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într-o atmosferă de puternică unitate în jurul 

partidului, al secretarului său general, sub 

semnu[ voințe^ ferme a întregului popor de 

a înfăptui hotărîrile Congresului al Xll-lea, 

obiectivele cincinalului, ieri s-a desfășurat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, joi, o vizită de lucru in județul Botoșani.

împreună cu secretarul general al partidului, la vizită 
au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dâscălescu, losif Banc, Emil Bobu și Constantin Olteanu.

La plecarea din București, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășii Virgil Cazacu-, 
Ion Coman. Ion Dincă, Ludovic Fa- 
zekas. Alexandrina Găinușe. Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Emilian Dobrescu, Petru 
Enache. Suzana Gâdea, Ana Mure- 
șan, Elena Nae, Cornel Onescu, 
Ion Ursu.

Noua vizită dg .lucru a.secreta
rului general al partidului pe străr 
vechile meleaguri botoșănene a 
avut loc în această perioadă de pu
ternică emulație creatoare, materia
lizată in numeroase izbînzi pe cele 
mai diverse fronturi ale muncii, ce 
prefațează lucrările Conferinței 
naționale a partidului. Desfășurat 
in perioada imediat , următoare 
celor două mari evenimente ce au 

Astăzi la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Suceava a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, astăzi va avea loc în 
municipiul Suceava o adunare populară pe care 
posturile de radio și televiziune o vor transmite 
direct în jurul orei 17.

marcat viata politică a țării1 — 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie și cel de-al II-lea Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste — noul dialog de lucru 
al secretarului general al partidu
lui cu locuitorii județului Botoșani 
a evidențiat amplul răsunet pe care 
magistralele expuneri ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu l-au avut în 
conștiința oamenilor muncii botoșă- 
neni. în toate organele și organi
zațiile de partid, organizațiile de 
masă și obștești. în toate; colecti
vele de muncă de pe raza' județu
lui, faptul că ele au constituit 
obiectul unor dezbateri profunde a 
tezelor de o înaltă valoare teoretică 
și practică privind prezentul și 
viitorul patriei noastre.
(Continuare in pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

. . . » .

la marea adunare populară din municipiul Botoșani
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor jude
țului și municipiului Botoșani, în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și 
al guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros, comu
nist, împreună cu cele mai bune 
urări. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — la mulți 
ani, bun venit la Botoșani !“)

Ne aflăm în județul și munici
piul Botoșani într-o vizită, de lu
cru. Am venit și în această parte 
a Moldovei pentru a ne consfătui 
cu oamenii muncii, cu consiliile de 
conducere, cu organizațiile de 
partid asupra felului cum se ac
ționează în vederea îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a hotărîri- 
lor Congresului al Xll-lea al parti
dului, a planului cincinal 1981— 
1985. Și vă putem spune că avem 
impresii bune ; am constatat, cu 
multă satisfacție, că oamenii mun
cii din Botoșani — ca dealtfel oa
menii muncii din întreaga tară, în
tregul nostru popor — acționează 
cu toată hotărîrea pentru înfăp
tuirea obiectivelor strategice ale 

trecerii țării noastre la un nou sta
diu de dezvoltare, ale realizării 
unei noi calități a muncii și vieții 
în toate domeniile. (Urale și 
aplauze puțernice; ,se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat, la Dorohoi, între
prinderea de sticlărie și porțelan. 
Am vizitat, în Botoșani, trei mari- 
întreprinderi, precum și, în comuna 
Flămînzi, o cooperativă de produc
ție ; am luat cunoștință de activi
tatea generală din întregul județ, 
într-adevăr, am rămas cu impre
sii deosebite din întreprinderile 
vizitate. Dealtfel, întreaga indus
trie din județul Botoșani a obținut 
în primul semestru al anului 1982 
rezultate bune. Planul producției a 
fost nu numai realizat, dar și de
pășit, iar la producția netă s-a ob
ținut o creștere suplimentară de 
3 la sută față de plan. Sînt rezul
tate bune, care demonstrează ma
rile posibilități pe care le are in
dustria botoșăneană — ca și indus
tria întregii țări — de a pune în 
valoare mijloacele moderne de care 
dispune, de a asigura obținerea 
unei producții mult mai mari de- 
cît este prevăzută în plan, de a 
face să crească mai puternic bo

găția, națională a patriei noastre. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Pentru aceste rezultate obținute 
de colectivele. întreprinderilor vi
zitate, de întreaga industrie din 
județul Botoșani, doresc să adresez 
colectivelor pe care le-am vizitat, 
tuturor oamenilor muncii din Bo
toșani cele mai calde felicitări și 
urări de noi și noi succese. (Aplau
ze și urale puternice, îndelungate).

Avem, de asemenea, impresii 
bune despre ceea ce am văzut în 
agricultură, deși trebuie să vă spun 
deschis că agricultura județului 
Botoșani poate produce mai mult. 
Producțiile care se obțin în acest 
an, și care s-au obținut anul tre
cut, nu sînt pe măsura posibilită
ților existente în Botoșani. Trebuie 
făcut totul ca încă din anul viitor 
agricultura județului să se ridice 
la un nivel superior, în raport cu 
posibilitățile existente atît în ce 
privește pămîntul, cît și dotarea 
tehnică și îngrășămintele. Să facem 
în așa fel ca anul viitor să nu fie 
producție sub 4 000 de kg ce
reale la hectar. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

De asemenea, în zootehnie sînt, 
pe ansamblu, rezultate bune. Efec
tivele de animale sînt relativ bune, 
deși există posibilitatea de a ob
ține o creștere mai mare. Produc
țiile obținute pînă acum nu sînt, 
desigur, printre cele mai mici, dar 
nici printre cele mai mari. Jude
țul, oamenii muncii din agricultură 
trebuie, de asemenea, să-și propună 
ca anul viitor să obțină cel puțin 
3 000 de litri de lapte pe vacă 
furajată. Acest lucru este pe deplin 
posibil — și, față de producția de 
peste 2 400—2 500 litri cît este pre
văzut în acest an, nu este o sar
cină mare. (Aplauze puternice).

Pentru rezultatele obținute pînă 
acum, doresc să adresez cooperato
rilor, întregii țărănimi, oamenilor 
muncii din agricultură cele mai 
calde felicitări și urarea de a face 
totul pentru ca și în domeniul 
agriculturii județul Botoșani să se 
numere printre județele cu rezul
tate bune.. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).

Am constatat cu multă satisfac
ție că, de la ultima vizită, între
prinderile aflate atunci în con
strucție, sau care de-abia își în
cepuseră activitatea, dau astăzi 

producții bune, își realizează și 
chiar își depășesc planul de pro
ducție. într-adevăr, Botoșaniul a 
devenit și un centru industrial 
puternic ; Ia fel s-a dezvoltat in
dustria în Dorohoi, se construiesc 
noi întreprinderi, ceea ce face ca 
și județul Botoșani să devină un 
județ industrial-agrar, oglindind în 
mod corespunzător justețea politi
cii generale a partidului, de am
plasare a industriei în toate jude
țele, în toate zonele patriei noastre 
socialiste. Se evidențiază cu pu
tere faptul că dezvoltarea armoni
oasă a întregii economii naționale 
— a industriei, a agriculturii, pu- 
nînd accentul pe asigurarea ma
teriilor prime și energiei — repre
zintă singura cale pentru făurirea 
unui stat socialist puternic, in
dependent, care șă asigure bună
starea și fericirea întregului nostru 
popor. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung : „Ceaușescu- 
P.C.R.1"; „Ceaușescu și poporul'.“).

O data cu dezvoltarea armonioa
să a economiei naționale s-a ridi
cat nivelul general de viață. S-au 
construit în toate județele, în toate 
orașele noi locuințe — și însuși
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. I) Se face apoi un popas în expo
ziția din incinta întreprinderii', care 
cuprinde o gamă bogată de produse 
— corpuri de iluminat, servicii. de 
masă, obiecte decorative, bibelouri, 
diverse alte articole din sticlă și 
porțelan ce fac obiectul contractelor 
cu beneficiarii interni și de peste 
hotare. Sînt prezentate aici și unele 
tehnologii aplicate în premieră în a- 
ceastă ramură industrială. între care 
realizarea de servicii de masă și ar
ticole decorative din sticlă și por
țelan, corpuri de iluminat asamblate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu apreciază în 
mod deosebit bibelourile inspirate din 
frumoasele povești și povestiri ale 
lui Ion Creangă, precum și din folclo
rul local, produse care se disting 
prin finețe, originalitate și bun gust. 
Secretarul general al partidului a re
comandat conducerii întreprinderii 
să extindă producția de asemenea 
articole ce se bucură de interes atît 
în țară, cît și peste hotare.

O impresie bună face și colecția 
de articole ceramice inspirate din 
folclorul local sau cu decoratiuni re- 
prezentind imagini ale unor monu
mente moldovenești istorice și de 
artă, produse de calitate superioară 
ce urmează a fi introduse în produc
ție în noua secție de ceramică româ
nească. '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au semnat 
în cartea de onoare a întreprinderii : 
„Felicităm întregul colectiv pentru 
rezultatele obținute și ii urăm succe
se tot mai mari in activitatea vii
toare".

La plecare, pe străzile orașului to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați, ca și 
pe stadion, cu aceleași calde senti
mente de dragoste, stimă și recunoș
tință, de locuitorii orașului și oame-

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în’ județul Bo
toșani, întilnirile cu oamenii muncii 
din întreprinderile industriale și 
unitățile agricole din această parte 
a țării, analiza căilor și a modali
tăților de transpunere în viață a 
obiectivelor prezente și de per
spectivă ale județului s-au consti
tuit în puternice manifestări ale 
unității în jurul partidului, al secre
tarului său general, ale încrederii în 
capacitatea întregului popor român 
de a asigura progresul multi
lateral al patriei sale socialiste.

Sosirea în județul Botoșani a avut 
loc pe stadionul orașului Dorohoi — 
străvechi tîrg moldovenesc, racordat 
in anii oonstrucției socialiste la am
plul și intensul proces de industria
lizare socialistă. Sint prezenți aici 
mii de muncitori de la întreprinde
rile de sticlărie și porțelan, de ma
șini și-unelte grele pentru deformare 
plastică, de confecții, de la exploata
rea minieră — unități înscrise pe 
harta economică a orașului în ulti
mul deceniu și jumătate, oameni ai 
muncii din localitățile învecinate.

La aterizarea elicopterului -prezi
dențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt în- 
timpinați cu urale, cu însuflețite ma
nifestări de dragoste și stimă. Mul
țimile scandează :■ „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria. Ceaușescu 
— România !“, „Ceaușescu — Pace !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
cu deosebită stimă, în numele comu
niștilor, al tuturor locuitorilor ora
șului și județului, de tovarășul Ha- 
ralambie Alexa, prim-seoretar al Co
mitetului județean Botoșani al P.C.R., 
Iile Bordeianu, primarul orașului, 
de alti reprezentanți ai organelor ’ nii muncii din localitățile învecinate, 
locale de partid și de stat.

O gardă alcătuită din militari, ăi 
forțelor noastre armate, din membri 
ai gărzilor patriotice și ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea 
onorul’.

Fanfara a 
al Republicii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați 
apoi cu tradiționala pîine și sare, cu 
ploști cu vin, semn al dragostei ce le 
poartă — alături de întreaga tară — 
și locuitorii acestor străbune melea
guri românești. Tineri în frumoase 
costume bucovinene, șoimi ai patriei 
și pionieri le oferă buchete de flori.

Mulțimea ovaționează din nou pen
tru partid și secretarul său general : 
„Ceaușescu în tot ce face, este omul 
pentru pace !“, „Dezarmare-Pace !“.

în această atmosferă entuziastă se 
regăsesc sentimentele de recunoștin
ță fierbinte ale botoșănenilor pentru 
preocuparea constantă a conducerii 
partidului și statului nostru, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a acestor meleaguri, creșterea necon
tenită a nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

patriei a prezentat

intonat Imnul de Stat 
Socialiste România.

care au ținut să fie prezenți la a- 
ceastă nouă vizită de lucru a secre
tarului general ai partidului în Do
rohoi.

Adresîndu-se mulțimii-prezente pe 
stadion, secretarul general al parti
dului i-a felicitat pe locuitorii ora
șului pentru rezultatele obținute in 
dezvoltarea producției industriale, 
le-a urat noi succese în muncă, 
multă sănătate și fericire.

în aplauzele și uralele miilor de 
localnici, elicopterul prezidențial a 
decolat, îndreptindu-se spre următo
rul obiectiv al vizitei, COMUNA 
FLÂMÎNZ1.

Aceeași atmosferă entuziastă, de 
vibrant patriotism a caracterizat 
sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si în comuna Flămînzi — localitate 
cu adîncă rezonantă istorică — de 
unde. în urmă cu 75 de ani. a iz
bucnit văpaia marii răscoale țără
nești.

Despre mutațiile structurale sur
venite in anii socialismului in viata 
localității, cu deosebire in ultimul 
deceniu si jumătate, stă mărturie 
faptul că, astăzi, cei peste 12 000 de 
locuitori ai așezării se bucură de 
condiții -tot mai bune de muncă și

In lanurile cooperativei agricole de producție din comuna Flămînzi

prezenti. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a urat succese cît mai mari în în
treaga activitate și multă sănătate.

în aclamațiile mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilălți tovarăși din con
ducerea partidului si statului s-au în
dreptat spre Botoșani.

Pe stadionul orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului si statului nos
tru au fost întimpinati. la coborîrea 
din elicopter, cu deosebită bucurie, 
cu cele mai alese sentimente de 
stimă si prețuire, de mii de oameni 
ai muncii din această străveche lo
calitate românească aflată astăzi pe 
traiectoria dezvoltării multilaterale.

O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, din membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei prezintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere oferă înalților oaspeți bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebit respect de Ileana Jalbă, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Botoșani al P.C.R., primarul ora
șului, de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Răsună puternice urale. se aclamă 
neîntrerupt pentru partid și secreta
rul său general.

în această atmosferă entuziastă, co
loana de mașini s-a 
aclamațiile mulțimii, către ÎNTRE
PRINDEREA „ELECTRO- 
CONTACT", unitate de frunte 
a industriei județului Botoșani, apă
rută ca urmare a preocupării con
secvente a partidului nostru, a secre
tarului său general, față de dezvol
tarea armonioasă a tuturor zonelor 
țării.

La intrarea în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
nostru au fost salutați de Alexandru 
Necula. ministrul industriei de ma
șini-unelte, electrotehnică și electro
nică, de reprezentanți ai centralei de 
profil și ai întreprinderii.

în fața unor ilustrative grafice, 
gazdele prezintă stadiul îndeplinirii 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului cu ocazia vizitei de 
lucru din septembrie 1977 privind 
diversificarea și modernizarea pro
ducției, completarea profilurilor, di
namica principalilor indicatori, redu
cerea consumurilor specifice de me
tal și energie electrică. Gazdele îl 
informează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că tînărul colectiv munci
toresc de la „Electro-contact". înche
gat cu nuimdi șapte ani în urmă, a 
depus eforturi sporite pentru a rea
liza an de an sarcinile ce-i revin, fo
losind puternica și moderna zestre 
materială de care "____ .
realizarea unor produse de calitate 
superioară. în perioada amintită, 
producția întreprinderii ‘ â crescut de- 
17.. o.ri,. gama produselor s-a extins 
de la 3.0 la 354. iar consumul de ma-

îndreptat, în

dispune pentru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova- F1—
rășa Elena Ceaușescu iau ioc într-o centru agroindustrial. Dafo-
mașină deschisă și fac înconjurul sta- d? 18 30 la 354- iar consum de ma-dionului, rafPu^ted cu.,prietente,en- ’ loc^t^,^ au ilKleQS.obL metale prețioase, â

dreaptă apoi, în aplauzele și uralele 
mulțimii, spre primul obiectiv al vi
zitei de lucru - ÎNTREPRINDE
REA DE STICLĂRIE Șl POR
ȚELAN,

înfățișarea Dorohoiului de? azi — 
cu marile întreprinderi, cu cele pes
te 4 000 de apartamente și alte con
strucții social-cultu.rale. 
ultimii ani — atestă că 
sa la circuitul industrial 
imprimat un destin nou 
acestei așezări, orașului 
se afirmă tot mai puternic prin pro
dusele sale atît în tară, cît si peste ! 
hotare.

La sosirea în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
sint întimpinati de tovarășa Lina 
Ciobanu, ministrul industriei ușoare, . 
de membri ai conducerii centralei 
industriale de profil și ai întreprin
derii.

Această modernă unitate indus
trială, construită la indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, asigură 
valorificarea superioară a resurse
lor de nisip de calitate din zonă și 
folosirea mai bună a forței de muncă.

Directorul întreprinderii, Mircea 
Moga, raportează secretarului gene
ral al partidului că unitatea lucrează 
azi la capacitățile prevăzute în pro
iecte, că în prima jumătate a anu
lui sarcinile de plan au fost înde
plinite și depășite la principalii in
dicatori.

în fața unei machete este prezen
tată viitoarea etapă de dezvoltare a 
întreprinderii, completarea actualu
lui ei profil cu o secție de cerami
că cu specific românesc. Noua sec
ție, prevăzută a intra în producție 
în anul viitor, va fi dotată în între
gime cu utilaje realizate în tară și 
va folosi numai materii prime indi
gene. iar necesarul de energie ter
mică pentru procesul tehnologic și 
încălzire va fi acoperit prin recu
perarea surselor de căldură de la 
cuptoarele de sticlă și porțelan.

Gazdele arată că in centrul preocu
părilor colectivului se situează pro
blemele privind ridicarea continuă a 
calității — peste 50 la sută din pro
duse sînt de clasa „Extra" si ..Lux", 
asigurindu-li-se un grad ridicat de 
competitivitate — precum și proble
me referitoare la diversificarea și 
înnoirea sortimentelor, reducerea 
greutății articolelor finite și a consu
murilor de energie si combustibili.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat sînt invitați să viziteze. în 
continuare, secția de porțelan, care 
deține o pondere importantă în pro
ducția întreprinderii. Secretarul ge
neral a! partidului și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit. în repetate 
rînduri. în numeroase locuri de mun
că din atelierele de ardere si decora
re. au cercetat cu mult interes diver
se articole si bibelouri. Este apreciată 
ingeniozitatea și priceperea acestui 
tînăr colectiv ce asigură continuitatea 
la cote superioare a unui meșteșug 
de veche tradiție in zonă. Rețin aten
ția diverse produse realizate cu co- 
loranti indigeni, instalații si Utilaje 
de concepție proprie, ca și preocu
parea asiduă a colectivului pe linia 
diminuării si înlăturării importului.

Secretarul general al partidului s-a 
Interesat de preocupările pe linia 
sporirii și diversificării producției, de 
retribuția ’ oamenilor muncii, de 
munca și viața lor.
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1 000 metri pătrați spații comercia
le, o întreprindere de morărit și pa
nificație. o fabrică de brînzeturi. iar 
pentru muncitorii filaturii de bum
bac, care va fi pusă în funcțiune în 
curind, au fost terminate și date in 
folosință peste 250 de apartamente, 
precum’ și obiective social-culturale.

La coborîrea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați 
si. salutați de Eugenia Baraboi. pri
marul comunei, de alti reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de ; 
stat. Tineri si tinere, pionieri și 
șoimi ai patriei au oferit înalților 
oaspeți frumoase buchete de flori. 
Gheorghe Pleșca. martor ocular al 
răscoalei din 1907, invită pe distinșii 
oaspeți să guste din piinea și sarea 
tradiționalei ospitalități a locului, în 
timp ce un impresionant cor into
nează cunoscuta melodie „Partidul, 
Ceaușescu, 'România".

Vizita in comuna Flămînzi a fost 
consacrată examinării stadiului în
făptuirii sarcinilor ce revin agricul
turii județului în lumina noilor e- 
xigente puse în fata ei de condu
cerea partidului si statului nostru.

După’ ce a străbătut o zonă fertilă 
ocupată cu cereale păioase, culturi 
prăsitoare si pășuni. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit pe una 
din tarlalele cooperativei agricole de 
producție din localitate. Aici este în- 
timpinat de Ion Teșu. ministrul a- 
griculturii și industriei alimentare. 
Constantin Dimitriu. directorul di
recției agricole județene. Prin inter
mediul unor panouri și grafice su
gestive. se prezintă structura cultu
rilor. modul de folosință a terenu
lui. rezultatele obținute în zooteh
nie. dezvoltarea pisciculturii, serici
culturii. măsurile luate atît la nive
lul județului, cît si al cooperativei 
agricole de producție. Secretarul ge
neral al partidului a cerut organe
lor agricole județene, ministerului de 
resort să fie luate măsuri pentru 
respectarea întocmai a structurii cul
turilor, executarea la timp și de ca
litate a tuturor lucrărilor, realizarea 
efectivelor de animale. Examinînd 
stadiul vegetației pe unele suprafe
țe ocupate cu grîu și porumb, se
cretarul general al partidului a con
statat că nu peste tot s-a respec
tat densitatea optimă de însăminta- 
re. iar lucrările de întreținere a cul
turilor prăsitoare nu au fost efec
tuate la timp și a insistat asupra 
necesității executării grabnice a tu
turor lucrărilor de întreținere, e- 
fectuării arăturiloi adînci de toam
nă și fertilizării suprafețelor ce ur
mează a fi cultivate cu cereale și 
plante tehnice. Secretarul general al 
partidului a apreciat preocuparea lo
calnicilor pentru asigurarea păsuna- 
tului liber al bovinelor și ovinelor 
si a subliniat importanta pe care o 
prezintă însămîntarea si supraînsă- 
mîntarea pajiștilor si pășunilor, în
grijirea lor corespunzătoare.

Au fost reamintite cooperatorilor 
din Flămînzi sarcinile puse în a- 
ceastă etapă. în fata întregii noas
tre agriculturi : cultivarea fiecărei 
palme de pămînt. însămîntarea si 
supraînsămîntarea pășunilor.' respec
tarea densității Ia grîu si la cele
lalte culturi, efectuarea arăturilor a- 
dînci. aplicarea amendamentelor ne
cesare. mobilizarea tuturor forțelor 
de muncă la efectuarea lucrărilor a- 
gricole. astfel incit rezultatele obți
nute să situeze comuna lor la ni
velul localităților cu cele mai bune 
realizări în agricultură.
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Adresîndu-se miilor de locuitori

In secția de prelucrări mecanice, 
unde începe vizita, rețin atenția 
strungurile paralele, cele automate 
și semiautomate, presele mecanice. 
Majoritatea celor care le deservesc 
sînt tineri, media de vîrstă a lucră
torilor întreprinderii nedepășind 23 
de ani. Multe dintre mașinile aflate 
în, dotare sînt deservite de tinere, ce 
s-au apropiat cu pasiune de o me
serie delicată, solicitind în egală mă
sură îndemînare și o temeinică pre
gătire profesională.

Directorul întreprinderii, ing. Mi
hai Emil Alexa, prezintă apoi rea
lizările colectivului pentru reduce
rea consumului de metal, între care 
se detașează o serie de repere din 
mase plastice înlocuind pe cele me
talice, în condițiile menținerii acele
iași fiabilități și acelorași perfor
manțe tehnice.

Secția de mase plastice, vizitată în 
continuare, este dotată cu prese mo
derne, cu înalți parametri funcțio
nali.

După ce parcurge secția de montaj, 
unde rețin atenția, ca dealtfel și în 
celelalte locuri vizitate, condițiile 
bune de muncă, de care se bucură cei 
ce dau formă finită produselor în
treprinderii, secretarul general al 
partidului se oprește în fata unei re
prezentative expoziții ce vorbește de 
Ia sine despre diversitatea produse
lor realizate la „Electrocontact", des
pre performanțele lor tehnico-func- 
ționale. Sînt reunite aici prize, fișe 
și cuple de tip industrial, comutatoa
re pentru mașini-unelte și pentru po
duri rulante, o gamă variată de a- 
parataj antiexploziv și antigrizutos, 
tablouri de comandă, transformatoa
re uscate și alte produse apreciate de 
beneficiari. Un ultim popas se face 
în secția de sculărie, bine dotată cu 
mașini-unelte care lucrează prin 
coordonate și cu mașini care lucrează 
prin electroeroziune.

Felicitind tînărul colectiv muncito
resc de la ..Electrocontact" pentru 
realizările obținute, pentru etapele 
importante pe care le-a străbătut în
treprinderea în răstimpul care a tre
cut de la punerea ei în funcțiune, to
varășul Nicolae Ceaușescu i-a urat 
succes în continuare, recom-andind, 
totodată, să se acorde și în viitor o 
atenție sporită calității produselor, 
reducerii consumurilor. îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a importan
telor sarcini ce revin acestei unități 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun de la harnicul colectiv botoșă- 
nean în aceeași atmosferă de entu
ziasm. de bucurie și recunoștință ce 
i-a însoțit pe tot parcursul vizitei.

Continuînd vizita în zona indus
trială a orașului Botoșani, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului sînt 
aooi oaspeții oamenilor muncii de la 
întreprinderea de uti
laje Șl PIESE DE SCHIMB, 
unitate care încheie anul acesta pri
mul său deceniu de existentă.

Exprimîndu-si deosebita satisfac
ție de a se reîntîlni cu secretarul 
general al partidului în cadrul unui 
nou si fructuos dialog de lucru, co-' 
lectivul întreprinderii trăiește în a- 
ceastă zi clipe de intensă bucurie. 
Muncitorii, inginerii, tehnicienii, cei 
mai multi tineri, ca si întreprinderea 
în care lucrează, scandează cu în
suflețire numele partidului, al se
cretarului său general. Sînt rostite

și aici urări care au răsunat in a- 
ceastă zi îri tot cuprinsul orașului 
și al județului, din adîncul inimii.

Gazdele informează despre preocu
pările lor pentru transpunerea în 
fapt a indicațiilor si orientărilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
precedenta vizită. Directorul între
prinderii. ing. Nistor Răgnea, arată 
că importanta recomandare privind 
lărgirea fabricației de utilaje si pie
se de schimb se realizează cu succes, 
fapt ilustrat de creșterea producției 
de utilaje de 6,7 ori. iar a celei de 
piese de schimb de 2,6 ori. A fost 
îndeplinită, de asemenea, sarcina de 
a se realiza în întreprindere fonta 
specială de înaltă rezistentă. între 
care fonta cu grafit nodular, ne
cesară unor piese și subansamble de 
calitate. Se arată, de asemenea, că 
întreprinderea a asimilat in fabrica
ție peste 100 tipuri de utilaje. în
tre care presele de balotat deșeuri 
de 12—22 tone forță, urzitorul cu 540 
bobine, mașina de tesut benzi pen
tru pasmanterie, recent premiată la 
Expoziția internațională de la Mos
cova, și altele.

Prezentind principalii indicatori ai 
'activității economice, directorul în
treprinderii arată că, în primul se
mestru al acestui an, au fost reali
zați cu succes principalii indicatori 
de plan, că. in comparație cu 
1975, anul precedentei vizite, pro
ducția netă crește in acest an de 1.92 
ori, producția marfă de 3.7 ori, pro
ductivitatea muncii de 3,8 ori. iar 
exportul pe devize libere de peste 
20 de ori, printre importatori numă- 
rîndu-se firme din Franța, Canada, 
Italia, U.R.S.S., Republica Democra
tă Germană. Grecia, Republica Fe
derală Germania. R.S. Cehoslovacă, 
Australia, Siria, Columbia și multe 
altele.

O expresie grăitoare a eforturi
lor depuse pentru realizarea unor 
produse noi cu performanțe teh- 
nico-economice mult superioare 
celor fabricate în anii anteriori 
o constituie, între altele noua foar
fecă combinată pentru debita
rea profilelor, utilaj care se 
bucură de pe acum de mult interes 
pe piața externă, noile tipuri de 
pompe cu gabarite de 3—4 ori mai 
reduse d-ecît cele vechi, dar care rea
lizează performanțe similare. Sint, 
de asemenea, prezentate o nouă va
riantă a mașinii de bobinat, care 
dispune de 6 fuse în loc de 2, și o 
întreagă gamă de variatoare de vi
teză.

Se vizitează apoi secția de prelu
crări mecanice, unde muncitorii ra
portează secretarului general al par
tidului, prin intermediul unor su
gestive expoziții cu piese și suban- 
samble, amploarea efortului propriu 
pe linia înnoirii și diversificării pro
ducției..

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat cu mun
citorii. s-a interesat de condițiile lor 
de muncă și viață, i-a felicitat pentru 
rezultatele de pînă acum și le-a urat 
noi și noi succese.

Apreciind frumoasele realizări ale 
acestui harnic colectiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să se 
extindă preocupările pentru lărgirea 
și diversificarea producției de, utila
je și piese de schimb, pentru dimi
nuarea, in continuare, a importurilor, 
pentru lărgirea exporturilor, pentru 
continua ridicare a eficientei.

Mulțumind, gazdele se angajează 
să-și intensifice eforturile pe această 
linie, întimpinînd cu noi realizări de 
prestigiu sărbătoarea eliberării patriei 
și Conferința Națională a partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat apoi ÎNTREPRINDEREA 
„INTEGRATA" DE IN din Boto
șani, unitate al cărei colectiv de 
muncă este format în majoritate de 
absolvenți ai școlii profesionale și ai 
liceului de specialitate din municipiu.

Și aici, dialogul secretarului general

al partidului cu specialiștii, cu cei
lalți oameni ai muncii se axează pe 
principalele aspecte ale dezvoltării, și 
modernizării fabricației, în centrul 
atenției situîndu-se, de la început, 
problemele sporirii și diversificării 
producției, înnoirii și îmbunătățirii 
calității sortimentelor, creșterii efi
cientei economice..

Referindu-se sla»:' aceste . aspecte, 
directorul întreprinderii, Mircea Cia- 
prazi,';a;'îjj’9ientațșeci-etarului gene- 
,ral al partidului. O’ expoziție,"'care, 
reunește cele mai noi și reprezenta
tive creații ale oamenilor muncii de 
la „Integrata", arătînd că, în cei a- 
proape doi ani care s-au scurs de la 
punerea in funcțiune la întreaga ca
pacitate a întreprinderii, tînărul co
lectiv botoșănean, a cărui medie de 
vîrstă nu depășește 21 de ani, a ob
ținut succese importante. Se sublinia
ză că întreprinderea, proiectată pen
tru producerea țesăturilor decorative 
grele, a fost concepută să lucreze în 
flux continuu — prelucrarea și reali
zarea fibrelor de in în' amestec cu 
poliesteri, preparația, țesutul și fini
sajul — ceea ce asigură un înalt nivel 
de productivitate a muncii. Gazdele 
informează, de asemenea, că, aplicind

în practică indicațiile secretarului 
general al partidului cu privire la 
reducerea consumului de materii pri
me și materiale, specialiștii unității 
au trecut la reproiectarea structurii 
țesăturilor, în scopul ușurării lor. 
realizînd în prezent țesături decora
tive cu o greutate medie de 250 grame 

.. pe metrul pătrat. Toate aceste acțiuni 
au fost dublate de măsuri menite să 
asigure micșorarea consumului de 
energie electrică și coloranți. Se arată 
că in . anul. Ip81,.șrân perioada careta' 
trecut din acest an, tona de materie 
primă transformată în produs finit 
are o valoare de două ori mai mare 
iar, prin realizarea sortimentelor 
destinate confecțiilor, valoarea unei 
tone de fuior a crescut de cinci ori. 
Această sporire a valorii producției 
finite a avut loc, după cum infor
mează specialiștii unității, în condi
țiile în care din anul 1981 nomencla
torul de fabricație a fost reînnoit in 
proporție de 80 la Sută, creîndu-se 
peste o sută de noi modele. într-o 
gamă variată de desene și poziții co- 
loristice.

Pe parcursul vizitei, care a cuprins, 
practic, întregul proces de produc
ție, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi

sînt prezentate, cu justificată mîn- 
drie, unele din realizările specialiș
tilor și oamenilor muncii din între
prindere. Intre acestea se află un 
nou procedeu de imprimare a țesă
turilor decorative și a celor destinate 
confecțiilor, care, prin înlocuirea pro
duselor petrolifere cu ulei de in, re
duce consumul de țiței, cu aproxima
tiv 200 tone anual, tehnologia modi- . s. 
ficată de filare , și țesere, a fibrelor 
de polipropilenă, care .elimină com
plet importul de coloratiți,' precum și ‘! 
cu studiul, în curs de aplicare, pri
vind recuperarea căldurii la ramele 
de apretat, care va recupera căldura 
evacuată în atmosferă intr-un pro
cent de peste 25 la sută.

în încheierea vizitei, luindu-și un 
călduros rămas bun de la gazde, to
varășul Nicolae Ceaușescu felicită 
conducerea întreprinderii, întregul 
personal muncitei- pentru succesele 
obținute și le recomandă să-și inten
sifice, în continuare, eforturile în di
recția ridicării calității producției și 
valorificării superioare a materiilor 
prime, prin sporirea ponderii țesă
turilor ușoare și a celor pentru îm
brăcăminte.^Marea adunare popularămunicipiul otosani

Aproape 60 000 de oameni ai mun
cii din Botoșani și localitățile înve
cinate — muncitori, tehnicieni și 
ingineri, țărani cooperatori, intelec
tuali, elevi, tineri și vînstnici. băr
bați și femei — au fost prezenți în 
Piața Republicii la marea adunare 
populară din municipiul Botoșani, 
care a marcat momentul final al 
vizitei de lucru a secretarului ge
neral al partidului.

în piață domnește o atmosferă săr
bătorească. de intensă vibrație pa
triotică. caracteristică tuturor" întîl- 
nirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cu oamenii 
muncii. Mulțimea poartă stegulete 
roșii și tricolore, portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. ale tovară
șei Elena Ceaușescu. i pancarte cu 
urări, de ani multi, sănătate și feri
cire adresate conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru.

Pe clădirile ce străjuiesc marea 
piață erau înscrise urările : „Trăias
că Partidul Comunist Român în 
frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
„Partidul — Ceaușescu — Româ
nia !“. „Trăiască . și înflorească 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România „Ceaușescu— 
P.C.R. !“. „Trăiască unitatea de
nezdruncinat a întregului nostru 
popor în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. „Ceaușescu 
în tot ce face este omul pentru
pace !“.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului la 
tribuna adunării este marcată cu 
puternice aplauze, cu îndelungi urale 
și ovații. Cei prezenți își exprimă și 
cu acest prilej bucuria de a-1 avea 
în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încrederea lor nestrămu
tată că. sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a’ secretarului său 
general, vor contribui la transpu
nerea în viață a mărețelor obiective 
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, la realizarea cu 
succes a prevederilor programului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
patriei, la ridicarea României pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Expresie sintetică a gîndurilor și 
sentimentelor cu care oamenii mun
cii din această parte a tării l-au 
înconjurat pe tovarășul Nicolae

Ceaușescu în tot timpul vizitei de 
lucru efectuate in județul lor. bo- 
toșănenii prezenți în Piața Repu
blicii au scandat neîntrerupt numele 
partidului, al secretarului său gene
rai și al . tării, simbolul viu al pre
zentului socialist al națiunii noastre, 
al încrederii in luminosul său destin 
comunist.

Participarea la adunarea populară 
a dat botoșănenilor prilejul de a da 
glas din nou voinței lor de neclintit 
de a milita activ, asemenea între
gului popor român, pentru înfăp
tuirea unei lumi a păcii și secu
rității, fără arme și fără războaie, 
pentru instaurarea unui climat de 
încredere. înțelegere și conlucrare 
rodnică între toate națiunile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor pline de 
dragoste și stimă ale botoșănenilor.

Deschizînd adunarea. tovarășul 
Haralambie Alexa, prim-secretar al 
Comitetului județean Botoșani al 
P.C.R., a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Trăim astăzi momente de adîncă 

bucurie și satisfacție prin inalta 
onoare ce ne-o faceți de a vizita 
aceste străvechi meleaguri româ
nești. dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, patriot 
înflăcărat și revoluționar consecvent, 
strălucită personalitate a vieții poli
tice contemporane, luptător neobosit 
pentru afirmarea păcii, înțelegerii și 
colaborării între toate națiunile lumii. 
Dind glas celor mai alese sentimente, 
de adîncă stimă si nemărginit respect, 
de vie admirație față de dumnea
voastră, ilustra conducător al parti
dului și statului nostru, inspiratorul 
și ctitorul grandioaselor prefaceri 
pe care România socialistă le-a cu
noscut în cei 17 ani ce se vor împlini 
în curind de la istoricul Congres al 
IX-lea, de cînd vă aflați în fruntea- 
partidului nostru, vă rog să-mi per
miteți să vă adresez din adîncul ini
milor noastre, mult, iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în 
numele tuturor locuitorilor de pe 
aceste plaiuri, un călduros „Bun 
venit" în județul Botoșani, odată cu 
cele mai profunde mulțumiri și 
fierbinte recunoștință pentru grija 
permanentă pe care o acordați dez-

9
voltării localităților boto-șănene. ca și 
întregii țări, creșterii continue a ca
lității vieții tuturor cetățenilor 
patriei.

Exprimăm, totodată, sentimentele 
noastre de profundă stimă si grati
tudine fată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului si sta
tului nostru, savant de renume mon
dial. a cărei activitate politică, știin
țifică si socială se bucură de cea 
mai înaltă prețuire în rindul între
gului popor, pentru contribuția ine
stimabilă ne care o aduce la înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la dez
voltarea științei și culturii româ
nești. la afirmarea lor pe toate me
ridianele lumii.

Vizita de lucra pe care o efectuați 
în județul nostru, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, se înscrie 
ca o expresie a dialogului pe care îl 
purtați permanent cu întregul nostru 
popor, moment de covîrșitoare însem
nătate în viata organizației noastre 
județene de partid, a tuturor oame
nilor muncii botoșăneni, care. în 
aceste zile, puternic mobilizați de 
orientările și indicațiile reieșite din 
magistralele dumneavoastră expuneri 
prezentate la plenara lărgită a Comi
tetului Central și la Congresul educa
ției politice și culturii socialiste, ac
ționează cu dăruire patriotică si fer
mitate revoluționară pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin din istoricele hotărîri ale celui 
de-al XII-lea Congres al partidului.

Ne amintim, mult stimate tovarășe 
secretar general, că în perimetrul ac
tual al județului Botoșani regi
mul burghezo-moșieresc ă lăsat, sub 
aspect industrial, o moștenire foarte 
săracă, dacă nu chiar inexistentă. 
Dealtfel, actul naționalizării din 
11 Iunie 1948 n-a găsit în Botoșani 
decît un atelier mecanic, două mori 
comerciale și o fabrică de ulei. în 
care lucrau circa 100 de muncitori.

Dacă astăzi județul nostru se în
scrie cu o forță industrială de peste 
opt ori mai puternică față de cea a 
anului 1968, flacă volumul producției 
agricole a județului a crescut. în 
aceeași perioadă, de aproape 2.3 ori, 
dacă în orașele și satele noastre s-au 
ridicat impresionante construcții so
cial-culturale, toate acestea au fost 
inaugurate de Congresul al IX-lea al 
partidului, ele reprezentînd rodul po
liticii de dezvoltare armonioasă a 
tuturor zonelor și județelor tării — 
concept și strategie elaborate de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite

tovarășe Nicolae Ceaușescu. care 
și-au pus amprenta pe întreaga viață 
economico-socială a țării.

Locuitorii județului Botoșani, oma
giind întreaga dumneavoastră activi
tate, cei 17 ani de eră nouă, socialistă, 
cea mai fertilă perioadă ce a 
cunoscut. România după cel de-al 
IX-tea Congres al partidului — 
perioadă pe care istoria a consacrat-o, 
cu deplin temei, drept „epoca 
Ceaușescu" — vă raportează că in ul
timii 5 ani au fost construite și puse 
in funcțiune 41 noi capacități de pro
ducție, municipiul Botoșani și orașul 
Dorohoi devenind centre puternic in
dustrializate, iar industria republi
cană este acum prezentă și in ora
șele Darabani, Săveni și în localita
tea de rezonantă istorică Flămînzi. 
Tot în această perioadă, în județul 
nostru s-au construit aproape 16 mii 
de apartamente, un modern spital cu 
peste 700 paturi, o policlinică. 14 dis
pensare. o casă a științei și tehnicii 
pentru tineret, 240 săli de clasă. 4 400 
locuri în creșe și grădinițe și alte 
obiective social-culturale.

Pentru toate acestea, vă rog să-mi 
permiteți ca, în numele locui
torilor județului Botoșani, să vă 
adresez, din adîncul inimii, cele mai 
calde mulțumiri, asigurindu-vă. mult 
iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că oamenii muncii din indus
trie. agricultură, din celelalte dome
nii de activitate vor munci cu dăruire 
și abnegație, cu înaltă răspundere 
comunistă, muncitorească pentru în
făptuirea neabătută a Programului 
partidului, a sarcinilor ce revin ju
dețului nostru din planul unic de dez
voltare economico-socială pe acest an 
și pe întregul cincinal.

Planul producției industriale pe 
primul semestru al acestui an a fost 
îndeplinit și chiar depășit Ia unii in
dicatori, între care producția netă și 
productivitatea muncii, iar cheltuie
lile materiale au fost reduse cu 15,2 
lei la fiecare 1 000 lei producție 
marfă. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute în luna iunie, cînd, da
torită mobilizării întregului personal 
muncitor din unitățile economice. în 
frunte cu comuniștii, am recuperat 
însemnate restanțe din perioada an
terioară. Am economisit’ în acest se
mestru peste 7 milioane kWh energie 
electrică, însemnate cantități de me
tal, ciment, țesături, combustibil și 
alte asemenea materiale, acestea 
demonstrînd că măsurile privind
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Botoșani
(Urmare din pag. I)
Botoșanii s-au transformat intr-un 
oraș modern care asigură condiții 
tot mai bune de viață tuturor lo
cuitorilor săi. Putem spune cu 
mîndrie : Iată forța creatoare a 
clasei muncitoare, a poporului ! 
Iată cum muncesc și înfăptuiesc 
românii socialismul, muncind pen
tru ei, pentru bunăstarea, fericirea 
și independența patriei lor ! 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“)

Am obținut mari rezultate in 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei noastre, dar știm că am 
avut și mai avem și greutăți, și 
lipsuri. Inclusiv in Botoșani, sînt 
o serie de lipsuri — și dacă se 
lucra mai bine în toate întreprin
derile, în toate unitățile agricole, 
fără nici o îndoială că și în acest 
județ și în întreaga țară rezulta
tele ar fi fost mai bune. Dar, nu 
doresc acum, la această adunare, 
să formulez critici. Doresc să acord 
organizației de partid și oamenilor 
muncii din Botoșani creditul și 
încrederea că vor trage singuri 
concluzii atît din ceea ce este ne
gativ, cit și din ceea ce este bun — 
și că voi' considera că, dacă nu am 
adresat critici publice, înseamnă 
că am încredere că ei dispun de 
forțele necesare și că vor lupta 
ca lucrurile să meargă bine. (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite).

Este necesar, dragi tovarăși, să 
se facă totul pentru ca fiecare u- 
nitate economică, fiecare întreprin
dere, fiecare unitate agricolă să 
lucreze mai bine, să obținem o 
producție în raport cu dotarea 
tehnică și cu posibilitățile existen
te. Trebuie să folosim la maximum 
capacitățile de producție pe care 
le-am creat în ultimii ani. Să fa
cem totul pentru creșterea mai 
puternică a productivității muncii, 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin întărirea disciplinei 
și ordinii în toate domeniile de 
activitate.

Trebuie, de asemenea, să acor
dăm o atenție mult mai mare 
creșterii eficienței economice, re
ducerii cheltuielilor materiale și 
de producție, a consumurilor în 
toate domeniile de activitate. Să 
asigurăm creșterea mai puternică 
a producției nete, a venitului na
tional, a bogăției naționale — ca
lea singură și sigură pentru în
făptuirea programului de dezvol
tare pe noi trepte a patriei noas
tre. de ridicare continuă a bună
stării materiale și spirituale a po
porului — țelul suprem al politi
cii partidului nostru comunist, e- 
sența societății socialiste pe care 
o edificăm în România. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

După cum este cunoscut, la 
Congresul al XII-lea ne-am pro
pus să realizăm o nouă calitate a 
muncii și vieții, să asigurăm așe
zarea tuturor sectoarelor de acti
vitate pe principii economice, 
astfel ca nici un sector să nu lu
creze nerentabil. Nu se poate vorbi 
de aplicarea noului mecanism e- 
conomic, de autoconducere, de 
autogestiune dacă fiecare unitate 
nu-și organizează activitatea pe 
bugete proprii de venituri și chel
tuieli, pe o rentabilitate sporită a 
activității sale- economice. Numai 
pe această bază fiecare colectiv va 

putea să judece dacă a lucrat bine 
sau dacă nu a lucrat bine — și va 
ști ce trebuie să facă pentru a ob
ține o maximă rentabilitate în ac
tivitatea sa economica.

Iată de ce am luat o serie de 
măsuri în ultimii ani, așa cum 
este și Decretul de acum două zile 
cu privire la rentabilizarea activi
tății energetice în general. Este 
necesar să înțelegem că făurirea 
socialismului și comunismului nu 
se poate realiza decît pe o bază 
economică trainică, pe rentabili
tate în toate sectoarele de acti
vitate. Numai așa va spori venitul 
național și se vor crea condițiile 
pentru bunăstarea generală a po
porului, pentru dezvoltarea și în
tărirea patriei noastre socialiste 1 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

In cadrul acestor măsuri am a- 
corclat pentru populație o compen
sație corespunzătoare, care se ri
dică la cîteva miliarde Iei anual. 
Am făcut aceasta pentru a asigura 
ca fiecare unitate să lucreze ren
tabil și să nu mai finanțăm de la 
buget cheltuielile; mai bine fie
care cetățean să primească direct 
și să-și gospodărească direct și 
mijloacele sale financiare. Dar am 
făcut aceasta pentru populație ; 
pentru întreprinderi nu dăm nici 
o compensație — și le obligăm să 
reducă consumul de energie, de 
combustibil mai mult decît am 
prevăzut în Decret. Pentru că în 
industrie și în alte sectoare eco- 
nomico-sociale avem încă consu
muri mari de energie și combusti
bili. Trebuie ca, în întreaga eco
nomie. să acționăm cu toată hotă- 
rîrea pentru reducerea consumuri
lor de energie, de combustibil, 
pentru gospodărirea rațională a 
mijloacelor de care dispune fie
care unitate.

Deci, vreau să fie bine înțeles 
de fiecare colectiv că, acordînd 
compensația cetățenilor, pentru a 
asigura și realizarea sarcinii puse 
de Congres cu privire la creșterea 
veniturilor generale, trebuie să re
ducem consumurile în industrie, 
în toate sectoarele, în așa fel îneît 
să putem obține creșterea mai pu
ternică a producției nete, a renta
bilității pe seama reducerii consu
murilor materiale. Aceasta trebuie 
să fie una din preocupările gene
rale ale fiecărui om al muncii din 
patria noastră ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

Este, de asemenea, necesar să 
intensificăm activitatea politico- 
educativă de creștere a conștiinței 
socialiste, de formare a omului 
nou, făuritor conștient al propriu
lui său viitor liber și independent, 
al viitorului comunist. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Desfășurăm activitatea noastră 

de realizare a Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, a ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea 
in condiții internaționale deosebi
te. După cum este bine cunoscut, 
asistăm la o încordare deosebită, 
la acțiuni și ciocniri militare, la 
intensificarea cursei înarmărilor, 
la mărirea decalajelor între țările 
bogate și sărace. în același timp, 
trebuie să spunem că- oamenii 
muncii, popoarele de pretutindeni 
acționează cu tot mai mare hotă- 

rîre împotriva politicii imperialis
te și colonialiste, pentru a pune 
capăt politicii de forță și dictat, 
pentru a asigura dreptul fiecărui 
popor la dezvoltarea liberă, așa 
cum o dorește, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze și 
urale îudelungate ; se scandează 
„Ceaușescu-pace !“).

în confruntarea dintre aceste 
două tendințe pe arena mondială 
— poate, cu unele insuccese mo
mentane —, pe ansamblu situația 
internațională este în favoarea 
forțelor progresiste, antiimperialis- 
te, a popoarelor care luptă pentru 
independență. Și avem ferma con
vingere că viitorul’ aparține inde
pendenței, progresului, socialis
mului ! (Urale și aplauze puterni
ce, îndelungate).

■Ne pronunțăm eu toată hotărî
rea pentru încetarea conflictelor 
militare, pentru soluționarea tutu
ror problemelor dintre state nu
mai și numai pe calea tratativelor. 
Acum, în aceste împrejurări cînd 
în Liban cad zilnic sute și mii de 
victime ale acțiunii militare a 
Israelului, ne ridicăm glasul — 
alături de întreaga omenire — 
pentru a cere încetarea acestor ac
țiuni militare. Cerem ca Israelul 
să nu intre în Beirut și să-și re
tragă trupele din Liban ! Să se 
acționeze pentru o soluție politi
că, pentru o pace trainică în 
Orientul Mijlociu, bazată pe rezol
varea dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare, la un 
stat propriu, la asigurarea exis
tenței libere și independente a 
acestui popor, precum și pe asi
gurarea integrității și independen
ței Israelului, pe o colaborare paș
nică între toate popoarele din 
Orientul Mijlociu. (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu-pace !“).

Acționăm cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea securității și coope
rării în Europa. Considerăm că 
trebuie să ne unim eforturile cu 
toate statele europene pentru a 
opri amplasarea rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune, pentru 
a determina retragerea celor exis
tente, pentru o Europă fără nici un 
fel de rachete, nici cu rază medie, 
nici cu rază mai mică de acțiune, 
pentru o Europă fără arme nu
cleare ! (Aplauze și urale pu
ternice).

Considerăm că este necesar ca la 
reluarea reuniunii de la Madrid 
pentru securitate și cooperare în 
Europa să se acționeze cu întreaga 
responsabilitate în vederea înche
ierii cu succes a acestei reuniuni, 
pentru convocarea unei conferințe 
de încredere și dezarmare pe con
tinent, pentru continuitatea reu
niunilor de cooperare și pace in 
Europa. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate).

Acordăm o însemnătate deose
bită dezvoltării unei cooperări 
trainice în Balcani, realizării unei 
zone fără arme nucleare, a priete
niei și păcii în această regiune. 
(Aplauze și urale prelungite).

în același timp este necesar 
să intensificăm eforturile pentru 
dezarmare și pace în întreaga lume, 
în acest sens, cele 18 milioane de 
semnături ale poporului român 
puse pe Apelul adresat Organiza
ției Națiunilor Unite exprimă vo
ința fermă a întregii noastre na
țiuni de a contribui la o lume fără 
războaie, la o lume a păcii, în care 
să se asigure existența, dreptul 
suprem al omului la viață, la 

libertate, la pace. (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

în același timp vom acționa cu 
toată hotărîrea în vederea realiză
rii noii ordini economice interna
ționale. Vom întări solidaritatea cu 
țările în curs de dezvoltare pentru 
ca aceste țări să poată asigura 
progresul, bunăstarea, independen
ța. în același timp, milităm 
ferm pentru o colaborare egală în 
drepturi, pentru stabilitatea și 
dezvoltarea generală a economiei 
mondiale. (Aplauze și urale prelun
gite).

Problemele complexe ale vieții 
internaționale cer o participare ac
tivă a tuturor statelor la soluțio
narea lor, cer întărirea Organiza
ției Națiunilor Unite, a altor or
ganisme internaționale ; ele cer 
întărirea unității țărilor socialiste, 
a țărilor în curs de dezvoltare, a 
tuturor statelor lumii pe baza de
plinei egalități în drepturi, a res
pectului independenței și suverani
tății, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. Vom 
face totul pentru a întări colabora
rea și solidaritatea cu toate aceste 
state, pentru a ne aduce contribuția 
activă la cauza socialismului, a 
păcii, a colaborării internaționale ! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

în încheiere doresc să exprim 
încă o dată convingerea că oamenii 
muncii din Botoșani și din întregul 
județ, organizațiile de partid, co
mitetul județean de partid vor ac
ționa cu toată fermitatea pentru a 
înlătura tot ce mai este negativ și 
pentru a asigura buna desfășurare 
a întregii activități, astfel ca și ju
dețul Botoșani să ocupe un loc cit 
mai de frunte în marea întrecere 
dintre toate județele, să aducă o 
contribuție tot mai însemnată la 
dezvoltarea generală a patriei noas
tre socialiste ! (Aplauze și urale pu
ternice. îndelungate ; se scandea
ză „Ceaușescu, Ia mul ți ani — 
bun venit la Botoșani !“).

După cum vedeți, tovarăși, norul 
de ploaie a și trecut. Aceasta de
monstrează că și în viața interna
țională nu trebuie să ne speriem 
de un nor sau altul ! Oricît de 
mare ar fi furtuna, trebuie s-o 
înfruntăm și s-o învingem ! Să 
învingem războiul, să asigurăm 
libertatea și independența popoa
relor ! Să asigurăm triumful lumi
nii și independenței I (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu— 
pace !“).

Avînd convingerea că oamenii 
muncii, organizațiile de partid, 
toate colectivele de conducere din 
toate unitățile județului, acționînd 
în deplină unitate, în cadrul Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, își vor îndeplini în cele 
mai bune condiții marile îndatoriri 
care le au, vă urez succese tot mai 
mari și rezultate cît mai bune în 
întreaga activitate, multă sănătate 
și multă fericire ! (Aplauze și urale 
puternice, ) prelungite ; se scan
dează îndelung : „Ceaușescu— 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu—pace într-o atmos
feră de mare însuflețire și pu
ternică unitate, toți cei prezenți la 
adunarea populară aclamă și ova
ționează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

In mijlocul tinărului colectiv ol întreprinderii de sticlărie și porțelan din Dorohoi Primire entuziastei, deosebit de călduroasă la întreprinderea „Integrata” de in din Botoșani
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Marea adunare populară din municipiul Botoșani
(Urmare din pag. a Il-a)
reducerea consumurilor de ener
gie electrică șl termică stabili
te recent de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. sînt pe deplin 
realiste, că acestea prind viată și in 
județul nostru.

în agricultură, așa cum ati putut 
constata și în timpul vizitei de as
tăzi, ne-am concentrat Întreaga a- 
tentie spre îndeplinirea întocmai a 
indicațiilor dumneavoastră, a hotărî- 
rilor privind- dezvoltarea acestei im
portante ramuiri a economiei noas
tre. Pînă cel tîrzi-u duminică vom 
încheia recoltatul orzului pe toate 
cele 20 918 ha, iar săptămîna care 
urmează vom trece la recoltatul gri
ului. Acordăm mare atenție recol
tării, depozitării și însilozăirii fura
jelor, realizării efectivelor de ani
male, modernizării și pregătirii tu
turor adăposturilor pentru sezonul 
friguros.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că, însușin- 
du-ne criticile și recomandările fă
cute în cursul vizitei de astăzi, vom 
acorda o atenție și mai mare acti
vității in agricultură și în mod deo
sebit în sectorul zootehnic.

Vă asigurăm, totodată, că ne vom 
mobiliza și mai mult pentru reali
zarea la termenul stabilit a tuturor 
investițiilor cuprinse în planul de 
dezvoltare economico-socială pe anul 
curent, că vom îndeplini exemplar 
celelalte sarcini, cu convingerea că 
acestea au o influență directă în creș
terea calității vieții oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri, a întregului 
popor.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Botoșănenii — locuitori ai acestui 
străvechi leagăn de cultură și civili
zație românească, ce a dat tării pe 
Eminescu, Enescu, Iorga, Băncilă și 
Luchian — ca1 să citez doar citeva 
piscuri ale culturii și științei româ
nești născute pe aceste locuri — au 
primit cu cea mai mare satisfacție 
bogăția de ‘ idei, orientări și indicații 
cuprinse in expunerile prezentate de 
dumneavoastră la recenta plenară 
lărgită a Comitetului Central al parti
dului și la oel de-al II-lea Congres al 
educației politice și culturii socialiste, 
care jalonează pentru o lungă peri
oadă direcțiile în care se vor dezvolta 
arta, cultura și știința românească.

în spiritul acestor documente-pro- 
gram, care conferă lunii iunie a anu
lui 1982 un loc distinct, de perma
nentă referință, pentru întreaga isto
rie a spiritualității românești, biroul 
comitetului județean de partid, co
mitetele de partid din municipiu, 
orașe și comune, din unități econo
mice și instituții, organizațiile de 
masă și obștești, instituțiile educațio
nale din județ și-au fundamentat 
obiective concrete, pe baza cărora ac
tivitatea politico-ideologică și cultu- 
ral-artistică de formare a omului nou 
va cunoaște o puternică implicare în . 
procesul de producției eâ d'esfâșu- 
rîndu-se îndeosebi la locurile de 
muncă, pe platformele industriale, , pe, 
Ogoare, în timpul -campaniilor. -.agri- k,--r 
cole.

Exprimînd și cu acest prilej de
plina adeziune a locuitorilor județu
lui Botoșani față de neobosita și rod
nica dumneavoastră activitate ce o 
desfășurați în fruntea partidului și 
statului pentru susținerea celei mai 
arzătoare cauze a omenirii — pacea 
— întemeiată pe dezarmare si destin
dere, pe încredere și egalitate în 
drepturi între toate statele, vă încre
dințăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că și noi. botoșănenii, 
asemenea întregului popor, susținem 
din toată inima Apelul de pace adre
sat de tara noastră tuturor popoare
lor lumii pentru încetarea cursei 
înarmărilor, dezarmare și pace.

Folosim acest minunat prilej să ne 
exprimăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, cele mai sincere 
felicitări . pentru înalta distinc
ție conferită de Adunarea pen
tru Integrare Națională din India — 
organizație internațională pentru 
pacea mondială — de „Om al a- 
nului 1981". Noi. cei prezenti la a- 
ceastă grandioasă adunare, toți lo
cuitorii județului, ca si întregul po
por. vedem în această • prestigioasă 
distincție încă o expresie a contri
buției dumneavoastră de excepție la 
crearea unui puternic curent în rîn- 
dul conducătorilor de state. în rân
dul forțelor progresiste din întrea
ga lume, în lupta pentru salvgar
darea păcii, pentru salvarea uma
nității de dezastrul unei catastrofe 
nucleare. Ne angajăm în fata dum
neavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general, că vom 
acționa cu toată hotărîrea pentru a 
întîmpina Conferința Națională a 
partidului cu rezultate cit mai bune 
în toate sectoarele de activitate. în
cheind cel de-al doilea an al cin
cinalului calității și eficientei sub 
semnul înaltei încrederi pe care ne-o 
acordați.

Tovarășul Dumitru Prodan, mai
stru. secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii „Electrocon- 
tact“, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar generai Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Pentru noi, cei peste 4 000 de mun

citori, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea „Electrocontact", este 
o mare bucurie că astăzi vă aflați 
din nou in mijlocul nostru, că avem 
prilejul să vă exprimăm, din adincul 
inimilor noastre. sentimentele de 
profundă dragoste și caldă recu
noștință, dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane.

Vizita pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, ați 
efectuat-o in întreprinderea noastră, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, reprezintă pentru 
noi un moment de înaltă satisfacție, 
un puternic imbold pentru activitatea 
noastră de viitor, pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan ce ne revin pe 
acest an și pe întregul cincinal.

întreprinderea noastră se numără 
printre unitățile industriale cele mai 
puternice ale județului Botoșani, ea 
fiind rodul ințeleptei politici a parti
dului nostru, promovată cu consec
ventă in anii ce au urmat Congresu
lui al IX-lea. pentru dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție și re
partizarea armonioasă a acestora pe 
tot teritoriul tării — așa cum ati 
subliniat, mult stimate tovarășe

La plecarea din municipiul Botoșani

secretar general, la recenta plenară 
lărgită a Comitetului Central al 
partidului.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că. aplicind 
în viață indicațiile dumneavoastră, 
tinărul nostru colectiv muncitoresc, 
închegat cu șapte ani în urmă, s-a 
străduit să realizeze an de an sar
cinile ce-i revin, să atingă parametrii 
maximi de funcționare a zestrei 
materiale de care dispune, să obți
nă produse superioare. în această pe
rioadă. producția întreprinderii a 
crescut de 17 ori, gama produselor a 
sporit de la 30 la 354, iar consumul 
de materiale, îndeosebi al metalelor 
prețioase, a fost redus cu 30 la sută.

Odată cu realizarea sarcinilor de 
producție, organizația noastră de 
partid a acționat cu toată răspun
derea pentru educarea oamenilor 
muncii, dezvoltarea conștiinței lor 
muncitorești, patriotice, formarea 
unui om nou, capabil să înțeleagă 
noua lui calitate de proprietar, pro
ducător și beneficiar al bunurilor ma
teriale, necesitatea de a-și pune în
treaga sa capacitate și putere de 
muncă în slujba intereselor între
prinderii, ale creșterii avuției națio
nale.

Știm, mult stimate tovarășe secre
tar general, că în activitateți oame
nilor muncii din întreprinderea noas
tră s-au manifestat și unele neajun
suri, că nu am reușit jȘă jasjgprăm. 

npretutindeni un climat de înalță răs-. 
pundere muncitorească, de grijă fată 
de mașinile și utilajele pe care le 
avem în dotare, de modul cum sînt 
folosite materiile prime, materialele, 
energia și combustibilul.

Dealtfel, în condițiile vieții con
temporane. ale crizei economice 
mondiale, asigurarea independentei 
energetice a tării reprezintă o pro
blemă fundamentală, un act de înal
tă răspundere politică, patriotică. în 
acest sens dăm o înaltă apreciere 
măsurilor adoptate de conducerea 
partidului și statului, Decretului 
Consiliului de Stat cu privire la 
realizarea unui regim sever de eco
nomii, reducerea în continuare a 
consumului de energie electrică, e- 
nergie termică, gaze naturale, alți 
combustibili. Pentru aplicarea aces
tor măsuri ne angajăm să facem 
totul ca să sporim randamentul în 
utilizarea combustibililor, să elimi
năm pierderile, risipa, să raționali
zăm riguros consumurile de energie 
electrică si termică, constienti fiind 
că numai asa ne aducem contribuția 
la dezvoltarea avuției naționale, a 
progresului patriei noastre.

Vă rog să-mi permiteți ca, in nu
mele colectivului de oameni din care 
fac parte, al tuturor oamenilor mun
cii din industria botoșăneană. să 
exprim totala adeziune la politica 
externă a partidului si statului nos
tru. la Apelul de pace al poporului 
român adresat țărilor lumii, docu
ment ce are Ia bază ideile, iniția
tivele si propunerile formulate de 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general, cu convingerea 
că glasul nostru va avea ecou în 
inimile tuturor popoarelor care iu
besc pacea, progresul, libertatea și 
independenta.

Această convingere ne-a fost încă 
o dată confirmată de Adunarea pen
tru Integrare Națională din India, 
organizație internațională pentru 
pacea mondială ce v-a conferit înal
ta distincție de „Om al anului 1981“ 
pentru serviciile aduse omenirii în 
lupta ei neîncetată pentru dezar
mare si pace.

„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“.

în continuare a luat cu vin tul to
varășul Mircca Moga, director al 
întreprinderii de sticlărie și porțe
lan Dorohoi. care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cu alese sentimente de dragoste și 

adîncă recunoștință fată de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicoțșc Ceaușescu. conducătorul 
partidului și statului nostru, permi- 
teți-mi. în numele colectivului mun
citoresc de la întreprinderea de 
sticlărie și porțelan Dorohoi. să vă 
prezint omagiul nostru fierbinte si 
să vă mulțumim din inimă pentru 
vizita pe care ati efectuat-o în uni
tatea noastră. pentru nemărginita 
grijă pe care o manifestați față de 
dezvoltarea județului . Botoșani, a 
întregii țări.

întreprinderea noastră, creație a 
socialismului, a fost ridicată în sco
pul valorificării uneia dintre princi
palele resurse locale ale județului — 
nisipul. Așa cum ati văzut la fața 
locului, strădaniile oamenilor muncii 
sînt concentrate. în prezent, spre 
valorificarea cit mai eficientă a ni
sipului. prin reducerea consumurilor, 
sporirea calității și competitivității 
produselor pe piața externă. Prin 
aceasta am reușit să îndeplinim sar
cinile pe acest semestru înainte de 
termen. producția marfă realizîn- 
du-se in proporție de 102,1 la sută. 

In condițiile reducerii cheltuielilor 
materiale cu aproape 7 lei la fie
care 1 000 lei producție-marfă.

Avem încă destule neîmpliniri. 
există și la noi loc pentru mai bine. 
Dar. asemenea flăcării puternice 
care dă strălucire, de cristal nisipu
lui din Miorcani și Hudești, arde^și 
flacăra dorinței de autoperfecționâre 
a tuturor oamenilor muncii din în
treprindere, închegînd un puternic 
colectiv muncitoresc, călăuzit de 
dorința de afirmare, educat în spi
ritul nomjelor eticii și echității 
socialiste.

Ne preocupă în permanență îmbu
nătățirea calității produselor, ono
rarea contractelor la export, care 
reprezintă o pondere de aproape 40 
la sută din producția totală a între
prinderii, diversificarea producției, 
dar avem. în același timp, în aten
ție. îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, pregătirea profe
sională. politică și culturală a tutu
ror celor ce muncesc în întreprin
derea noastră.

Animați de ideile profund nova
toare ce se desprind din excepționa
la expunere prezentată de dumnea
voastră la recenta plenară lărgită a 
Comitetului Central, hotărîți să în
făptuim indicațiile prețioase pe. care 
ni le-ați dat astăzi, cu prilejul vizi
tei făcute în întreprinderea noastră, 
ne angajăm, mult stimate tovarășe 
Secretar -general, Nicolae Ceaușescu, 
să realizăm neabătut sarcinile ce ne 
revin pe acest an și pe întregul cin
cinal, denumit cu. deplin temei cin
cinalul calității și eficientei.

Și eu apreciez faptul că Decretul 
Consiliului de Stat privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea-ju
dicioasă și reducerea în continuare a 
consumului de energie electrică, ener
gie termică, gaze naturale și alți 
combustibili constituie o problemă de 
conștiință muncitorească, patriotică 
și tocmai de aceea o vom aplica în 
mod riguros. Noile preturi, redu
cerea consumului de energie elec
trică, acordarea de compensații bă
nești corespunzătoare se înscriu or
ganic in hotăririle Congresului al 
XII-lea al partidului privind creș
terea nivelului de trai al întregii 
populații. Iată de ce ne angajăm să 
nu precupețim nici un efort pentru 
transpunerea exemplară în practică 
a acestor măsuri.

Mereu cu gindul și cu fapta lingă 
partid, lingă secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne unim 
glasul cu toată țara pentru statorni
cirea păcii, pentru o lume fără arme 
și fără războaie.

„Ceaușescu in tot ce face este 
omul pentru pace!"

In cuvîntul său, tovarășa Elena 
Creangă, secretar al Comitetului 
U.T.C. al întreprinderii „Integrata" 
Botoșani, a spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îngăduiți-mi să exprim, in numele 

Întregului tineret de pe aceste stră
vechi meleaguri românești, sentimen
tele de înaltă recunoștință și dragoste 
nestrămutată față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, eminent și strălucit conducător 
al partidului și statului nostru, perso
nalitate marcantă a vieții interna
ționale, pentru condițiile minunate 
de muncă și viată de care se bucură 
tineretul din patria noastră.

Totodată, adresez tovarășei Elena 
Ceaușescu, activist de frunte al 
partidului și statului nostru, savant 
de renume mondial, călduroase mul
țumiri pentru activitatea neobosită 
pe care o desfășoară, pentru va
loroasele cercetări științifice de care 
in mod nemijlocit beneficiază și în
treprinderea noastră.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că, așa cum ați 
constatat si astăzi în întreprinderea 
noastră. în cele 6 luni din acest an 
planul producției marfă a fost în
deplinit in proporție de 105 la sută, 
producția netă — 120 la sută, planul 
în structură fizică a fost depășit cu 
2 la sută, cheltuielile la 1 000 lei 
productie-marfă au fost reduse cu 
peste 50 lei, iar în aplicarea tehno
logiilor de filare si țesere a fibrei 
de polipropilenă modificată am rea
lizat substanțiale economii de colo- 
ranți din import. La toate aceste 
realizări, o contribuție importantă 
si-au adus-o tinerii, care în între
prinderea noastră reprezintă peste 
75 la sută din personalul muncitor. 
Sub conducerea organelor de partid, 
organizațiile noastre U.T.C. acțio
nează. prin forme si modalități spe
cifice. pentru educarea prin muncă 
si pentru muncă a tinerilor în spirit 
patriotic. revoluționar comunist, 
pentru ca fiecare dintre noi să de
vină un luptător ferm pentru cauza 
partidului si poporului, demn urmaș 
al comuniștilor in lupta pentru fău

rirea celei mai drepte societăți de 
pe planeta noastră. Vă asigurăm că 
vom milita neabătut. în spiritul idei
lor si tezelor exprimate de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general. în expunerile pre
zentate în cadrul recentei plenare a 
Comitetului Central al partidului si 
la Congresul al II-lea al educației 
politice si culturii socialiste. 
Tînăra generație din județul Boto
șani, conștientă că numai intr-un cli- 
jnat de pace, colaborare și înțelegere 
își poate realiza și desăvîrși cele mai 
nobile idealuri, susține cu toată con
vingerea politica externă a partidu
lui și statului nostru, apelul de pace 
adresat de tara noastră tuturor po
poarelor lumii. Totodată, sîntem 
mîndri de înalta distincție acordată 
de Adunarea de Integrare Națională 
din India, organizație internațională 
pentru pacea mondială, însemn al 
prețuirii internaționale a inițiativelor 
dumneavoastră pe pian mondial, 
consacrate păcii, dezarmării, exclu
derii războiului din viața omenirii, 

în încheiere, în numele întregului 
tineret botoșanean, vă urăm multă 
sănătate și putere de muncă, expri
mînd simțămintele noastre din adîn- 
oul inimii 5 „Ceaușescu — tinerii !“,

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Mihai Manolache, președintele C.A.P. 
din comuna Flămînzi, care a spus :

Mult iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși,
Cei peste 12 500 de locuitori ai co

munei de astăzi Flămînzi, ce au avut 
înalta onoare de a vă fi gazde pen
tru a doua oară, mi-au dat mandatul 
să vă adresez dumneavoastră, scumpe 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. adîn- 
ca noastră prețuire și recunoștință 
pentru grija permanentă ce o purtați 
întregii țărănimi, pentru crearea de 
condiții tot mai bune de muncă și de 
viață tuturor satelor României socia
liste. Tot consătenii mei — martori 
oculari, fiii, nepoții și strănepoții 
celor ce au aprins vilvătaia marii 
răscoale țărănești din anul 1907 —
m-au delegat sa prezint în mod sin
tetic în cadrul acestei grandioase a- 
dunări citeva cuvinte despre prezen
tul minunat pe care îl trăim, despre 
viitorul atît de luminos prefigurat de 
Programul partidului.

Trecutul nostru, al celor din co
muna Flămînzi, ca și al tuturor a- 
celora ce trudeau pe ogoarele mo- 
sierimii din România este îndeobște 
cunoscut. Iar dacă afirm aici că 
străbunicii, bunicii si frații noștri nu 
erau decît niște robi ai pămîntului. 
hăituiți și batjocoriți cîinește la tot 
pasul, hrăniți doar ca să-si poată 
duce zilele de azi pe mîine, nu fac 
decît să redau doar citeva dintre 
cumplitele realități ale acelor ani. 
realități consemnate ne atunci în 
cărți și ziare, inclusiv de unii re
prezentanți ai exploatatorilor.

Trecerea pe calea cooperativizării 
agriculturii a schimbat din temelii 
condițiile noastre de muncă si de 
viată.

Jumătate dintre casele țărănești au 
fost construite in această perioadă ; 
peste 95 la sută dintre gospodării
le populației posedă un aparat de 
radio și 35 Ia sută televizoare ; lo
cul opaițelor a fost luat de lumina 
electrică. Prin tot ce s-a construit, 
distanta dintre sat si oraș s-a re
dus simțitor. Din inițiativa celui 
mai iubit si mai stimat fiu al po
porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. începînd din anul 1977. și 
nouă, celor din comuna Flămînzi. ni 
s-a acordat un însemnat volum de 
investiții pentru ca localitatea să 
devină un puternic centru agrar cu 
activități industriale.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că pînă în pre
zent s-au dat în folosință două 
complexe zootehnice de tip indus
trial. s-au amenajat peste 1 000 mp 
spatii comerciale, se află în con
strucție o unitate de morărit si pa
nificație pentru degerminarea po
rumbului, iar pentru muncitorii fi
laturii de bumbac ce o vom pune 
zilele acestea în funcțiune s-au dat 
in folosință, pînă acum, peste 250 
apartamente.

Desigur, ne-am mobilizat toate for
țele pentru a construi orașul, dar 
noi tot țărani muncitori vom rămîne. 
Dar țărani cu o înaltă pregătire po
litică. tehnică, profesională, făuritori 
ai noii revoluții agrare, ai destinu
lui nostru comunist.

In legătură cu aceasta, vreau să 
vă raportez, mult stimate tovarășe 
secretar general, că rezultatele ob
ținute pînă acum în agricultura co
munei si formarea omului nou. in 
creația spirituală, în cadrul generos 
creat de Festivalul național „Cîn- 
tarea României", nu ne mulțumesc. 
Iar cauzele acestor neîmpliniri ne a- 
parțin nouă. Nu întotdeauna ne-am 
organizat bine munca, n-am utilizat 
cele mai bune tehnologii, nu am 
folosit la maximum forța umană și

tehnico-materială de care dispunem, 
nu am manifestat suficientă comba
tivitate împotriva lipsurilor.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu, că am tras 
toate învățămintele din vizita pe 
care dumneavoastră ati făcut-o as
tăzi în localitatea noastră, iar in
dicațiile pe care ni le-ați dat se vor 
constitui intr-un program de lucru 
amplu și de lungă durată pentru co
mitetul comunal de partid, pentru 
toti oamenii muncii din comună.

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele lucrătorilor din agricultura bo- 
toșăneană, să exprim deplina noas
tră adeziune fată de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, angajamentul nostru ferm de 
a ne spori contribuția la creșterea 
avuției naționale.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Luînd cutvîntul, tovarășa Lucia 
Vasiliu, director adjunct al Liceului 
agroindustriali Botoșani, a spus :

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Profund onorați de vizita ne care 

o faceți în județul nostru, vă întîm- 
pinăm cu vibrante simțăminte de 
respect și nețărmurită dragoste, 
nutrite cu statornicie față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, cel mai iubit fiu al 
poporului român, de al cărui nume 
și.a cărui activitate este legat, indi
solubil, destinul poporului român.

Exprimăm sentimente de aleasă 
gratitudine și adine respect față de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de renume mondial, care 
aduce o contribuție de cea mai mare 
însemnătate la dezvoltarea școlii 
românești, la înfăptuirea politicii 
generale a partidului și statului 
nostru.

Aplicînd în viată indicațiile dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, la baza pregătirii 
elevilor am -situat permanent relația 
organică a legării învățămîntului cu 
producția și cercetarea, asigurînd 
anual peste 300 de absolvenți, cadre 
cu pregătire temeinică, multilate
rală, capabile să contribuie la apli
carea celor mai noi tehnologii în 
producție, la sporirea rodniciei 
ogoarelor, la înfăptuirea noii revo
luții în agricultură și. pe acest 
temei, la progresul satului românesc.

Beneficiind de condiții optime de 
învățătură — un parc de mașini 
agricole valorând peste 2 milioane 
lei, o fertmă școlară cu 140 hectare, 
laboratoare, cabinete și ateliere de 
profil — elevii școlii noastre își în
sușesc nu numai cunoștințe temei
nice în viitoarea lor profesiune, ci 
îsi formează si o atitudine înaintată 
față de muncă și avutul obștesc, un 
larg orizont de cunoaștere.

în atenția noastră stau permanent 
educarea elevilor in spirit patriotic, 

: revoluționar, al dragostei față de
patrie, partid și’ popor, dezvoltarea 
conștiinței socialiste si legarea lor 
tot mai strînsă de unitatea unde 
sint repartizați după absolvire, cul
tivarea înaltei răspunderi față de 
dezvoltarea și înflorirea satului 
unde-și desfășoară activitatea.

Sîntem conștienți de faptul că re
zolvările pe care ,le-am dat unor 
probleme ale activității instructiv- 
educative și de integrare cu produc
ția sînt susceptibile de îmbunătățiri. 
Mai avem mult de făcut în vederea 
asigurării unui echilibru optim între 
pregătirea politică și cea profesio
nală, în direcția imprimării unui 
plus de mobilitate în predarea disci
plinelor. pentru sporirea influentei 
lor in educarea elevilor.

în încheiere, exprim hotărârea 
nestrămutată a colectivului de das
căli și elevi de la Liceul agroindus
trial Botoșani de a acționa fără 
preget pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, a indicațiilor dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, contribuind astfel, 
in și mai mgre măsură — așa cum 
ați subliniat la recenta plenară a 
Comitetului Central — la făurirea 
omului nou. constructor devotat al 
socialismului și comunismului pe 
pămintul României.

Joi, ora 9,30. în drum spre județul 
Botoșani, aeronava prezidențială a 
aterizat pe aeroportul „Salcea" Su
ceava, împodobit sărbătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, celelalte per
soane oficiale care-i însoțesc sînt în- 
tîmpinați, la coborîrea din avion, de 
Traian Gîrba, prim-secretar al Comi
tetului județean Suceava al P.C.R. 
Din piepturile celor peste 7 000 de 
oameni ai muncii, veniți din Suceava 
și din împrejurimi să-l salute pe 
secretarul general al partidului, iz
bucnesc urale șl ovații, expresie a

Trăiască și să înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Socia
listă România 1

în numele tuturor participantilor 
la marea adunare populară din mu
nicipiul Botoșani, primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul.

Primit cu vii și îndelungi aplauze, 
cu puternice urale și aclamații, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție și cu deplină aprobare 
de toți cei prezenți, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu vii aplauze și 
ovații, participanții dînd o semnifi
cativă expresie hotărîrii lor ferme de 
a acționa cu abnegație și dăruire, cu 
elan revoluționar și înalt avînt pa
triotic pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin, de a munci 
cu devotament, împreună cu întregul 
popor, strîns uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
realizarea integrală a prevederilor 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru sporirea aportului 
lor la dezvoltarea în ritm accelerat a 
economiei naționale, la creșterea 
bunăstării tuturor oamenilor muncii,

Luînd cuvîntul în încheierea adu
nării, primul secretar al comitetu
lui județean de partid a spus:

Mult stimate și iubito tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Vă rog să-mi îngăduiți ca, in nume
le organizației județene de partid, al 
tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Botoșani, să vă adresez cele 
mai calde mulțumiri, profunda noas
tră recunoștință pentru aprecierile 
făcute asupra activității noastre, 
pentru impresionanta cuvîntare rosti
tă la această mare adunare popu
lară, care, prin întregul său con
ținut, prin indicațiile și orientările ce 
ni le-ați dat. constituie pentru noi 
toți un amplu și mobilizator pro
gram de acțiune, un puternic im
bold in activitatea noastră viitoare.

Exemplul dumneavoastră perma
nent de patriot înflăcărat, de dărui
re și slujire fără preget a idealurilor 
poporului român, a celor mai nobile 
idealuri ale omenirii — pacea și pro
gresul social, independenta și suve
ranitatea tuturor popoarelor și na
țiunilor — călăuzește și va călăuzi 
întreaga noastră muncă si viață.

Vă urăm din adincul inimilor noas
tre dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
mult stimatei tovarășe academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, ani 
mulți și rodnici, multă sănătate și 
putere de muncă în.vasta și nobila 
activitate ce o desfășurați, spre 
binele și prosperitatea poporului 
român, a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ! ‘

Marea adunare populară din mu
nicipiul Botoșani se încheie într-o 
atmosferă de vibrant patriotism. Pia
ța Republicii se transformă într-o 
imensă horă a Unirii, în care sînt 
invitați să se prindă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. Zecile de mii de partici
pant aclamă din nou cu însuflețire, 
ovaționează îndelung pentru partid 
și secretarul său general, pentru 
continua înflorire a patriei noastre 
socialiste.

La sfîrșitul vizitei In municipiul Bo
toșani, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului s-au îndreptat spre sta
dionul orașului, unde s-a desfășurat 
ceremonia plecării.

Pe întregul traseu, ca a străbătut 
citeva din principalele artere ale 
municipiului Botoșani, străjuite de 
noile construcții ridicate in ultimii 
ani, zeci de mii de cetățeni și-au ma
nifestat cu deosebită căldură dra
gostea și stima față de secretarul 
general aii partidului, recunoștința 
față de grija sa statornică pentru 
dezvoltarea necontenită a județului 
lor, laolaltă cu toate celelalte zone 
ale țării. Dînd glas acestor senti
mente statornice pe care le nutresc 

dragostei și prețuirii cu care este în
conjurat, pretutindeni în țară, condu
cătorul României socialiste. Se scan
dează „Ceaușescu fiu iubit, in Su
ceava bun venit!".

Se intonează Imnul de Stat. O 
gardă alcătuită din militari ai for
țelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai forma
țiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezintă ono
rul. Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu li se oferă, 
potrivit secularelor tradiții de ospita

față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și prețuit fiu al na
țiunii române, botoșănenii au scan
dat cu înflăcărare, neîntrerupt 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și min- 
dria !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — Pace !“.

Pe fondul muzical al unor cunos
cute melodii populare din această 
străveche vatră de cultură și civi
lizație românească, tineri și tinere 
în frumoase costume populare au 
dat' expresie, prin dans, vers și cîn- 
tec, satisfacției de a trăi într-o țară 
liberă, demnă și înfloritoare, bucu
riei de a avea în mijlocul lor ca oas
peți dragi' pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Puternice aplauze și ovații fac să 
vibreze văzduhul la treoerea coloa
nei oficiale de mașini.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului în județul Boto
șani s-a încheiat. Însemnătatea aces
tui nou dialog direct al conducătoru
lui partidului și statului nostru cu 
făuritorii de bunuri materiale și spi
rituals îi conferă caracteristicile 
unui moment de referință î.n istoria 
contemporană a Botoșanilor, în mersul 
ascendent al județului pe traiecto
ria progresului său necontenit și ire
versibil. Rezultatele vizitei, recoman
dările Si indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu capătă de azi va
loarea unor obiective prioritare pen
tru unitățile economice vizitate, im- 
urimind un nou dinamism programe
lor de dezvoltare a județului. De
pășind prin însemnătatea lor stric
ta delimitare geografică, ele se în
scriu ca sarcini concrete pentru toa
te unitățile de acest profil din tară, 
ca orientări fundamentale pentru în
deplinirea în cele mai bune condi
ții a prevederilor planului pe acest 
an si în perspectivă.

Aprecierile și îndemnurile rostite 
cu acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceausescu au însuflețit si vor 
călăuzi eforturile creatoare. întrea
ga muncă ne care colectivele bo- 
tosănene o consacră progresului și 
prosperității județului lor. înfloririi 
patriei noastre socialiste.

Asigurindu-1 de această hotărîre, 
mii si mii de locuitori ai munici
piului au făcut tovarășului Nicolae ..
Ceausescu o, emoționantă manifesta- :
re a sentimentelor lor de dragoste 
si stimă. Totul se constituie. în a- • 
ceste momente. într-o imagine de | 
ansamblu, cu valoare de simbol, care j 
pune pregnant în lumină unitatea 
strînsă. indestructibilă a tuturor ce- ! 
tătenilor patriei, a întregului popor 
în jurul partidului, al secretarului ț 
său general, chezășie a forței na- ! 
tiunii noastre, evidențiind, totodată, j 
hotărîrea locuitorilor județului de a 
face .totul, alături de întregul po
nor român, pentru încetarea cursei 
înarmărilor si trecerea la dezarma
re. pentru făurirea unei lumi a pă- I 
cii. înțelegerii si colaborării între po- j 
poare. ■ j

în această atmosferă vibrantă. în- - -j 
cărcată de profunde semnificații, to- .. 
varăsul Haralambie Alexa, prim-sd- .... 
cretar al comitetului , județean de ‘ 
partid, a adresat încă o dată cele 
mai calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceausescu pentru vizita efectuată, 
reafirmînd voința fermă a tuturor lo
cuitorilor județului de a face totul 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, pentru înfăptuirea prețioaselor 
indicații si recomandări primite cu 
prilejul vizitei de lucru, de a-și 
spori contribuția la ridicarea Româ
niei pe noi trepte de progres și ci
vilizație.

O gardă militară, alcătuită cu prir . 
le.iul plecării secretarului general al 
partidului, președintele republicii^ 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pre
zentat onorul..

Au răsunat solemn acordurile 
Imnului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Pionieri si șoimi ai patriei, tineri 
si tinere au oferit flori iubiților 
oaspeți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu si-au luat 
rămas bun de la reprezentanții or
ganelor locale de partid si de stat, 
de la botoșănenii prezenți la ce
remonia plecării.

în aplauzele si uralele mulțimii, 
elicopterul prezidențial a decolat, 
îndreptîndu-se spre Suceava.

litate bucovineană, pîine și sare și 
sint invitați să guste dintr-o ploscă 
cu vin. Tineri și tinere in pitorești 
costume populare înminează buchete 
de flori, adresează urări de bun ve
nit, de sănătate și viață lungă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu răspund cu 
căldură manifestărilor de simpatie sl 
aclamațiilor celor prezenți.

în uralele și ovațiile mulțimii. 
Inalții oaspeți se îmbarcă în elicop
terul care-i va purta spre meleagu
rile botoșănene.
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ținind seama de cerințele dezvoltării economiei naționale în etapa 
actuală, de implicațiile crizei energetice pe plan mondial, conducerea 
partidului a elaborat un amplu program energetic menit să asigure creș
terea mai puternică a bazei proprii de resurse energetice, prin intensifi
carea lucrărilor geologice și sporirea extracției de cărbune, țiței și gaze 
naturale, construirea unor mari centrale electrice și termice care utili
zează cărbuni din producția internă, realizarea unor obiective hidroener
getice și nuclearoelectrice, folosirea pe scară tot mai largă a surselor noi 
de energie.

Dar. așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, cea mai importantă sursă de 
energie este economisirea acesteia. Preocuparea constantă a conducerii 
partidului și statului pentru reducerea mai accentuată, pe toate căile., a 
consumurilor energetice și încadrarea acestora in niveluri raționale își 
găsește reflectarea și in prevederile recentului Decret al Consiliului de 
Stat privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și redu
cerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termică, 
gaze naturale și alți combustibili.

în legătură cu aceste prevederi, am avut o convorbire cu tovarășul 
Gavril Georgescu, director adjunct in Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe :

— Se cunoaște că în ultimii ani 
s-au întreprins, pe baza indicațiilor 
conducerii partidului, o serie de 
acțiuni pentru promovarea unor 
consumuri energetice raționale. De 
ce a fost necesar ca prin recentul 
decret al Consiliului de Stat să se 

' stabilească noi măsuri în acest do
meniu 7

— Trebuie să luăm în conside- 
' rație cel puțin trei factori impor- 
j fanți. în primul rind, continuarea și 

adîncirea crizei energetice pe plan 
• mondial, determinate, pe de o parte, 

de resursele limitate de combusti
bili clasici și în principal de hidro
carburi. iar. pe 
c’e altă parte, de 
»resterea conti
nuă a cheltuieli
lor pentru pro
ducerea acestora 
ca urmare a spo
ririi gradului de 
dificultate in ex
ploatarea resur
selor existente.
Sint efecte pe care le resim
țim șl in economia noastră națio
nală. Bunăoară, costul de produce- 
cere al unui kWh energie electrică 
s-a dublat in ultimii zece ani, ca 
urmare a triplării cheltuielilor le
gate de combustibilul utilizat ; cît 
privește energia termică, costul unei 
gigacalorii a sporit in aceeași pe
rioadă de 3,5 ori tot datorită chel
tuielilor legate de combustibilul fo
losit, care au crescut de patru ori. 
în al doilea rind, construirea și pu
nerea în funcțiune a unor noi obiec
tive economice și sociale, conform 
programului de dezvoltare al țării în 
actualul cincinal și în perspectivă, 
impune asigurarea unor importan
te cantități de combustibili și ener
gie necesare funcționării acestora. 
Iar noile cerințe de resurse energe
tice trebuie să le asigurăm, in prin
cipal, prin reducerea continuă a 
consumurilor energetice în unitățile 
existente, prin economisirea și ra
ționalizarea pe toate căile a com
bustibilului și energiei. Și, în al 
treilea rind, trebuie să ținem seama 
de faptul că, într-o serie de dome
nii de activitate economică și so
cială, se mai mențin consumuri de 
energie electrică, termică sau de 
combustibil exagerate, se manifestă 
încă fenomene de risipă.

— Vă propunem să ne oprim în
deosebi asupra acestui din urmă as
pect. Concret, ce rezultă din anali
zele și controalele efectuate de or
ganele de specialitate din Ministe
rul Aprovizionării 7

— O primă constatare ee referă 
la depășirea unor norme de consu
muri energetice în industriile chi
mică. metalurgică, a materialelor 
de construcții, precum și în unele 
centrale electrice și termice. De 
exemplu, din cantitățile de com
bustibili consumate peste normele 
stabilite în primele cinci luni ale 
acestui an se puteau fabrica 
186 000 tone de amoniac. 26 000 tone 
cocs metalurgic. 300 000 tone oțel 
Martin, 17 000 tone celuloză, 35 000 
tone ciment și 360 milioane kWh 
energie electrică. Iată cît de mari 
sint rezervele de care dispunem, 
iată ce economii putem realiza 
dacă am manifesta mai mult spi
rit gospodăresc. Apreciez aceasta 
intrucit din analiza cauzelor aces
tor depășiri rezultă că. în afara 
oricăror greutăți obiective întîmpi- 
nate pe parcurs, s-au înregistrat 
neajunsuri in întreținerea și ex- 

1 ploatarea unor instalații și utilaje 
mari consumatoare de resurse 
energetice, întîrzieri în aplicarea 
măsurilor de modernizare a tehno
logiilor de fabricație și a instala
țiilor de producere a energiei elec
trice și termice, au fost menținute 
in funcțiune unele instalații care 
funcționează cu parametri ener
getici scăzuți. nu s-au realizat lu
crările de recuperare și utilizare a 
resurselor energetice refolosibile. 
Or, conducătorilor unităților res
pective, ai centralelor și ministere
lor de resort trebuie să le fie lim
pede că perpetuarea unor aseme

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 3 

Iulie, ora 21 — 5 iulie, ora 21. în țară : 
Vremea se va încălzi treptat, menținîn- 
ciu-se răcoroasă în primele dimineți în 

nea situații in al doilea semestru 
el anului îi va aduce în situația de 
a nu dispune de toate resursele 
energetice pentru realizarea pro
ducției. în acest sens, recentul de
cret al Consiliului de Stat este ca
tegoric se interzice livrarea de 
combustibil peste consumurile ma
xime normate.

— Pentru curmarea oricăror fe
nomene de risipă și instaurarea 
unei ordini și discipline desăvir- 
șite in acest domeniu, decretul 
Consiliului de Stat stabilește o se
rie de măsuri ferme in sarcina 
unităților socialiste. Care va fi 

Pe marginea recentului Decret 
al Consiliului de Stat

eficiența acestor măsuri și cum se 
va trece la aplicarea lor 7

— Să ne referim, de exemplu, ia 
măsurile privind reducerea consu
mului de energie termică, de care 
recentul decret se ocupă în mod 
deosebit. Astfel, pentru sporirea 
eficienței în producerea, distribui
rea și utilizarea energiei termice, 
vor fi abordate frontal unele do
menii de ordin tehnic mai puțin ex
plorate pînă acum, cum sint : ex
tinderea producerii combinate a 
energiei electrice și termice, trece
rea pe scară largă la utilizarea 
cărbunilor și proiectarea de noi 
centrale termice care să folosească 
orice fel de combustibil, amplasate 
cit mai aproape de consumatori. 
Practic, pînă în 1985 urmează să se 
renunțe complet la utilizarea com
bustibililor petrolieri pentru pro
ducerea energiei termice. în acest 
sens, pentru reducerea și elimi
narea în cele din urmă a consumu
lui de hidrocarburi în producerea 
energiei termice, capătă ponderi 
importante resursele refolosibile și 
sursele noi de energie. Iată cîteva 
calcule care demonstrează cît de 
eficientă este recuperarea energiei, 
ce economii se pot obține pe a- 
ceastă cale, atît în folosul între
prinderilor, cît și al cetățenilor. Cei 
care circulă pe autostrada Bucu
rești—Pitești sint frapați de impre
sionantele facle care se ridică dea
supra instalațiilor. Ei bine, utili
zarea în bună măsură a energiei 
care se risipește pe această cale 
face obiectul unor măsuri tehnice 
care trebuiau aplicate pînă acum. 
Nu-și au încă aplicare nici măsu
rile privind recuperarea energiei 
refolosibile de la combinatele si; 
derurgice din Galați, Hunedoara și 
Reșița, de la combinatele chimice 
de la Craiova. Slobozia. Borzești, 
Brazi, de la fabricile de alumină 
de la Tulcea și Oradea, de la fabri
cile de celuloză de la Brăila. Drobe- 
ta-Tr. Severin și Suceava. Dar pen
tru a se înțelege mai bine care este 
valoarea acestor resurse este sufi
cient să arătăm că, numai cu ener
gia refolosibilă nerecuperată potri
vit planului în primul semestru al 
acestui an, s-ar fi putut asigura, 
bunăoară, apa caldă și căldura ne
cesare pentru 580 000 apartamente.

— Am înțeles din cazurile men
ționate că se tărăgănează aplicarea 
unor măsuri tehnice de economisi
re a energiei. Care este explicația 7

— Dincolo de orice explicații sau 
justificări, mai mult sau mai puțin 
plauzibile, ‘ este clar că măsurile 
tehnice, fie ele simple sau mai difi
cile, nu se pot aplica de la sine. 
Pentru aceasta este nevoie de per
severență. de un real interes din 
partea specialiștilor și a factorilor 
de conducere din unități. în vederea 
găsirii și promovării celor mai bune 
soluții de economisire a energiei, 
în fond. în spiritul recentului de
cret al Consiliului de Stat, specia
listul. proiectantul sau conducătorul 
de întreprindere este privit și in 
ipostază de cetățean. Reiese din

Maramureș, Transilvania și Moldova. 
Cerul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. După-amiaza, vor 
cădea averse izolate de ploaie, însoțite ' 
de descărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab, pînă la moderat, cu intensificări 
în zona de munte la începutul interva
lului. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 și 17 grade, iar cele ma
xime între 22 și 32 de grade, mai ri

prevederile decretului faptul că 
omul muncii trebuie să manifeste 
aceeași grijă gospodărească pentru 
economisirea energiei atît acasă, cît 
și la locul de muncă. Or, pentru a 
realiza economii mai mari de re
surse energetice la locul de muncă, 
adică in întreprinderea sau institu
ția unde lucrăm, trebuie să rupem 
cu rutina, să renunțăm la unele 
mentalități învechite. Așa. de exem
plu, de ce nu s-ar analiza posibili
tățile tehnice ale livrării îngrășă
mintelor azotoase în stare lichidă, 
deci fără a mai consuma combusti
bil pentru aducerea lor în stare so
lidă. din moment ce încorporarea 
acestora în sol se face mai eficient 
în stare lichidă ? Sau, după cum se 
constată, sint numeroase cazuri de 
supradimensionare a instalațiilor de 
producere a energiei termice față 
de nevoile reale ale consumatorilor.

— Decretul Consiliului de Stat 
prevede ca in gospodăria fiecăruia 
dintre noi să realizăm importante 
reduceri ale consumurilor de ener
gie electrică, termică și combusti
bili. Practic, în ce mod pot si tre
buie să acționeze cetățenii in acest 
scop 7

— înainte de a răspunde la a- 
ceastă întrebare, vă rețin atenția 
cu cîteva date : în primul semestru 
al acestui an, luînd în calcul numai 
situația din județele Galați, Iași și 
Timiș, s-au înregistrat depășiri ale 
consumurilor de energie termică, 
repartizată pentru populație din 

termoficare. cu 
cantități care ar 
fi fost suficiente 
pentru asigurarea 
anei calde si a 
căldurii pentru 
încă 10 000 apar
tamente. Si ase
menea consumuri 
suplimentare nu 
s-au înregistrat 

doar în aceste județe. E drept, 
iarna trecută a fost mai rece ca 
de obicei. Dar cu toții știm că, 
în multe apartamente, ferestrele și 
ușile sint neetanșe, adesea apa cal
dă este risipită fără rost, robinetele 
sint nereparate ș.a. De cele mai 
multe ori, nu este nevoie decît de 
o mînă de gospodar pentru a rezol
va asemenea probleme. După cum, 
nu este necesar un efort aparte pen
tru a scoate din priză aparatele e- 
lectrice care funcționează inutil ori 
■pentru a renunța la suprailuminarea 
locuinței. Deopotrivă cu cetățenii, 
însă, este nevoie ca și consiliile 
populare, antrenînd asociațiile de 
locatari, deputății, toți factorii de 
răspundere, să ia neîntîrziat o serie 
de măsuri pentru modernizarea, re
vizuirea periodică și repararea in
stalațiilor de .ardere, a schimbătoa- • 
relor de căldură din centralele de 
cvartal și de bloc, din punctele ter- : 
mice și să., instituie un control .sever 
pentru respectarea programului de. 
furnizare a căldurii — în funcție 
de temperaturile exterioare — și a 
apei calde menajere. Totodată, pen
tru economisirea energiei electrice 
in gospodăriile populației, se vor 
lua măsuri pentru reproiectarea și 
fabricarea de aparate electrocasnice 
cu consum redus de energie electri
că. De asemenea, construcția de 
mașini trebuie să realizeze cazane 
care să funcționeze pe cărbune sau 
alți combustibili solizi, cu randa
mente superioare. Toate măsurile 
prevăzute în decret pot și tre
buie să ducă, încă din acest 
an, la economisirea de către 
cetățeni a unor importante cantități 
de resurse energetice. Arătăm, în 
acest sens, că fiecare procent de 
reducere a consumului de combus
tibil în semestrul doi din acest an 
Înseamnă economisirea unor resurse 
suficiente pentru 20 000 aparta
mente. Să reflectăm, așadar, la acest 
calcul și, mai ales, să acționăm cu 
spirit gospodăresc pentru economi
sirea pe toate căile a combustibilu
lui și energiei, așa cum prevede 
decretul Consiliului de Stat, avînd 
conștiința că aceasta este în inte
resul dezvoltării economico-sociale a 
țării, al înaintării continue pe dru
mul progresului și civilizației.

De bună seamă, acționînd în spi
ritul și litera sarcinilor ce-i revin 
potrivit prevederilor decretului 
Consiliului de Stat, Ministerul 
Aprovizionării, împreună cu orga
nele de resort stabilite prin această 
nouă reglementare, a trecut la di
mensionarea strictă a consumurilor 
de combustibili, energie electrică și 
termică pentru fiecare lună din cel 
de-al doilea semestru al acestui an, 
atît pentru unitățile socialiste, cît și 
pentru populație. Se vor efectua 
analize de sprijin și controale în 
unități pentru adoptarea măsurilor 
necesare în vederea încadrării tutu
ror consumatorilor in cantitățile de 
energie' și combustibili maxime 
normate.

Convorbire realizată de 
Cornelia CARLAN

______________________ y

dicate Bpre sfîrșitul Intervalului. In 
București : Vremea se va încălzi îndeo
sebi în a doua parte a intervalului. Ce
rul va fi variabil, mai mult senin noap
tea și dimineața. Vîntul va sufla în ge
neral slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 11 și 15 grade, iar cele 
maxime intre 28 și 32 de grade. (Cor
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Indonezia

în Capitală, au continuat, joi, con
vorbirile oficiale intre ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Ștefan Andrei, și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Indonezia, Mochtar Kuaumaat- 
madja, aflat în vizită oficială în țara 
noastră.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
bunele relații existente între Româ
nia și Indonezia, în timpul convor
birilor au fost analizate stadiul ac
tual și perspectivele colaborării bila
terale pe multiple planuri, modul 
cum se îndeplinesc acțiunile de coo
perare stabilite pe plan economic și 
tehnico-ștințific, precum si noi căi 
și mijloace care să conducă la dez
voltarea în continuare a conlucrării 
româno-indoneziene în domenii de 
interes reciproc.

în cursul schimburilor de păreri a- 
supra principalelor probleme interna
ționale s-a evidențiat dorința comu
nă de a lărgi colaborarea dintre cele 
două țări în acest domeniu, pentru 
continuarea politicii de pace în lume, 
pentru instaurarea unui climat de 
înțelegere și de respect al indepen

Convorbiri româno-ungare în domeniul 
colaborării științifice și tehnologice

La București au avut loc convor
biri între prof. Ion Ursu. prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și prof. 
Szeker Gyula. președintele Comite
tului Național pentru Dezvoltare 
Tehnică din R.P. Ungară, care, la in
vitația Guvernului Republicii Socia
liste Romănia, efectuează o vizită in 
țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost exa
minate stadiul și rezultatele colabo
rării și cooperării româno-ungare in 
domeniile științei și tehnologiei, a- 
preciindu-se pozitiv realizările comu
ne obținute de institutele de cerce- 
tare-proiectare partenere din cele 
două țări, în special în domenii pre
cum chimia, fizica și energia nu
cleară, electrotehnică, metalurgie, 
agricultură, industria alimentară ș.a.

Cu același prilej au fost stabilite 
noi obiective de cooperare pentru ac
tualul cincinal și măsuri de perfec
ționare și creștere a eficientei cola

O SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

• înaintea campionatului mondial 
din Spania multi specialiști își expri
mau temerile că va fi o. competiție 
dominată de joc dur. bazat exclusiv 
pe defensivă. Desfășurarea de pînă 
acum a partidelor arată însă că 
sportivitatea a fost In general la loc 
de cinste, iar cele 107 goluri marcate 
pînă miercuri demonstrează o efica
citate sporită față de precedentul 
turneu final. O statistică privind mo
dul cum s-au înscris aceste goluri 
indică faptul că 84 din cele 107 
puncte au fost marcate din interiorul 
careului, urmare in general a unor 
faze ofensive elaborate. De aseme
nea, 14 goluri au fost înscrise cu 
lovituri de cap, cel mai interesant 
punct fiind realizat de Maradona in 
meciul cu Ungaria, „decarul" argen
tinian reluînd balonul de la numai 50 
de centimetri de sol. într-o compe
tiție sui-generis „dreptaci“-„stîngaci“. 
primii au un net avantaj, mareînd 58 
de goluri față de 35 ale „stîngacilor". 
în sfîrșit, mult gustatele goluri de la 
distanță au fost în număr de 23 (13 
cu piciorul drept, 10 cu cel sting).

• Cele 152 controale antidoping 
efectuate pînă luni au fost, toate, ne
gative — a comunicat Comisia me
dicală a Federației internaționale de 
fotbal.

Cinemateca română într-o nouă sală
Centrala Româniafilm și Arhiva 

națională de filme informează a- 
bonații că, (hcepînd de la 1 iulie 
1982, programul Cinematecii româ
ne se desfășoară in sala cinemato
grafului „Eforie", din strada Eforie 
nr. 2, București.

De la aceeași dată, spectacolele

cinema
B Destine romantice : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. B Trandafirul galben : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GRĂDINA AURO
RA - 21, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA TO
MIS - 21,15.
Q Un echipaj pentru Singapore : 
LIRA (31 71 71) — 16; 18; 20, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
fii Intoarce-te și mai privește o dată : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
£3 Calculatorul mărturisește : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
S3 Nea Mărin miliardar : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
H Orgolii : FLACĂRA (20 33 40) —
15,30; 17,30; 19,30.
13 Pe cer „vrăjitoarele nopții* : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.a Waterloo: PATRIA (11 86 25) — P; 
12,30; 16; 19.30, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 12,30; 16; 19,30.S Fluturii sint liberi: UNION (13 49 04)
- 9; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20. 

dentei naționale a tuturor popoarelor, 
pentru soluționarea tuturor diferen
delor dintre state pe cale pașnică, 
prin tratative, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale.

La convorbiri au participat Gheor- 
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale române.

Au fost de față Mohamad Isnaeni, 
ambasadorul Republicii Indonezia la 
București, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe oaspete în vizita sa in 
tara noastră.

După-amiază, ministrul afacerilor 
externe indonezian, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, au 
plecat într-o vizită în județul Bra
șov. în drum, oaspetele a făcut un 
popas la Combinatul petrochimic 
Brazi, unde s-a interesat de reali
zările oamenilor muncii din această 
mare unitate a petrochimiei româ
nești.

(Agerpres)

borării reciproce în acest domeniu, 
corespunzător sarcinilor și înaltelor 
exigențe ale conducerilor de partid și 
de stat din Republica Socialistă 
România și Republica Populară Un
gară. Au fost convenite, de asemenea, 
direcțiile principale ale colaborării și 
cooperării tehnico-științifice între 
cele două țări pe perioada 1986—1990. 
în cadrai cărora ministerele, cele
lalte organe centrale și institute de 
resort din România și Ungaria vor 
stabili obiectivele de cercetare-dez- 
voltare a căror rezolvare prezintă in
teres reciproc.

La încheierea convorbirilor, prof. 
Ion Ursu și prof. Szeker Gyula au 
semnat protocolul lntîlnirii.

La convorbiri și la semnare au 
participat Sandor Rajnai, ambasado
rul R.P. Ungare la București, cadre 
de conducere din Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie și din 
institute centrale.

(Agerpres)

• Inspirat de eficacitatea marcaju
lui strict efectuat de italianul Gen
tile asupra lui Diego Maradona, se
lecționerul brazilian Tele Santana in
tenționează să procedeze la fel ca 
omologul său italian, introducîndu-1 
în formație pentru partida cu Argen
tina pe Joao Batista, reputat ca 
fiind cel mai bun jucător de marcaj 
individual din America de Sud. Pen
tru aceasta, Santana va trebui insă 
să sacrifice unul dintre mijlocași, 
avînd de ales între Falcao și Cerezo.

® Michel Hidalgo, antrenorul e- 
chipei Franței, a declarat că a fost 
impresionat pînă în prezent de cinci 
reprezentative, trei dintre acestea 
aparținînd grupei C a turului se
cund : Brazilia, în primul rind. Ita
lia și Argentina. Celelalte două se
lecționate care au plăcut în mod 
deosebit tehnicianului francez sînt 
U.R.S.S. și Anglia.
• Ieri, joi, în partidele Irlanda de 

Nord — Austria : 2—2 ; U.R.S.S. — 
Belgia : 1—0.

• Azi, vineri, sint programate în- 
tîlnirile Brazilia—Argentina si Spa
nia—R.F.G.

obișnuite programate Ia cinema
tograful „Eforie" vor continua în 
sala „Union", din str. 13 Decem
brie nr. 21.

Așadar, incepind de la 1 iulie, 
Cinemateca română funcționează la 
cinematograful „Eforie", care dis
pune de o sală mai mare.

a Soarele alb al pustiului : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.S Fii bărbatul meu : PROGRESUL 
(28 94 10) — 16; 18; 20.H Bunul meu vecin Sam : SCALA 
(11 03 72) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9,30; 12,30; 19. 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 12; 16,30;
19,30.H Frontiera ; SALA MICĂ A PALA
TULUI — 11; 14,30; 17,15; 20.
a Logodnica mecanicului Gavrilov : 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
a Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12,30; 16;
19,30.
19 Secretul din Santa Vittoria : CA
PITOL (16 29 17) — 8,30; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,30, GRĂDINA CAPITOL —
21,15.
B Atac împotriva Iul Rommel : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, MELODIA (12 06 88) - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, GRĂ
DINA MODERN — 21,15.
a Asociatul : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
9 Povestea dragostei : DOINA
(16 35 38) — 9; 10,45; 12,30; 14,15.
a Aventurile lui Robin Hood : DOI
NA (16 35 38) — 16; 18; 20.
S3 Atenție la pana de vultur : GRI- 
VIȚA (17 08 58) - 9: 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

Cronica
Ambasadorul Republicii Burundi 

la București, Clement Sambira, a 
oferit joi o recepție cu prilejul Zi
lei naționale a acestei țări.

Au luat parte Ion Pățarg minis
trul aprovizionării tehnico-materia- 
le și controlului gospodăririi fondu
rilor fixe, Trandafir Cocârlă, minis
trul energiei electrice. Maxim Ber- 
ghianu, ministrul muncii, Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Mur- 
gu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, reprezentanți ai al
tor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură șl artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit, joi, pe Pas
cal Antoine Sane, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Senegal în țara noastră, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
Tovarășa Maria Groza, adjunct al 

ministrului afacerilor externe, a pri
mit, joi, pe Karel Vasak, directorul 
Oficiului pentru norme internaționale 
și probleme juridice din secretaria
tul UNESCO, care. întreprinde o 
vizită în țara noastră. Cu această o- 
cazie a avut loc un schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale aflate 
în atenția UNESCO și asupra în
tăririi colaborării României cu 
UNESCO.

în aceeași zi, oaspetele a fost pri
mit de tovarășii Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, și George Ciucu, pre
ședintele Comisiei naționale romane 
pentru UNESCO.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara, în perioada 27 iunie — 1 iulie, 
o delegație a Comitetului mongol al 
păcii, formată din N, Luvsanchultem, 
președintele Comitetului executiv al 
Federației organizațiilor de pace și 
prietenie, președintele Comitetului 
mongol al păcii, și D. Terenndmid, 
membră a Comitetului mongol al 
păcii.

Delegația a avut întrevederi la 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, la 
Comitetul Național centra Apărarea 
Păcii, la Asociația de prietenie Ro- 
mânia-Mongolia și Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, a vizitat obiective economi
ce și social-culiturale din Capitală.

★
în Capitală a avut loc, joi după 

amiază, o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru

A fost dat în folosință tronsonul 
de cale ferată Băbeni-Popești

în aceste zile a fost dat în folo
sință tronsonul de cale ferată Băbeni 
— Popești, în lungime de 17 km, care 
asigură transportul operativ al ligni
tului, în condiții economice mai 
avantajoase, din tînăral bazin carbo
nifer de la Alunu-Berbești.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Vîlcea al P.C.R. și Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor se 
subliniază : Acționînd pe baza indi
cațiilor dumneavoastră, colectivele 
de muncă, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, au făcut

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba germană
16.45 Muzică populară

In jurul orei 17,00 — Transmisiune 
directă : Adunarea populară din mu
nicipiul Suceava, prilejuită de vizita 
de lucru in județul Suceava a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.
20,00 Telejurnal 
20;35 Actualitatea economică
20.45 Un vast program de activitate 

politico-ideologică
21,03 Pe agenda Invătămtntului

0 De la 9 la S : BUZEȘTI (50 43 58) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, GRADINA BU
ZEȘTI — 21.
9 Tess : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
16; 19, DRUMUL SĂRII (3128 13) — 
15,30; 19.
S3 Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45;
20.a Bonner fiul : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11: 13; 15,30; 17,45; 20.8 Polițistul ghinionist : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
H Campioana mea : GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.H Visul de argint al alergătorului : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, ARTA (21 31 86) — 15,30; 
18; 20, GRADINA ARTA — 21.
■ Pilot de formula 1 : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.B In spațiu : GRĂDINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 21.n Apașii: GRADINA GLORIA (47 46 75)
— 21.A Kramer contra Kramer : GRADI
NA PARC HOTEL (17 08 58) — 21.
0 Copie la indigo : GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 21.a In arșița nopții : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21,15.B Par și impar ; Un șerif extrate
restru : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII (75 77 20) — 18.

zilei
relațiile culturale cu străinătatea cu 
prilejul Zilei naționale a Statelor 
Unite ale Americii. Ziaristul Con
stantin Vrinceanu a prezentat im
presii de călătorie din această țară. 
In continuare au fost vizionate fil
me documentare din S.U.A.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un nume
ros public.

Au fost prezenți, Samuel E. Fry, 
j.r., însărcinatul cu afaceri a.i. al 
S.U.A. la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Navele franceze „La Galisson- 

niere" și „D’Estienne d’Orves", care au 
efectuat o vizită în portul Constanța, 
au părăsit apele teritoriale româ
nești.

Pe timpul cît s-au aflat in țara 
noastră, membrii echipajelor au vi
zitat monumente istorice și obiecti
ve cultural-turistice din municipiul 
Constanța și de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

Cu acest prilej, oaspeții au depus 
o coroană de flori ia Monumentul 
Victoriei din Constanța.

★
La Constanța s-a încheiat Festi

valul de teatru politic — manifestare 
cultural-educativă organizată de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, in colaborare cu fo
rurile cultural-educaționale din lo
calitate — la care au participat re
putate colective artistice profesio
niste. în cadrul festivalului, desfă
șurat sub genericul „Pacea — o 
stare de spirit", au fost prezentate 
piese inspirate din realitățile so- 
cial-politice ale lumii contemporane, 
lucrări dramatice a căror dominantă 
o reprezintă Ideea luminoasă de 
pace.

Cu acest prilej, la Constanța s-a 
desfășurat un colocviu al oamenilor 
de teatru, critici, regizori, cadre di
dactice universitare, scenariști, ac
tori. In lumina prețioaselor idei și 
orientări desprinse din cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recentul Congres al educației poli
tice și culturii socialiste, partici- 
panții la lucrările colocviului au dez
bătut, intr-un spirit de înaltă și 
responsabilă exigență, probleme pri
vind promovarea umanismului in 
spectacolul de teatru, abordarea in 
repertoriul curent a pieselor inspi
rate din problematica majoră a lu
mii contemporane, precum șj pro
bleme privind angajarea plenară a 
specialiștilor din acest domeniu al 
artelor în procesul făuririi omului 
nou. De asemenea, la Teatral dra
matic din Constanta a fost deschisă 
expoziția intitulată „Artele și Pa
cea". (Agerpres)

dovada unei înalte conștiințe socia
liste, muncind cu abnegație pentru 
realizarea în cît mai scurt time a a- 
cestui obiectiv de importanță deose
bită în viața economico-socială a ju
dețului și a țării. Astfel, ca urmare 
a eforturilor susținute ale muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor, a 
măsurilor luate de comitetul jude
țean de partid și Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, tron
sonul feroviar Băbeni — Popești, pe 
care transportăm astăzi primele tone 
de lignit, a fost realizat intr-un timp 
record — mai puțin de un an de zile 
față de termenul planificat.

(Agerpres)

21,10 Film artistic : „Pentru prima 
dată". (Premieră pe țară).

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 5

15,00 Telex
15,05 Film artistic : „Omul pe care nu 

trebuie să-l uităm". (Producție a 
studiourilor coreene).

16.45 Muzică populară
In jurul orei 17,00 — Transmisiune 

directă : Adunarea populară din mu
nicipiul Suceava, prilejuită de vizita 
de lucru în județul Suceava a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.
20,00 Telejurnal
20,35 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „G. Enescu". Trans
misiune directă de la Ateneul ro
mân. Dirijor : Nicholas Cleobury 
(Anglia). Solist : Ion Volcu

22,20 Telejurnal

teatre
A Filarmonica „George Enescu44 
(16 00 60, Ateneul Român) : închiderea 
stagiunii. Concert simfonic. Dirijor 
Nicholas Cleobury — Marea Britanie. 
Solist : Ion Voicu. Beethoven — Uver
tura „Leonora III* ; Mendelsohn- 
Bartholdy — Concertul pentru vioară 
și orchestră ; Berlioz — Simfonia fan
tastică. Orchestra simfonică „George 
Enescu* — 19,30.
Q Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormlntul călărețului avar — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Caba
la bigoților — 19.
K Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacolul de 
sunet și lumină „Pămint de pace și 
iubire* — 21.
El Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19,30.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... — 19,30; (sala 
Savoy) : Funcționarul de la Domenii 
— 20.
B Circul București (110120) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova4* —
19,30.

® METAL CARE TȘ1 
REFACE SINGUR RE-
ZISTENȚA. Specialiștii Insti
tutului japonez de cercetări me
talurgice au obținut un sorti
ment de oțel inoxidabil cu o ca
litate deosebit de prețioasă : 
piesele fabricate din astfel de 
oțel, după ce s-au uzat, își re
fac singure rezistența. Respec
tivul sortiment are incorporat în 
structura oțelului 
bor și azot, care 
suprafață o peliculă deosebit de 
rezistentă. Cind această peliculă

adaosuri de 
formează la

se uzează, este suficient ca 
piesa să fie încălzită în vid 
pentru ca să se formeze la su
prafața ei o nouă peliculă rezis
tentă si astfel piesa respectivă 
devine reutilizabilă.

® POATE FI FRINAT 
PROCESUL ÎMBĂTRÎNI- 
Rll ? Ultimele cercetări asu
pra clarificării mecanismului 
de acțiune a neurohormonilor 
par să dea un răspuns afirmativ 
la această întrebare. Unii spe
cialiști. printre care și Umber
to Scaoanini. directorul Institu
tului de farmacologie de pe lin
gă Universitatea din Catania 
(Italia), consideră că. intrucit 
creierul controlează, prin inter
mediul glandelor endocrine, toa
te funcțiile organismului, men
ținerea tinereții „materiei cenu
șii" înseamnă evitarea imbătrî- 
nirii întregului corp. Potrivit 
unui mare număr de cercetători, 
creierul îmbătrîneste atunci cind 
neurohormonii nu mai sînt in

stare să-și îndeplinească func
țiile ce le revin. Unul dintre 
hormonii studiați — vasoprexina 
— stimulează memoria. La ca
tedra de farmacologie din ca
drul Universității din Utrecht 
(Olanda) a fost administrat acest 
hormon unei grupe de femei de 
rirstă mijlocie care sufereau de 
o serioasă pierdere a memoriei. 
Drept urmare, intr-un răstimp 
scurt, a intervenit o îmbunătă
țire evidentă atît a capacității 
de memorizare.

® CONDUCTĂ PEN
TRU TRANSPORTUL MI
NEREULUI. Pe șantierul 
Combinatului electrometalurgic 
din Oskol (zona anomaliei mag
netice de la Kursk) s-a termi

nat construcția unei conducte 
magistrale pentru transportul 
minereului de fier, sub formă 
de noroi, pe o distanță de 27 
km — de la combinatul minier 
Lebedinski pînă la fabrica de 
granulare — cu o capacitate 
anuală de transport de 2,5 mili
oane tone. Utilizarea transpor
tului hidraulic in locul celui 
rutier sau feroviar este conve
nabilă atît clin punct de vedere 
economic, cit si pentru evitarea 
poluării cu praf a mediului am
biant. Experiența acumulată aici 
va fi folosită la proiectarea 
unei conducte care va trans
porta minereu de fier de la 

6

Krivoi Ros spre Donețk si a al
teia pentru aducerea apatitei din 
Peninsula Kola in regiunile din 
nord-vestul tării.

• MĂSURAREA IN
TENSITĂȚII LUMINII SO
LARE. în vederea măsurării, 
de-a lungul diferitelor ore ale 
zilei, a intensității luminii so
lare, societatea franceză Ercim, 
specializată in crearea și insta
larea de sisteme solare, a rea
lizat un aparat portativ denu
mit „Metrasol". Intensitatea 
solară este măsurată pe baza

principiului fotovoltalc. Utili
zat la construirea instalațiilor 
solare, el va permite stabilirea 
suprafeței optime a captatori
lor.

• CABLU DIN STI
CLĂ. Folosind un material 
Inedit, fibre din sticlă de numai 
7,5 milimetri in secțiune, spe
cialiștii firmei vest-germane 
„Bayer" au realizat un cablu 
care poate rezista la sarcini de 
pină la 4 tone. - în acest scop, 
se împletesc, printr-o tehno
logie specială, nu mai puțin 
de 55 000 fire. Cablul va avea 
diferite aplicații industriale, 
mai ales In construcții, o cali
tate remarcabilă impunîndu-1 
de la sine : tot atît de rezistent 
ca oțelul, el este de trei ori mal 
ușor.

• CEA MAI MARE 
CENTRALĂ EOLIANĂ 
DIN LUME se află în curs 
de montare In sudul Suediei, 
lingă orașul Trelleborg. scrie 
ziarul „Aftonbladet". Centrala 
dispune de o turbină cu greu
tatea de 175 tone, care va fi in
stalată la înălțimea de 81 m pe 
doi piloni din oțel.

• „CHIRURGIE" NA
VALĂ. Nava oceanică norve
giană de pasageri „Royal Viking 
Star" a fost supusă pe un șan
tier naval vestgerman unei „o- 
perații chirurgicale" : a fost tă
iată pe la mijloc, între cele 
două jumătăți a fost introdusă 
o bucată nouă cu o lungime de

28 de metri, după care tăietu
rile au fost „cusute" la loc. 
Drept urmare, în prezent nava 
poate lua la bord 760 de pasa
geri, cu 222 mai mulți decît pu
tea lua înainte de a fi fost 
alungită.

® UN NOU SORTI
MENT DE LINĂ. >NaturaI 
Sharlea", o nouă fibră animală 
de proveniență australiană, este 
cotată cea mai fină, cea 
mai rezistentă și in același timp 
mai moale decît sorturile de lină 
cunoscute pînă in prezent, in
clusiv cele superioare de tipul 
merinos sau astrahan. Este 
semnificativ, dealtfel, că noul 
sort a stîmit imediat interesul 
producătorilor de tricotaje.



NAȚIUNILE UNITE■>

W® g proiMinerile Somniei, 
ale preseSMii Nicolae Ceausescu 
- prezentate in Comitetnl ad-lioc 

al sesiunii speciale
NAȚIUNILE UNITE 1. — Trimisul Agerpres, Neagu Udroiu, trans

mite : In cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării, în aceste zile, are loc examinarea propunerilor 
concrete înaintate in vederea cuprinderii lor în documentele ce urmea
ză a fi adoptate.

Reamintind In cadrul Comitetului 
ad-hoc poziția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu în domeniul 
dezarmării, reprezentantul țării noas
tre, ambasadorul Constantin .Ene, a 
evidențiat propunerile concrete înain
tate de delegația română în legătu
ră cu problemele care fac obiectul 
actualei sesiuni. El a arătat că aceste 
propuneri reflectă preocuparea con
stantă a României în domeniul dez
armării, ilustrată convingător în ca
drul Națiunilor Unite, al Comitetului 
pentru dezarmare, in fapt în toate 
acțiunile de politică externă ale gu
vernului român.

Vorbitorul a insistat asupra faptu
lui că, în viziunea țării noastre, o- 
biectivul fundamental către care 
trebuie îndreptate eforturile tuturor 
guvernelor, ale tuturor factorilor res
ponsabili este încetarea cursei înar
mărilor și realizarea de pași efectivi 
în direcția reducerii arsenalelor 
existente și, înainte de orice, a arma
mentului nuclear. în vederea atinge
rii acestui scop se impun încetarea 
producției de arme nucleare și înce
perea reducerii treptate a stocurilor 
existente pină la eliminarea lor com
pletă, interzicerea pentru totdeauna 
a armelor nucleare, precum și a ce
lorlalte arme de distrugere în masă.

România, a relevat vorbitorul, a- 
cordă o atenție deosebită înghețării 
cheltuielilor militare și reducerii lor 
treptate, susținînd că resursele ast
fel sustrase scopurilor militare tre
buie să fie folosite, in parte, pentru 
a încuraja eforturile țărilor în curs 
de dezvoltare, ca și pentru a asigu
ra dezvoltarea economică și socială 
in țările care efectuează aceste re
duceri.

Referindu-se la Europa, ambasado
rul român a subliniat propunerea 
țării noastre privind oprirea ampla
sării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune, pe continent, retragerea 
și distrugerea celor existente, elimi
narea definitivă a tuturor armelor 
nucleare din această parte a lumii, 
care trebuie să devină o zonă liberă 
de arme nucleare.

România, a amintit vorbitorul, 
susține . necesitatea, adoptării, cu 
participarea tuturor statelor, de mă
suri efective în direcția creșterii'în
crederii între state, pentru asigura
rea unui climat internațional din 
care să fie eliminate folosirea for

La încheierea dezbaterilor generale ale sesiunii speciale a O. N. U. consacrată dezarmării

ței și amenințarea cu forța. în care 
toate disputele dinitre state- să fie re
zolvate numai prin mijloace paș
nice.

Țara noastră, a menționat vorbi
torul, acordă o mare importanță 
rolului opiniei publice mondiale, 
participării ei la soluționarea tutu
ror problemelor ce privesc pacea și 
dezarmarea, aceasta dovedindu-se 
un factor deosebit de puternic în 
relațiile internaționale, care poate 
grăbi succesul opririi. cursei înar
mărilor, al dezarmării. Totodată, s-a 
arătat, este necesar ca glasul oame
nilor de știință să fie auzit la Na
țiunile Unite, în alte foruri interna
ționale, aceștia trebuind să partici
pe la dezbaterea problemelor ce 
privesc pacea și dezarmarea. A fost 
susținută, în context, ideea organi
zării, sub auspiciile Națiunilor Uni
te, a unei conferințe mondiale cu 
privire la rolul mijloacelor de in
formare în masă în promovarea cli
matului de încredere, pace și coope
rare între națiuni, ca parte a acti
vității mai largi privind educarea și 
mobilizarea popoarelor pentru dez
armare și pace.

Rolul și răspunderea O.N.U. în do
meniul dezarmării trebuie întărite și 
amplificate, a spus vorbitorul, evi
dențiind că țara noastră este în fa
voarea consolidării și democratiză
rii in continuare a mecanismului de 
deliberări și negocieri privind dez
armarea convenit la prima sesiune 
specială și sprijină lărgirea Comite
tului de la Geneva, accesul mai larg 
al altor state la lucrările acestui or
ganism, intensificarea âotivității 
Centrului O.N.U. pentru dezarmare, 
a Institutului pentru cercetări în 
domeniul dezarmării.

Tn încheiere, reprezentantul! țării 
noastre a exprimat speranța .că 
toate propunerile avansate în cadrul 
sesiunii de statele participante vor 
fi studiate cu cea mai mare atenție 
în cadrul grupurilor de lucru exis
tente și al altora noi,, dacă acest 
lucru se v-a dovedi necesar, al Comi
tetului ad-h.gc, . astfel j$P,ît ,să .. ..fie 
posibilă, participarea tuturor. Pentru 
a fi eficiente, consultările. și ,negor 
rierilie cane au. loc in . aceste zile 
trebuie, ’ în mod necesar, să reflecte, 
să ia în considerare, în egală mă
sură, poziția celor interesați.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile premierului demisionar al Libanului '• Reuniunea 
Comitetului ministerial restrîns al Ligii Arabe @ Condamnarea 
agresiunii israeliene împotriva Libanului in cadrul convorbirilor 

bulgaro-kuweitiene
BEIRUT 1 (Agerpres). — Premierul 

demisionar libanez Shafic Al-Wazzan 
a declarat — după convorbirea avută 
cu trimisul special al S.U.A. în O- 
rientul Mijlociu, Philip Habib, la 
la care a participat vicepremierul și 
ministrul afacerilor externe, Fuad 
Boutros — că s-au înregistrat pro
grese. „Pot să declar că astăzi si
tuația este mai bună decît ieri. To
tuși ocupantul israelian încearcă prin 
toate mijloacele de care dispune sâ 
ne impună condiții pe care noi re
fuzăm să le acceptăm" — a arătat el, 
după cum relatează agenția France 
Presse. .

Reafirmind că Libanul trebuie să-și 
păstreze liberțatea de decizie și su
veranitate, Wazzan a precizat: „Avem 
poziții ferme în ce privește suve
ranitatea noastră, onoarea patriei si 
apărarea cauzei palestiniene pentru 
care noi am contribuit mult" — pre
cizează agenția.

RIAD 1 (Agerpres). — Comitetul 
ministerial restrîns al Ligii Arabe — 
format din miniștrii de externe ai 
Algeriei, Arabiei Saudite, Kuweitu
lui, Libanului, Siriei și reprezentan
tul’ Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei ’ — s-a întrunit din nou 
în orașul saudit Taif, relatează a- 
gențiile Reuter și France Presse.

Comitetul, format la cererea mi
niștrilor de externe ai țărilor Ligii 
Arabe, analizează posibilitățile de 
acțiune în vederea aplicării rezolu
țiilor O.N.U. privind retragerea tru
pelor israeliene , din Liban, precum 
și posibilitățile organizării unei re
uniuni arabe la nivel înalt.

Ministrul de externe al Arabiei 
Saudite, prințul Saud Al-Faisal, a 
declarat agenției saudite de presă că

AMERICA CENTRALĂ
Salvador : Atacuri simultane 

ale insurgenților 
Împotriva forțelor armate

SAN SALVADOR 1 (Agerpres). — 
Forțele Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
din Salvador au respins, joi. o nouă 
ofensivă a armatei orientată împo
triva pozițiilor sale din zona vulca
nului Guazapa, departamentul Cus- 
catlan — transmite agenția Prensa 
Latina,. citind postul de radio al 
F.M.L.N., „Venceremos". Insurgenții 
își- mențin controlul în această re
giune și continuă să asedieze orașul 
Suchitoto, unde armata a primit noi 
întăriri și rezistă. încă pe poziții.

Atacuri simultane ale F.M.L.N. 
contra forțelor trimise împotriva 
lor au fost semnalate și in departa
mentele San Salvador, San Vicente,

BUENOS AIRES

Noul președinte argentinian a depus jurămîntul
BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 

Generalul în retragere Rejmaldo 
Bignone a depus, joi. jurămîntul în 
calitate de șef al statului, devenind 
cel 'de-a? 41-lea președinte al Argen
tinei. Ceremonia a avut loc la Casa 
Rosada, in prezența comandantului 

discuțiile din cadrul comitetului au 
fost pozitive.

SOFIA 1 (Agerpres). — In cadrul 
convorbirilor dintre ministrul aface
rilor externe al R. P. Bulgaria. Petăr 
Mladenov, și ministrul de externe 
al Kuweitului, șeicul Sabah Al Ah
mad Al Sabah, care a întreprins o 
vizită oficială în Bulgaria, au fost 
abordate probleme legate de dezvol
tarea în continuare a colaborării din
tre. cele două țări — relatează a- 
genția B.T.A.

Părțile au discutat și unele pro
bleme ale situației internaționale, 
condamnînd agresiunea israeliană 
împotriva Libanului și escaladarea; 
în legătură cu aceasta, a încordării 
in zona Orientului Mijlociu. Ele s-au 
pronunțat pentru o reglementare e- 
chitabilă, trainică și atotcuprinzătoare 
a problemelor din zonă, care poate 
fi obținută numai după retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în anul 1967 și realizarea dreptu
rilor legitime ale poporului arab pa
lestinian, inclusiv a dreptului de a 
crea un stat propriu sub conducerea 
singurului său reprezentant legitim, 
O.E.P.

TEL AVIV 1 (Agerpres) — Invazia 
israeliană in Liban a costat aproxi
mativ 2,5 miliarde dolari în chel
tuieli directe și pierderi indirecte 
provocate economiei, a declarat 
Shlomo Lorincz, președintele comite
tului financiar al parlamentului Isra
elului, relatează agenția Associated 
Press.'El a arătat că peste citeva luni 
va fi necesar un buget suplimentar 
pentru a acoperi costul acestui război 
și inflati-a. care depășește în prezent 
TOO la suta.

San Miguel, Usulutan și Chalate- 
nango. Ele s-au soldat cu pierderi de 
vieți omenești și tehnică de luptă in 
rîndul armatei.

Stare de asediu în Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 1 (A- 

gerpres). — Președintele guatemalez, 
generalul Efrain Rios Mont, a anun
țat la posturile de radio și tele
viziune intrarea în vigoare, cu în
cepere de la 1 iulie, a stării de asediu 
pe ansamblul teritoriului țării — in
formează agenția France Presse. El 
a declarat, de asemenea, că se va 
acționa „cu mai multă energie" îm
potriva insurgenților, adăugind că a 
fost restabilită pedeapsa cu moartea 
pentru insurgenții capturați. Tribu
nale speciale vor fi însărcinate cu 
judecarea acestora — a spus ge
neralul.

șef al armatei, generalul Cristino Ni
colaides, și a comandantului șef al 
marinei, amiralul Horge Anaya.

Vineri urmează să fie instalat ofi
cial și noul guvern al țării, pe care, 
potrivit prevederilor constitutionale, 
ii conduce șeful statului.

„EXPOZIȚIA 
LATINO-AMERICANÂ 

A PETROLULUI” 

Aprecieri deosebite 
pentru înaltul nivel tehnic 

al utilajului românesc
CARACAS 1 (Agerpres) — 

Președintele Venezuelei, Luis 
Herrera Campins, a inaugurat 
cea de-a IlI-a „Expoziție lati- 
no-americană a petrolului" — 
la care participă 260 de firme 
de specialitate din 16 țări pro
ducătoare de utilaje și echipa
mente petroliere. Țara noastră, 
care participă pentru prima 
dată ța expoziția latino-ameri- 
cană, este prezentă cu un stand 
în care sint expuse, printre al
tele, 'unități de pompaj, și pre
venitor de erupție produse de 
întreprinderile românești.

Participanții au apreciat pro
dusele românești prezentate, care 
exprimă în mod deosebit înal
tul nivel tehnic și performanțele 
ridicate ale industriei românești 
producătoare de utilaj petro
lier.

La deschiderea expoziției a 
fost prezent Marin Argint, am
basadorul tării noastre la Ca
racas.

Festivitățile 
din Burundi

BUJUMBURA 1 (Agerpres). — Li 
Bujumbura și in alte localități dii 
Burundi au avut loc manifestări con' 
sacrate împlinirii a 20 de ani de 1; 
proclamarea independentei tării. In
tr-un discurs radiodifuzat rostit ci 
acest prilej, președintele Bagaza ; 
•subliniat faptul că. in. prezent, sin 
necesare eforturi pentru consolidare; 
independenței naționale și a suvera
nității tării, precum și pentru acce
lerarea procesului de depășire a stări 
de subdezvoltare.

Centenarul
.Nicolae Titulescu

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). - La ambasada țării noas
tre din Ciudad de Mexico a avut 
loc o seară culturală dedicată 
centenarului nașterii lui Nicolae 
Titulescu, organizată de Asocia
ția mexicană de prietenie și re
lații culturale cu România.

Cu această ocazie, președin
tele asociației de prietenie, Car
los Loret de Mola, ziarist și scri
itor de prestigiu mexican, a 
vorbit despre personalitatea ma
relui diplomat român.

Presa mexicană - „El Nacio- 
nal", „Universal", „Sol de Mexico" 
- publică alocuțiunile președinte- 
lui'dsbciâției, Loret de Mola, și a 
omului de știință Jose Saldana, 
care au ăxprimat „afecțiunea po
porului mexican față de poporul 
român și conducătorul său, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu".

-AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

EXPOZIȚIE DE CARTE ACADEMICA ROMANEASCA LA KIEV. In 
organizarea Prezidiului Academiei de științe a R.S.S. Ucrainiene și a edi
turii „Naulcovg Dumka", la Kiev s-a deschis o expoziție de carte acade
mică românească. In cadrul expoziției este prezentată o selecție de cărți 
și reviste, respectiv 247 titluri de carte din diferite domenii ca : matema
tică, fizică, chimie, biologie, geografie, medicină, sociologie, filozofie, psi
hologie, istorie, filologie, științe tehnice, agricole, economice, juridice și 
68 de publicații apărute in Editura Academiei Republicii Socialiste Româ
nia. Întregul fond de carte și reviste expus va fi donat, la închiderea 
expoziției, Bibliotecii Academiei de științe a R.S.S. Ucrainiene.

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE I)E LA GENEVA. La 1 
iulie, la Geneva a avut loc o nouă 
reuniune plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
negocierile privind limitarea arma
mentelor nucleare in Europa — re
latează agenția T.A.S.S,

ÎNTREVEDERI IIISPANO-CHI- 
NEZE. Regele Spaniei, Juan Car
los. l-a primit pe Huang Hua, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Chineze, aflat în vizită oficială la 
Madrid, informeăză agenția China 
Nouă. Ministrul chinez a fost pri
mit. de asemenea, de președintele 
guvernului spaniol. Leopoldo Calvo 
Sotelo. în cursul celor două intil- 
niri au fost discutate modalitățile 
de extindere a relațiilor de priete
nie între cele două țări, precum și 
aspecte ale situației internaționale 
actuale ce prezintă interes pentru 
cele două țări, precizează agenția.

GRECIA VA ELABORA PROPU- 
NERI PRIVIND VIITORUL CELOR 
PATRU BAZE MILITARE AMERICANE 
DE PE TERITORIUL SĂU și va tri
mite la Washington o misiune pen
tru convorbiri în această problemă 
înainte de sfîrșitul acestei luni — 
au anunțat ziarele din Atena. Pro
punerile respective sint în curs de 
elaborare de către Consiliul gu
vernamental pentru politică exter
nă și apărare. Premierul Andreas 
Papandreu a precizat că este pen
tru prima dată cînd asemenea pro
puneri sînt formulate de partea 
greacă și nu de cea americană.

În favoarea întăririi solidarității
interafricanesi umtatai

• i
HARARE I (Agerpres). — Luînd

cuvintul în cadrul unei reuniuni mi
nisteriale a Organizației Unității 
Africane, care se desfășoară la Ha
rare. primul ministru al Republicii 
Zimbabwe. Robert Mugabe, a subli
niat importanța întăririi solidarității 
și a unității statelor africane, care să 
garanteze existenta și progresul con
tinentului. Statele africane nu vor

Guvernul insulei Mauritius este hotarît sa redobindească 
suveranitatea națională asupra insulei Diego Garcia

.PORT LOUIS 1 (Agerpres).— Noul 
guvern al insulei Mauritius este ho- 
tărit să redobindească suveranitatea 
națională asupra insulei Diego Garcia, 
transformată intr-o bază maritimă 
militară a S.U.A. în Oceanul Indian, 
a declarat intr-un interviu acordat a- 
genției indiene P.T.I., reluat de 
T.A.S.S., primul ministru Anerood 
Jugnauth. Guvernul, a spus el, va 
lupta pentru redobîndirea suverani
tății asupra insulei Diego Garcia, fo
losind toate metodele diplomatice și 
politice posibile, in toate forumurile 
internaționale, inclusiv în O.N.U. și

BUGETUL EGIPTULUI. Adu- j 
narea Poporului a Egiptului a a- 
probat bugetul guvernamental pe j 
exercițiul fiscal 1982—1983. care- a 
început la 1 iulie. Totalul cheltu- I 
ielilor se ridică la 14.6 miliarde de . 
lire egiptene, iar cel al venituri
lor la aproximativ 9.8 miliarde lire | 
egiptene, renrezentind un deficit de 
4,8 miliarde lire. Bugetul alocă 3.9 I 
miliarde de lire pentru investiții, 
cu 200 milioane de lire mai mult 
decît anul trecut. Planul ne 1982— . 
1983 prevede realizarea unei creș- I 
teri a producției cu 8.5 la sută. In- I 
vestitiile vor fi astfel concentrate 
în direcția realizării unor nroiec- I 
te productive. îndeosebi pentru | 
terminarea celor aflate in con
strucție si pentru modernizarea ca- t 
parităților de producție.

ECHIPAJ COSMIC FEMININ. In
tr-o declarație făcută reprezentau- I 
ților presei sovietice și străine care | 
au vizitat orășelul cosmonauților 
din apropiere de Moscova, genera- [ 
lui Gheorghi Beregovoi, șeful cen
trului de pregătire a cosmonauților, 
a arătat că in prezent în pregătire I 
se află două echipaje cosmice for
mate din femei. El a arătat că data 
startului va fi fixată după revenirea ’ 
pe Pămint a echipajului soviei; 
francez și că foarte probabil ca 
echipajul feminin să aibă drept 
punct de destinație stația „Saliut 7“. i 
Virsta candidatelor pentru zborul 
cosmic este de aproximativ 30 de I 
ani. Ambele viitoare cosmonaute I 
sint căsătorite, una din 
pilot-inginer, iar a doua 

ele fiind
— inginer. |

3

putea să înfrunte singure dificultă
țile economice legate de starea de 
sărăcie în care se află, a spus el.

în acest cadru, premierul Zimbab
wean' a insistat asupra necesității ca 
toate statele în curs de dezvoltare 
să acorde o mare atenție dezvoltării 
învățăm: ntului și formării de cadre 
calificate.

........ .
Organizația Unității Africane. Gu
vernul insulei Mauritius, este, de a- 
semenea, hotărit să lupte pentru 
transformarea Oceanului Indian în
tr-o zonă a păcii.

în legătură cu declarațiile gu
vernului britanic potrivit cărora 
populația băștinașă din Diego Gar
cia a primit despăgubiri pentru trans
mutarea de pe insulă, primul mi
nistru a relevat că acordul privind 
compensațiile nu are nimic comun 
cu dreptul insulei Mauritius la su
veranitate asupra insulei Diego 
Garcia.

ESENȚIALUL: ADOPTAREA UNUI PROGRAM DE ACȚIUNE ANGAJANT SI CONCRET
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® Un valoros fond de idei avansat în marele for al națiunilor 
® Elocvente confirmări ale caracterului realist al propunerilor 

României ® Pe primul plan al atenției - dezarmarea nucleară

După încheierea dezbaterilor generale, în cadrul 
cărora reprezentanții statelor participante au expus 
pozițiile de principiu ale guvernelor lor, sesiunea spe
cială a O.N.U. consacrată dezarmării a intrat acum în 
ultima sa fază - aceea a definitivării in diferite 
grupuri de lucru a documentului final, pe care po
poarele l-ar dori cît mai substanțial și angajant.

Analiza ansamblului dezbaterilor generale relevă că 
au fost avansate un șir de idei, propuneri, sugestii 
valoroase, de mare utilitate și importanță. In acest 
sens, subliniind cu prilejul solemnității în cadrul căreia 
i-a fost conferită prestigioasa distincție „Om’al anului 
1981" că asemenea rezultate au fost obținute în con
dițiile cind pe întreaga planetă, inclusiv în România, 
au loc mari acțiuni populare în sprijinul păcii și 
dezarmării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU declara: 
„Putem spune că aceste mari manifestări ale popoare

lor de pretutindeni au dus la unele rezultate deose
bite, pozitive. Ele s-au concretizat in pozițiile adoptate 
la sesiunea specială pentru dezarmare a Organizației 
Națiunilor Unite, unde, sub o formă sau alta, reprezen
tanții tuturor statelor au declarat că sint gata să facă 
totul’pentru a opri cursa inarmărilor și pentru dezar
mare. Acesta este un lucru important; desigur, trebuie 
să acționăm pentru a se trece de la declarații la 
fapte. Dar insăși declarațiile făcute: in acest mare fo
rum al națiunilor pentru dezarmare de reprezentanții 
tuturor statelor constituie o dovadă că popoarele au 
și vor avea un rol tot mai important în a determina 
trecerea la realizarea unei dezarmări reale, la asigu
rarea păcii".

Relatările de la O.N.U. vin să confirme întru totul 
această apreciere.

De citeva zile, odată cu încheierea 
etapei dezbaterilor generale, peste 
sala de ședințe a Adunării Generale 
a O.N.U. s-a așternut liniștea. După 
ce reprezentanții oficiali ai celor 157 
de state membre au expus pozițiile 
lor cu privire la tematica atît de 
amplă și de complexă a dezarmării, 
a fost rîndul delegâților a peste 80 
de organizații neguvernamentale și 
instituții științifice din cele mai dife
rite țări ale lumii de a prezenta apre
cierile lor cu privire la situația 
creată ca . urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, de a cere forului 
mondial să treacă la adoptarea unor 
măsuri clare, efective, pline de răs
pundere pentru înlăturarea, primej
diei de război, pentru salvgardarea 
păcii. Deosebit de sugestiv caracteri
za această răspundere unul dintre 
vorbitori : „Putem spune că, raportat 
la veșnicia timpului, trecerea noastră 
prin această lume este doar o clipă. 
Avem noi oare dreptul ca intr-o cli
pă, intr-o singură clipă, să facem să 
dispară propria noastră planetă ? Ca
tegoric nu ! Ceea ce putem și tre
buie să facem este să predăm această 
planetă urmașilor noștri mai frumoa
să și mai bogată".

Ce se poate desprinde din această 
primă parte a sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării 7 In ce 
măsură dezbaterile generale arată 
înțelegerea de către comunitatea na
țiunilor, în ansamblul ei. a impor
tanței momentului actual?

Raportînd această întrebare la ex
punerile de poziții făcute în cadrul 
dezbaterilor generale, se poate spu
ne că. în marea lor majoritate, șefii 

delegațiilor participante au exprimat, 
cu gravitate și răspundere, preocu
parea statelor lor față de implicațiile 
deosebite ale cursei înarmărilor, au 
prezentat propuneri concrete vizînd 
diferitele laturi ale dezarmării.

Urmărind intervențiile de pină a- 
cum, desfășurarea dezbaterilor, pen
tru reporterul român prezent la se- 
siune este o plăcută îndatorire să 
consemneze un fapt de profundă 
semnificație : anume că în multe din 
ideile și propunerile constructive ale 
diferitelor state există puncte de 
contact, arii convergente cu propu
nerile avansate de România de-a 
lungul anilor la O.N.U. și în alte 
foruri internaționale în domeniul 
dezarmării.

Așa se explică ecoul larg, pozitiv, 
interesul deosebit cu care au fost 
primite noile propuneri ale Româ
niei prezentate de Ia tribuna sesiu
nii speciale din împuternicirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și în 
baza mandatului încredințat de Ma
rea Adunare Națională. Propuneri 
apreciate aici ca un adevărat .pro
gram de acțiune, incorporind marile 
obiective, etapele necesare ale dezar
mării și deopotrivă definind căile și 
modalitățile de înfăptuire a acestor 
obiective. .

Sublinierea pe care o face tara 
noastră privind caracterul urgent, 
primordial al adoptării unor măsuri 
concrete de dezarmare nucleară 
a întrunit o largă confirmare prin 
propunerile și documentele de lucru 
prezentate de un șir de alțe state. 
S-ar putea spune că problemele 
dezarmării nucleare ocupă locul 

central în preocupările sesiunii. Si, 
de fapt, cele mai multe pro
puneri vizează tocmai diferitele ei 
componente. Se impun a fi a- 
mintite in acest sens propunerile 
făcute de unele puteri nucleare. S-a 
relevat în acest sens angajamentul 
asumat solemn în fata sesiunii de 
UNIUNEA SOVIETICA de a nu re
curge prima la arma nucleară. STA
TELE UNITE și-au reînnoit propu
nerile pentru negocierile cu U.R.S.S. 
în domeniul rachetelor cu rază me
die de acțiune din Europa și cele 
privind reducerea armamentelor 
strategice. R. P. CHINEZA a propus 
ca toate statele dotate cu arme nu
cleare să ajungă la o înțelegere pen
tru neutilizarea unor asemenea arme, 
iar cele două mari puteri nucleare să 
treacă, între altele, la o reducere 

. substanțială, cu 50 la sută, într-o pri
mă fază, a arsenalelor lor nucleare.

Pornind de la faptul că armele și 
armamentele nucleare acumulate tn 
depozitele terestre și subterane, ca și 
cele aflate în circulație pe diferite 
trasee’ aeriene, subacvatice sau chiar 
cosmice, reprezintă „o amenințare 
iihinerită, care depășește ca amploare 
și implicații orice alte tipuri de arme", 
arăta primul ministru al SUEDIEI, 
este necesar ca puterile nucleare să 
ajungă la un acord asupra înghețării 
lor, „ca punct de plecare pentru ne
gocieri ulterioare în vederea reduce
rii echilibrate și verificabile" a tutu
ror tipurilor de asemenea arme, tn 
același sens, Suedia s-a pronunțat, ca 
și România, pentru încheierea unei 
convenții privind interzicerea tutu
ror experiențelor cu arma nucleară.

Multe din propunerile prezentate 
aparțin țărilor europene, și ele por
nesc de la situația deosebit de gravă 
de pe continentul nostru. La tel ca 
România,7 o serie de . țări s-au pro
nunțat în mod categoric pentru opri
rea amplasării și dezvoltării rache
telor cu rază medie de acțiune în 
Europa, pentru retragerea și distru
gerea rachetelor existente, elimina
rea de pe continent a tuturor arme
lor nucleare. Deosebit de semnifica
tiv este faptul că asemenea propu
neri vin inclusiv din partea unor 
țări vizate inițial să găzduiască noile 
tipuri de rachete:

ȚĂRILE SCANDINAVE. în an
samblul lor, au adus in atenție ideea 
— susținută permanent de țara 
noastră — de a se trece la crearea 
unor zone denuclearizate, propunind 
instituirea unei asemenea zone in 
nordul Europei. O ' propunere simi
lară au prezentat ȚĂRILE DIN 
SUD-ESTUL CONTINENTULUI, pen
tru transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii, fără airme nuclea
re. AUSTRIA a propus, în același 
sens, crearea unei zone denucleari-’ 
zațe în centrul Europei. începind cu 
constituirea unei regiuni de fron
tieră intre cele două blocuri milita
re în care să riu fie amplasate nici 
un fel de arme nucleare.

Un larg ecou a găsit în rîndul 
partiripanților la dezbateri propu
nerea’ prezentată de România pri
vind înghețarea cheltuielilor milita
re la nivelul anului 1982 și trecerea 
la reducerea lor, pînă în 1985, cu 
10—15 la sută. S-ar putea spune că, 
îndeosebi statele mici și mijlocii, 
statele în cuts de dezvoltare, în ma
rea lor majoritate, s-au referit la 
povara imensă pe care o repre
zintă cursa înarmărilor, evidențiind 
necesitatea ’ stringentă a opririi a- 
cesteia, precum și a utilizării 
fondurilor astfel eliberate in sco
purile . progresului . .economic și so
cial. Propunerea românească în 
sensul ca sumele ce ar deveni dis
ponibile de pe urma reducerii chel
tuielilor militare să . fie folosite in 
proporție de 30—50 la sută pentru 
sprijinirea eforturilor'țărilor în curs 
de dezvoltare, iar restul pentru crea
rea de noi locuri de muncă și reali
zarea altor măsuri de ordin econo
mic in țările care efectuează ase
menea reduceri vine astfel în intîm- 
pinarea unor preocupări împărtășite 
de un. mare-număr de țări.

A revenit insistent în cursul - dez
baterilor ideea — susținută ferm de 
România —. că pentru a se crea con
diții prielnice dezarmării trebuie să 
se acționeze neîntîrziat pentru solu
ționarea tuturor conflictelor dintre 
state exclusiv prin mijloace pașnice, 
pentru stingerea actualelor conflicte 

și reglementarea lor pe Căi politice. 
Evidențierea acestei cerințe s-a im
pus cu atît mai mult cu cît sesiunea 
însăși a resimțit din plin efectele 
negative ale unor conflicte în plină 
desfășurare. în intervențiile șefilor 
de delegații ale IUGOSLAVIEI, 
R.F.G., NIGERIEI, ale altor state s-a 
subliniat că sesiunea specială tre
buie să reafirme imperativul respec
tării neabătute a principiilor Cartei 
O.N.U. in relațiile dintre state, pen
tru nerecurgerea la forță, pentru 
convenirea unor modalități de creș
tere a rolului Națiunilor Unite în fa
cilitarea găsirii unor soluții pașnice, 
prin tratative problemelor litigioase.

Au fost numeroase propuneri refe
ritoare la creșterea rolului opiniei 
publice, al popoarelor in înfăptuirea 
dezarmării, în soluționarea marilor 
probleme care confruntă omenirea 
contemporană. Propunerilor Româ
niei în acest sens li se adaugă proiec
tele de documente prezentate de 
FRANȚA, MEXIC, BRAZILIA, SUE
DIA și de alte țări, vizind creșterea 
eficienței activității unor organisme 
din sistemul O.N.U. în informarea 
largă asupra situației în. domeniul 
înarmărilor, a acțiunilor și măsuri
lor în direcția dezarmării — toate 
la un loc urmărind să materializeze 
obiectivele campaniei mondiale de 
dezarmare, lansată în mod solemn 
cu ocazia actualei sesiuni speciale.

Toate aceste propuneri reprezintă 
doar o parte din problemele aflate 
in atenția sesiunii. Ele vin să com
pleteze, să detalieze și să concretizeze 
obiectivele și ideile încorporate în 
proiectul de Program global de 
dezarmare, rodul unei intense activi
tăți desfășurate anterior de repre
zentanții țărilor membre ale comite
tului pregătitor, din care a făcut 
parte și România. Proiectul de Pro
gram global de dezarmare, propune
rile prezentate în cadrul dezbaterilor 
generale alcătuiesc un prețios fond 
de idei a cărui valorificare, potrivit 
intereselor și năzuințelor de pace ale 
popoarelor, se impune ca o sarcină 
de mare răspundere. Pentru că, așa 
cum s-a subliniat adesea aici, po
poarele nu așteaptă doar adoptarea 
unui document bun, cuprinzător. Im
portant este : ce va însemna el în 
realitate ? Ce schimbări va aduce cu 
adevărat ? Vor exista mai puține ra
chete nucleare, mai puține care de 
asalt, mai puține tunuri ? Vor exista 
mai puține pericole la adresa păcii, 
a independenței și vieții popoare
lor ? Acestea sint întrebările ridicate 
de reprezentanți ai numeroaselor 
state în cursul dezbaterilor de pînă 
acum.

Dumitru ȚINU
Națiunile Unite

„STERN"

Naziștii furiosi declară: „SS este idealul nostru"
5 5 ”

® Grupări neonaziste se ascund uneori sub paravanul unor 
cluburi de motocicliști ® Membrii lor atacă cămine în care 
locuiesc tineri de stingă, îi bat pe imigranți, pe adepții 

mișcării pacifiste
Un colaborator al influentei reviste vest-germane „STERN" a sur

prins un șir de aspecte semnificative pentru recrudescența grupărilor 
neonaziste in R.F.G. în cadrul unui reportaj, din care reproducem 
următoarele:

„Trei tineri ridică brațul: sa
lutul lui Hitler. Ei sint îmbrăcați cu 
pantaloni și jachete negre de piele, 
iar peste jachete poartă veste, cu 
insigna clubului — pajura Reichului, 
care ține in gheare, în locul zvasti
cii, un simbol al vechilor germani. 
Dedesubt, lozinca hitleristă : ^Onoa
rea noastră este credința»- ; de ase
menea, un cap de mort al SS cu 
zvastici in locul ochilor.

Mă aflu — precizează autorul — 
la sediul lor central din Mannheim. 
Proprietarul terenului 1 Orașul. La 
intrare, pe frontispiciu, scrie : -«Un
gară» — așa se numea împărăția ti
tanilor și a demonilor în mitologia 
germană. Președintele, poreclit 
«Lobo», este membru al P.N.D. ; 
in viața civilă șofer la o întreprin
dere de transport. îmi spune : «Te 
afli în cetatea noastră». El mă con
sideră un simpatizant. Venisem pe 
motocicletă, îmbrăcat ca ei. «Lobo» 
scoate o machetă și. îmi arată : «De 
aici vom activiza tineretul pentru 
lupta de eliberare națională». Eu 
va trebui să-l ajut. Misiunea mea : 
crearea în regiunea de nord a unui 
grup de luptă. Titlul meu : «Con
ducătorul grupului local Hamburg». 
Ordin imediat : să iau legătura cu 
rămășițele bandelor distruse și să 
formez o «unitate de acțiune a 
dreptei» din teroriști naziști din re
giunea de nord. Forul din Mannheim 
«M. C. Național» a creat deja grupe 
gata de intervenție la Mannheim, 
Frankfurt, Villingen-Schweinningen 
și Goslar.

Alte grupări fasciste se intitulea
ză «Pajura Reichului», «Vechi luptă
tor», «Arienii» sau chiar «Coman
doul pentru nimicirea străinilor». 
Ei scriu lozinci pe pereți, atacă 
cămine pentru tineret (unde stau 
cei pe care ii consideră de stingă), 
si bat pe străini, ti atacă pe turci. 
S-au înregistrat deja răniți grav și 
prima victimă. Participă la exerci
ții paramilitare ; de fapt sint clu

buri camuflate ale P.N.D. (Partidul 
neonazist — N.R.), care ii bat pe a- 
depții mișcării pacifiste. Un funcțio
nar de la secția de criminalistică 
din Stuttgart afirma : «Aici se for
mează noua generație de teroriști».

«SS-ul — așa mi-a spus «Lobo» — 
este idealul nostru. Căci S.S. a fost 
o armată ce nu cunoștea compromi
sul, atașată cu totul conducătoru
lui». Acum un an «Lobo» a publicat 
anunțuri în organul P.N.D., «Vocea 
germană», sub titlul «Furioșii îm
potriva comunismului» și a găsit 
adepți. După părerea lui «Lobo», 
conducerea P.N.D. este însă prea 
moale : «Conducătorii P.N.D. nu' 
acționează, ei lansează lozinci. Dom
nii bine îmbrăcați se sfiesc să 
vorbească deschis, de frică să nu 
fie interzis partidul». Dar P.N.D. ii 
sprijină financiar pe tinerii fasciști 
furioși. Oficial însă nu există nici o 
legătură intre P.N.D. și furioșii fas
ciști. Dar cine corespondează cu 
«M. C. Național» scrie la căsuța 
poștală a P.N.D.

In final «Lobo» mă invită la o 
nouă acțiune împotriva turcilor. 
Citeva zile mai tîrziu mă aflam la 
Tuttlingen, un orășel idilic pe ma
lul Dunării. Aici m-am reintilnit cu 
furioșii denumiți de astă dată 
«Vîrcolacul» (așa își intitulase 
Hitler trupa sa de gherilă împo
triva allaților). Șapte dintre ei, 
mascați și înarmați, i-au atacat pe 
imigranți scandind : «Hitler i-a ars 
pe evrei, noi îi ardem pe turci». Sint 
prevăzute și alte acțiuni.

La Frankfurt am intîlnit un fu
rios «Bizonul». In fața tribunalului 
și-a exprimat regretul și a afirmat 
că renunță la ideile sale (tribunalul 
pentru minori l-a condamnat la doi 
ani cu suspendare). Dar seara mi-a 
spus: «După interzicerea organiza
ției noastre trebuie să fim liniștiți 
un timp. Va sosi insă și ziua noas
tră — vom fi «Fracțiunea Armata 
brună»". (Agerpres).
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