progresului po
poarelor. De principiile resnectării in
dependentei tuturor statelor, tuturor 
popoarelor. Uniunea Sovietică își va 
păstra si pe viitor linia sa de 
tică leninistă pașnică.

Condamnind hotărîrea S.U.A. 
proceda la producerea armei cu 
troni. vorbitorul a calificat această 
decizie drept un nou nas în direc
ția intensificării cursei înarmărilor, 
in direcția agravării situației din 
lume. Arma cu neutroni trebuie șă 
fie interzisă complet — a arătat el.

în lupta pentru frînarea cursei 
înarmărilor, pentru lichidarea Pri
mejdiei de război, pentru reglemen
tarea problemelor nesolutionate. 
U.R.S.S. este gata să meargă mină 
in mină cu toate statele, a conti
nuat vorbitorul. în prezent — a spus 
el — sarcina cea mai urgentă si cea 
mai acută este de a lupta pentru di
minuarea încordării în lume, pentru 
înfrinarea cursei înarmărilor si li
chidarea primejdiei de război.

Uniunea Sovietică a declarat 
A. Gromîko — propune ca Adu
narea Generală, actionînd în nume-
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le tuturor țărilor membre ale 
O.N.U.. să adopte o declarație care 
să proclame în mod solemn că sta
tele si oamenii de stat care ar 
recurse primii la folosirea armei 
nucleare ar săvîrsi cea mai gravă 
crimă împotriva umanității. Este la 
fel de necesar să se lanseze aver
tismentul că niciodată țiu vor exista 
nici o justificare si nici iertare pen
tru conducătorii care ar hotărî să 
folosească primii arma nucleară.

Uniunea Sovietică se pronunță pen
tru un dialog în - legătură cu toate 
aspectele problemei încetării cursei 
înarmărilor. în legătură cu toate pro
blemele internaționale litigioase, 
pentru un dialog bi și multilateral.

în problema tratativelor sovieto-a- 
mericane cu privire la limitarea ar* 
melor nucjeare în Europa, vorbito
rul a arătat : Țara noastră a propus 
ca din momentul deschiderii tratati
velor să fie declarat un moratoriu 
asupra amplasării în Europa a noi
lor mijloace racheto-nucleare cu rază 
medie de acțiune ale N.A.T.O. și 
U.R.S.S. Uniunea Sovietică este gata 
să convină asupra limitării, mai mult 
chiar, asupra reducerii mijloacelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
în Europa.

în interesul consolidării năcii în 
Europa este important, de asemenea, 
să se lichideze impasul creat la tra
tativele de la Viena cu privire la 
reducerea forțelor armate si arma
mentelor în Europa centrală.

O mare importanță are problema 
convocării unei conferințe cu privi
re la dezangajarea militară 
dezarmarea in Europa.

Uniunea Sovietică este dispusă 
ducă tratative în toate direcțiile 
mitării cursei înarmărilor si 
dezarmării.

Arătînd că în* condițiile actuale 
creste importanta prevenirii extin
derii rivalității militare asupra spa
țiului cosmic. A. Gromîko a decla
rat că Uniunea Sovietică a supus e- 
xaminării actualei sesiuni a Adună
rii Generale problema „cu privire la 
încheierea unui tratat de interzicere 
a amplasării oricărei arme în spa
țiul cosmic".

Continentul european — a declarat 
ministrul de externe al Marii Bri
tanii, lordul Carrington, care a vor
bit în numele Comunității Economice 
Europene, a cărei președinție revine 
actualmente țării sale — este regiu
nea în care încordarea se face cel 
mai puternic simțită, aici aflîndu-se 
cea mai mare concentrare de forțe 
militare din lume. De aceea, este 
nevoie de intensificarea eforturilor 
pentru a se reduce, de ambele părți, 
nivelul înspăimîntător de ridicat al 
armamentelor, in condițiile menți
nerii unei securități nediminuate 
pentru toate statele. Vorbitorul și-a 
manifestat sprijinul față de proiec
tatele negocieri sovieto-americane 
în vederea reducerii forțelor nuclea
re. ca și pentru ideea convocării unei 
conferințe pentru dezarmare și întă
rirea încrederii in Europa.

Ministrul <ie externe al Finlandei, 
Paavo Vayryheft, a spus că țara sa 
se opune ferm dezvoltării și ampla
sării de noi arme nucleare, extin
derii numărului de țări posesoare de 
asemenea arme, ca și desfășurării 
lor in noi teritorii. Nu trebuie cru
țat nici un efort pentru a se ajunge 
la reuniunea de la 
inițierii de convorbiri 
toare, de întărire a încrederii și 
dezarmare în Europa, a menționat 
vorbitorul, adăugind că țările nordi
ce îsi vor continua contactele în ve
derea creării unei zone libere de 
arme atomice în Scandinavia.

Ministrul de externe al Danemar-

cei, Kjeld Olesen, s-a pronunțat 
pentru diminuarea treptată a gradu
lui de dependență față, de armele 
nucleare în vederea menținerii secu
rității, pină la totala distrugere a tu
turor stocurilor de asemenea arme, 
în timp ce ministrul de externe al 
lslandei, Olafur Johannesson, a rele
vat rolul care revine reuniunii de la 
Madrid în ce privește reducerea ar
mamentelor în Europa și promovarea 
unei autentice destinderi. Ministrul 
dl externe al Japoniei, Sunao So- 
JMda. a reliefat că realizarea dezar- 
xBrii, inclusiv eliminarea 
nucleare, constituie cea mai 
sarcină, exprimînd, totodată, 
ța că, odată cu dezarmarea, 
veni disponibile însemnate
pentru soluționarea problemelor de
calajelor, în general pentru dezvol
tarea economiei mondiale.

Problemele dezvoltării au consti
tuit principalul obiect al cuvîntărilor 
reprezentanților unor țări ale lumii 
a treia. Ministrul de externe al 
Mexicului, Jorge Castaneda, a ex
primat regretul că, în ciuda rezolu
ției Adunării Generale a O.N.U. în 
sprijinul negocierilor economice glo
bale, asemenea negocieri nu au de
marat incă. Mexicul își exprimă spe- 

■ ranța că apropiata întîlnire la nivel 
înalt de Ia Cancun ar putea deschide 
drumul pentru negocierile globale, 
într-un spirit similar, ministrul de 
externe argentinian, Oscar Camilion, 
a arătat că. în lumina interdepen
dențelor lumii de azi, dacă procesul 
industrializării nu va fi extins la 
toate țările, înseși economiile țărilor 
puternic dezvoltate vor fi puse sub 
semnul întrebării.

Șeful delegației Afganistanului, 
ministrul afacerilor externe Shah 
Molffimmad Dost, a reafirmat că gu
vernul țării sale este gata să discute 
pe o bază bilaterală sau trilaterală 
cu vecinii săi, Pakistanul și .Iranul, 
în vederea normalizării relațiilor 
reciproce, declarînd, totodată, că 
realizarea unei, reglementări politice, 
care să includă garanții internațio
nale în ce privește neamestecul în 
treburile interne ale Afganistanului, 
va crea condițiile pentru stabilirea 
unui calendar prevăzînd retragerea 
contingentului sovietic.

Politica agresivă a autorităților de 
la Pretoria, acțiunile teroriste între
prinse de trupele sud-africane împo
triva teritoriului angolez, refuzul de 
a acorda independență Namibiei du 
constituit subiectul prioritar al inter
venției ministrului de externe al 
Angolci, Paulo Jorge Teixeira, care 
a făcut apel la sprijinul comunității 
internaționale în vederea respingerii 
agresorilor.

TOKIO 23 (Agerpres). — Ministrul 
de finanțe al Japoniei, Michio Wa
tanabe). a criticat sever politica ra
telor înalte ale dobinzii practicate de 
Statele Unite, care — a subliniat el 
—- a avut multe consecințe negative 
în alte țări. El a exprimait părerea 
că numeroase state își vor exprima 
nemulțumirea în această privință în 
cadrul unor reuniuni, printre care a 
amintit pe cele ale Fondului Monetar 
Internațional și ale Băncii Mondiale, 
care au început la Washington.

Ministrul japonez a afirmat că țara 
sa nu dispune de mijloace prea efi
ciente pentru a contracara efectele 
ratei înalte a do-bînzii practicate de 
S.U.A., care s-a soldat cu slăbirea 
poziției yenului și cu creșterea pre
țurilor pe plan intern.

Criticîle japoneze se adaugă reac
țiilor negative generate de politica 
americană a dobînzilor înalte și în 
alte țări capitaliste, intre care Franța 
și R.F.G.

★
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Ultimele analize ale evoluției econo- 
mico-financiare a lumii, între care și 
raportul asupra 
elaborat recent

dezvoltării pe 1981, 
de Banca Mondială,

tratează pe larg situația dificilă a 
țărilor în curs de dezvoltare, grav 
afectate de o serie de fenomene și 
practici ce se manifestă în viața eco
nomică internațională, între care la 
loc de frunte se 
dobînzilor excesiv

Astfel, potrivit 
„750 milioane de 
sărăcie absolută", 
președinte al Băncii Mondiale, Ro- 

. bert McNamara, ca „o condiție a vie
ții atit de degradate de boli, analfa
betism, subnutriție și mizerie incit 
neagă victimelor pină și posibilita
tea satisfacerii unor nevoi umane de 
bază". Raportul apreciază că numă
rul „săracilor absoluți" ai lumii 6C 
va ridica la 850 milioane în 1990.

între cauzele unor asemenea si
tuații dramatice figurează modalită
țile „moderne" de spoliere a țărilor 
sărace. între ele se numără dobîn- 
zile excesive, care explică în parte 
adincirea decalajelor economice pe 
plan internațional. Disparități reliefa
te și de raportul Băncii Mondiale, 
care arată că venitul mediu anual pe 
locuitor este de numai 220 dolari în 
țările sărace importatoare de petrol, 
față de circa 10 660 dolari în statele 
occidentale cele mai avansate.

situează practica 
de mari, 
raportului amintit 
oameni trăiesc în 
definită de fostul

SPANIA

Amplu curent de opinie 

împotriva aderării 
țării la N.A. T. 0.

MADRID 23 (Agerpres). — Majori
tatea spaniolilor se pronunță împo
triva aderării țării lor la N.A.T.O., se 
arată într-un sondaj de opinie ale 
cărui rezultate au fost publicate de 
săptămînalul madrilen „Cambio—16". 
Potrivit acestui sondaj, 39 la sută 
dintre spanioli sînt împotriva aderă
rii Spaniei la Alianța riord-atlantică, 
27 la sută sint pentru 
pactul militar, în timp 
sînt nedeciși.

Totodată, majoritatea 
spaniolilor se opune ideii ca hotărîrea 
în această chestiune să fie adoptată 
de parlament. Aproximativ 70 la sută 
din «ei investigați au arătat că răs
punsul la această chestiune trebuie 
dat în cadrul unui referendum.

în momentul de față principalele 
partide de opoziție. Partidul Comu
nist din Spania și Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol, desfășoară o 
amplă campanie împotriva aderării 
tării la pactul N.A.T.O.

afilierea la 
ce 34 la sută

absolută a

Sărbătoarea ziarului 
„Avghi

In pitorescul parc din cartierul 
„Neaizmir" din Atena s-a desfășurat 
festivalul ziarului „Avghi“, organ al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Grecia (Interior). In cea 
de-a treia zi a festivalului, la care au 
participat peste 60 000 de cetățeni, Ha- 
ralambos Drakopoulos, secretar al 
C.C. al P.C. din Grecia (Interior^. ' 
rostit un amplu discurs, sublini* 
obiectivele principale ale partidului 
în lupta pentru socialism, democrație.' 
independență și pace, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale celor ce muncesc — obiec- 

- tive' înscrise în platforma electorală 
a partidului pentru alegerile care vor 
avea loc in Grecia luna viitoare. Și la 
ediția din acest an a festivalului zia
rului „Avghi" au fost prezente cu 
standuri de cărți și expoziții organe 
de presă ale unor partide comuniste 
și muncitorești.

Ziarul „Scînteia" a participai la 
manifestările festivalului cu un bo
gat stand de cărți, la loc de frunte si- 
tuîndu-se operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și cu o expoziție 
de fotografii intitulată „Dezvoltarea 
urbanistică și sistematizarea in Româ
nia". (V. Sălăgean).

u

Madrid asupra 
atotcuprinză-

Pentru transformarea nordului Europei 
denuclearizată

ședințele Partidului Muncitoresc So
cial Democrat din Suedia. El a adre
sat oamenilor politici și opiniei pu
blice din țările nordice chemarea de 
a intensifica lupta împotriva cursei 
înarmărilor, nucleare, pentru trans
formarea nordului Europei într-o 
zonă denuclearizată.

intr-o zonă
Stockholm 23 (Agerpres). — 

Proclamarea țărilor nordice zonă li
beră de arme nucleare ar corespunde 
pe deplin intereselor securității Sue
diei. ar contribui la slăbirea încordă
rii internaționale, precum și la dimi
nuarea pericolului declanșării unui 
război nuclear — a arătat. într-o de
clarație televizată, Olof Palme, pre-

Opriți înarmările nucleare!

Mișcarea împotriva înarmărilor nucleare ia amploare în întreaga Europă occidentală. Fdtografia de mai sus 
înfățișează o manifestație desfășurată la Amsterdam, ai cărei participanți au cerut interzicerea bombei cu 

neutroni și a altor arme de distrugere în masă

. . . . . . . . . . . (DfjV ACTUALITATEA POLITICĂ) 

r, f. germania. Slujitorii sănătății 
împotriva armelor atomice

Zilele acestea și-a încheiat lucrările 
Ia Hamburg Congresul internațional 
„Medicii pentru preîntîmpinarea 
războiului nuclear", la care au parti
cipat 1 500 de medici și experți ai 
unor organisme internaționale in 
probleme de sănătate, precum și 
foști ofițeri superiori din R.F.G., 
S.U.A., Olanda, Anglia, Elveția și 
U.R.S.S. Numeroși vorbitori au atras 
atenția încă o dată asupra ma
relui pericol pe care îl reprezintă 
pentru umanitate continuarea cursei 
înarmărilor și acumularea crescindă 
de arme nucleare, au subliniat faptul 
că. in cazul unui conflict nuclear, 
populația civilă ar fi cea care ar avea 
cel mai mult de suferit. în documen
tul final, participanții Ia congres s-au 
pronunțat pentru anularea hotărîrilor 
N.A.T.O. privind amplasarea de noi 
arme nucleare pe teritoriul Europei, 
pentru consolidarea unității de acțiu
ne in lupta pentru pace, împotriva 
armei nucleare.

în apelul pe care l-au. adresat 
opiniei publice înainte de congres și 
pe care l-au intitulat „Medicii aver
tizează împotriva morții atomice", 
slujitorii sănătății atrag atenția asu
pra pericolului creseînd al unui .război 
atomic în Europa,, rele vinci că. arsena
lul nuclear a atins in prezent propor
ții uriașe și că strategii N.A.T.O. ela
borează planuri amănunțite de utili
zare a unor asemenea Arme în Euro
pa. Apelul pune in evidentă conse
cințele incalculabile asupra populației 
ale unui război in care s-ar recurge Ia 
arme nucleare, subliniind că. într-o 
astfel de situație, medicii s-ar. afla în 
imposibilitatea de a veni în ajutorul 
victimelor. „Un război atomic — se 
spune în apel — ar fi ultima ca
tastrofă pentru oameni și pentru na
tură. De aceea considerăm de dato
ria noastră, ca mediei, să avertizăm 
populația că singura apărate eficace 
• constituie împiedicarea războiului 
atomic. Ne pronunțăm pentru desfi
ințarea armelor tiucleare In ansam
blu. Primul nostru pas spre atingerea 
acestui tel este să nit permitem sta
ționarea de noi arme atomice în

Europa și în special in Republica 
Federală Germania". -

Acțiunea medicilor vest-germani 
vine să se adauge celei inițiate de 
un grup de medici americani, în 
frunte cu vestitul cardiolog Bernard 
Lawn, de la Universitatea din Bos
ton. care, după cum se știe, a orga
nizat la Washington, în primăvara 
acestui an, o conferință internațională 
a medicilor Consacrată, problemelor 
păcii și războiului, Ia care au parti
cipat medici din țări de pe aproape 
toate continentele. Cu puterea de 
convingere a argumentelor științifice, 
participanții pu dezvăluit ce consecin
țe teribile ar avea un război nuclear 
asupra sănătății oamenilor și a însăși 
vieții pe Pămint.

Desigur, ambele aceste manifestări 
demonstrează că medicii nu pot 
rămîne, și nu rămîn, indiferenți în 
fața acestor amenințări. Fiind, prin 
înkăși profesia și vocația lor. atașați 
telurilor apărării vieții și sănătății

suedia. Regrupări politice 
în perspectiva scrutinului parlamentar

Nu de mult, Partidul Muncitoresc 
Social Democrat din Suedia, aflat 
în prezent in opoziție, a dat publi
cității la Stockholm programul său 
electoral în perspectiva scrutinului 
parlamentar ce va avea loc în toam
na anului Viitor. Cum se explică 
„graba" partidului social-democrat, a- 
flat la conducerea țării timp dc 44 
de ani, dar nevoit să părăsească frîne- 
le puterii in urma alegerilor din 1976, 
de a-și face cunoscute intențiile elec
torale cu aproape 12 luni înain
te de viitorul scrutin parlamentar 7 
Observatorii din capitala țării pun 
acest fapt pe seama frămintărilor de 
pe scena politică și, ca o consecință 
directă, pe relansarea inițiativei din 
partea principalei formații a opozi4 

omului, și fiind, in același timp, bine 
informați, ca specialiști. asupra 
pericolelor războiului nuclear, medicii 
pot aduce o contribuție importantă la 
prevenirea unei astfel de catastrofe. 
Fideli jurămîntului lui Hipocrate. 
medicii nu au dreptul să ascundă oa
menilor primejdiile ce planează asu
pra vieții lor.

Mișcarea ce a luat naștere își pro
pune să explice guvernelor și po
poarelor lumii, pe baza cunoștințelor 
și datelor furnizate de cercetarea ști
ințifică, la ce riscuri este expusă 
.planeta noastră, să demaște falsitatea 
declarațiilor unor oameni politici, mi
litari și chiar oameni de știință care 
încearcă să minimalizeze consecințele 
unui război nuclear.

Inițiativa medicilor se alătură miș
cărilor de masă din ce în ce mai 
ample din lumea intreagă, care, în- 
țelegînd că nu există in prezent o 
sarcină mai urgentă și mai importan
tă decît salvgardarea păcii. înlătura
rea pericolului izbucnirii unui război 
nuclear îsi intensifică acțiunile cen
tru a determina oprirea cursei înar
mărilor si înfăptuirea dezarmării nu
cleare.

Silviu PODINĂ.

ției. „Destrămarea celei de-a doua 
coaliții guvernamentale a lui Thorb- 
jorn Faelldin — scria cotidianul en
glez «FINANCIAL TIMES- — va 
avea implicații importante asupra 
modului în care Suedia va fi guver
nată in anii ’80 și a metodelor fo
losite pentru reglementarea actualei 
situații economice dificile. Aceasta în
seamnă aproape sigur revenirea la 
conducerea țării în anul viitor a lui 
Olof Palme și a Partidului Muncito
resc Social Democrat".

Venită la putere în 1976, după o în
delungă guvernare social-democrată, 
coaliția celor trei partide, (centriști, 
liberali și conservatori) a preluat con
ducerea țării în 1979, în urma unei 
întreruperi de cîteva luni în 1978, în 

condiții care s-au dovedit a fi chiar 
de la început, nefavorabile. Majorita
tea de numai un loc în Riksdag a li
mitat drastic posibilitatea adoptării 
unei strategii severe de austeritate, 
în concordanță cu situația economică 
a țării. Cele trei partide s-au aflat, 
nu o dată, pe poziții total diferite în 
soluționarea unor probleme esențiale, 
controversele in jurul stabilirii unei 
politici energetice fiind doar unul din 
exemplele în acest sens. Nu-o dată s-a 
intîmplat ca guvernul să adopte mă
suri care nu aveau la bază un real 
consens al formațiunilor componente 
ale coaliției.

Ultima criză de guvern a avut drept 
punct de plecare un proiect de re
formă fiscală menită să aducă modi
ficări substanțiale in acest domeniu 
și la care primul ministru a ținut să 
asocieze și Partidul Muncitoresc So
cial Democrat in scopul de a obține 
o largă aprobare in parlament. Apre
ciind că prin prevederile sale pro
iectul dezavantajează categoriile so
ciale cu venituri mari, din care iși 
recrutează baza lor electorală, liderii 
partidului conservator s-au opus a- 
doptării acestuia și au hotărit, tot
odată, retragerea reprezentanților săi 
din guvern. în aceste condiții, prîr 
mul ministru Faelldin a format un 
cabinet ’minoritar liberal-centrist.

Este bine știut că în forme, grad de 
Virulență și manifestări specifice, criza 
economiei mondiale nu a ocolit nici 
această țară nordică cunoscută pentru 
înaltul său' grad de dezvoltare eco
nomică. într-un comentariu trans
mis zilele trecute, agenția „FRANCE 
PRESSE" remarca faptul că „actuala 
toamnă se anunță a fi dificilă pe pla
nul vieții economice și sociale. Nu 
există zi fără ca presa suedeză să nu 
anunțe noi concedieri sau noi falimen
te și in care lectura indicatorilor eco
nomici să nu fie cum nu se poate mai 
neconfortantă". Șomajul s-a dezvoltat 
mult mai repede decit era prevăzut, 
afectind la sfîrșitul lunii august 
116 000 de persoane. Aceasta este, de
sigur, o cifră modestă in raport cu 
statisticile marii majorități a țărilor 
occidentale, dar ea nu mai fusese 
atinsă de Suedia din octombrie 1972. 
Numeroase sectoare sint afectate de 
criza economică mondială, în pofida 
celor 17 miliarde de coroane folosite 
de guvern sub formă de subvenții. 
Șantierele navale, cunoscute înainte 

țZTZZ 

Ucfențiat în ultimii cinci ani 12 000 de 
salariați, și vor fi nevoite ca pină în 
1984 să-și reducă activitatea cu 30 la 
sută. Numărul falimentelor indus
triale a crescut cu 54 la sută în pri
mele șase luni ale acestui an, în 
comparație cu primul semestru al 
anului 1980. Comenzile venite din 
afară au stagnat, iar balanța comer
cială, încă excedentară, a început să 
se degradeze.

Măsurile adoptate de guvern în 
prima parte a acestui an și avînd 
drept scop stabilizarea economiei, con
solidarea competitivității produselor 
de export ale țării n-au dat rezulta
tele scontate. De asemenea, în 
măsură mult prea redusă, după 
cum remarcă observatorii, au fost 
traduse în practică proiectele coa
liției guvernamentale vizind refor
ma impozitelor, reducerea taxelor 
întreprinderilor pentru investiții, mic
șorarea aparatului funcționăresc, sti
mulente pentru întreprinderi co
merciale mici etc. în primul rind, 
coaliția n-a reușit să facă față creș-- 
terii masive a cheltuielilor publice, 
ceea ce a dus la majorarea continuă 
a datoriilor externe ale țării. Noile 
inițiative adoptate de guvern la în
ceputul săptăminii trecute. între 
care se înscrie devalorizarea co
roanei cu 10 la sută, înghețarea ge
nerală a prețurilor pină la sfîrșitul 
anului și reducerea, de la 1 noiembrie, 
a taxei pe valoarea adăugată (T.V.A.) 
de la 23,46 la sută la 20 la sută, ur
măresc, după cum au arătat autori
tățile de la Stockholm, să limiteze 
măcar în parte efectele crizei actuale.

în aceste condiții, inițiativa Parti
dului Muncitoresc Social Democrat se 
înscrie în pregătirile apropiatului său 
congres, care își propune stabilirea, 
împreună cu puternica Confederație 
a sindicatelor suedeze, a unei platfor
me comune de înfruntare a crizei. 
Programul electoral al partidului, 
amintit mai sus, prevede, între pro
blemele prioritare, lupta împotriva 
inflației și lansarea unui plan pri
vind construcția de locuințe. Un 
prim text pentru acest program îl 
vor reprezenta actualele dezbateri 
din cadrul Congresului confederației 
sindicale, care se desfășoară în aces
te zile la Stockholm.

Radu BOGDAN
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I COLABORAREA ROMĂNO-IN-
DIANA. La Delhi a avut loc prima 

I' ședință de lucru a Camerei de Co
merț și Industrie din România și 
a Federației Camerelor de Comerț 

I și Industrie din India. In cadruî 
discuțiilor, cele două delegații au 

I identificat noi posibilități de diver- 
Isificare a schimburilor comerciale 

și ale colaborării în producție din
tre cele două țări, inclusiv pentru 
înființarea de întreprinderi comune, 

I în terțe țări.
PRIMIRE LA SOFIA. Todor Jiv- 

kov, secretar general al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, l-a 
primit pe Louis Sylvain Goma, pri
mul ministru al R. P. Congo. Au 
fost examinate posibilitățile dezvol
tării legăturilor existente între cele 
două țări, ale aplicării unor forme 
mai eficiente de conlucrare.

O EXPOZIȚIE FILATELICA CHI- 
NO-ROMÂNA s-a deschis la Palatul 
Muzeului de artă din Beijing. Este 
prezentată o gamă largă de mărci 
poștale ce reflectă momente impor
tante din istoria celor două po
poare, succesele obținute în anii so
cialismului în cele două țări. La ver
nisaj au fost prezenți Cheng Anyu, 
adjunct al ministrului poștelor al 
R.P. Chineze, reprezentanți ai mu
nicipalității Beijing, funcționari su
periori în M.A.E. și alte instituții 
centrale, ziariști.

APEL CĂTRE FORȚELE DE
MOCRATICE DIN PERU. La Lima 
a avut loc un miting al Partidului 
Alianța Populară Revoluționară A- 
mericană — a doua forță politică și 
parlamentară din Peru — în cursul 
căruia Fernando Leon de Vivero, 
secretar general al organizației, a 
adresat un apel partidelor democra
tice și populare peruane să-și con
centreze eforturile pentru apăra
rea democrației, pentru efectuarea 
transformărilor social-politice și e- 
conomice cerute de poporul peruan.

OMAGIU LUI GEORGE ENES- 
CU. Postul de radio Rabat a trans
mis o amplă emisiune dedicată lui 
George Enescu. A fost evocată per
sonalitatea complexă a compozito
rului român, apreciat ca una din 
cele mai puternice figuri de muzi
cieni in secolul XX. Totodată, s-a 
evidențiat cinstirea de care se 
bucură iii prezent in România opera 
lui George Enescu. Emisiunea a fost 
bogat ilustrată cu fragmente din 
creațiile enesciene.

PROGNOZA. Statele Unite au 
intrat într-o perioadă de recesiune 
care se va extinde și în anul 1982, 
a apreciat economistul american 
W. Freund, expert la Bursa din 
New York, intr-un discurs rostit la 
Convenția anuală a guvernatorilor 
Asociației bancherilor din Des 
Moines. El a specificat că principa
lele ramuri industriale americane 
afectate de recesiune vor fi con
strucțiile de locuințe și de auto
mobile.

REUNIUNE MINISTERIALA A 
C.E.E. Miniștrii pentru problemele 
bugetului din țările membre ale 
Pieței comune, întruniți la Bru
xelles. au eșuat din nou în încerca
rea de a ajunge la un acord pri
vind armonizarea taxelor asupra 
unor produse. Ei au convenit să 
participe pină la 1 octombrie la o 
nouă întîlnire consacrată acestui 
scop. Divergențe de fond la acest 
capitol există între Franța, pe de o 
parte, Italia și Irlanda, pe de altă 
parte.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. 35 de 
militari și-au pierdut viata și alți 
72 au fost răniți in urma unui 
accident de avion survenit in Turcia, 
în cursul unor manevre ale 
N.A.T.O. Aparatul de tipul „F-5" 
s-a prăbușit în urma unei defec
țiuni tehnice, în provincia Kirkla- 
reli, la 50 km distanță de Edirne.
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