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Ieri, cu prilejul vizitei de lucru în Capitală

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PARTICIPAT 
LA DESCHIDEREA NOULUI AN DE iNVAȚAMÎNT

de cercetare și producție,
ft

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, joi, 
16 septembrie, o vizită de 
lucru în Capitală, cu pri^ 
lejul deschiderii anului de 
învățămînt 1982—1983.

La această nouă întîl- 
hire a secretarului gene
ral al partidului cu colec
tive de oameni ai mun
cii, cu cadre didactice, 
elevi și studenți au 
participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bobu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ștefan 
Voitec, Petru Enache, Ion 
Ursu.

«
Desfășurată sub semnul opti

mismului pe care milioanele de 
tineri, elevi și studenti din 
întreaga țară, îl trăiesc la fie
care început de an școlar, al 
înaltelor răspunderi puse in fața 
lor de societatea noastră socia
listă, de a se pregăti cit mai 
temeinic pentru, muncă și via
ță, noua vizită de lucru în uni
tăți de învățămînt, economice și 
științifice a constituit încă o ex
presie grăitoare a legăturii 
nemijlocite dintre școală, cerce
tare și producție. O legătură trai? 
nică, fundamentată pe concepția 
înnoitoare, revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pe 
ideile științifice, clarvăzătoare și 
profund umaniste' ale secreta
rului -general al partidului, care 
stau la baza întregului proces 
instructiv-educativ, a perfecțio
nării învățămîntului de toate 
gradele și conectării lui orga
nice la imperativele majore ale 
dezvoltării patriei noastre.

Deschiderea anului de învă
țămînt în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a avut și 
acum dimensiunea unui eveni
ment cu profunde semnificații în 
viața întregului popor, evidenți
ind grija deosebită pe care par
tidul, secretarul său general o 
manifestă în modul cel mai 
consecvent pentru dezvoltarea 
și perfecționarea școlii, pentru 
transformarea ei într-un puter
nic factor de cultură și civiliza
ție, capabil să asigure formarea 
unui tineret cu un bogat și larg 
orizont de cunoștințe, cu o te
meinică pregătire" profesională 
și să cultive în rîndul lui în
flăcărate simțăminte de dragos
te și respect pentru patria so
cialistă și pentru poporul ei, 
pentru partidul nostru comunist.
(Continuare in pag. a II-a)

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară consacrată deschiderii anului de învățămînt 1982-1983

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, participanților la 
această mare adunare populară 
consacrată deschiderii anului de 
învățămînt, tuturor studenților, 
elevilor și cadrelor didactice din 
Capitală și din întreaga țară, pre
cum și oamenilor muncii din mu
nicipiul București, în numele Co
mitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și al meu personal, un sa? 
lut comunist, revoluționar, împreu
nă cu cele mai bune urări. (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung : „Ceaușescu—P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Deschidem noul an de învăță
mînt în condițiile cînd întregul 
popor acționează cu toată fermita
tea pentru îndeplinirea hotarîrilor 
Congresului al XII-lea, care a tra
sat obiectivul fundamental al tre
cerii României la un nou stadiu 
de dezvoltare și realizarea unei 

Momente din timpul vizite! Ic Institutul agronomic șl la Institutul politehnic

noi calități a muncii și vieții, în 
toate domeniile de activitate. Deci, 
deschidem noul an de învățămînt 
școlar cu hotărârea de a face totul 
pentru ca, și în domeniul învăță
mîntului, să realizăm o nouă cali
tate a întregii activități. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).

Cu prilejul deschiderii anului de 
învățămînt de toate gradele, adre
sez elevilor, studenților și cadrelor 
didactice cele mai calde felicitări 
și urarea de a face totul pentru a 
obține succese tot mai mari în ri
dicarea nivelului tehnic, științific 
și profesional al învățămîntului, în 
creșterea gradului de cunoștințe 
al tineretului patriei noastre, în 
educarea sa în spiritul revoluțio
nar, al hotăririi de a-și însuși și 
stăpîn.i tot ce este mai înaintat în 
știință și tehnică, în cunoașterea 
umană, de a deveni buni construc
tori ai socialismului și comunismu
lui, revoluționari în tehnică, în 

știință, în viața socială și: politică! 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează cu entu
ziasm : „Ceaușescu — tinerii !“).

Putem spune că' învățămîntul 
românesc de toate gradele a ajuns 
la un nivel de dezvoltare și la o 
bază materială care îi permite să 
rezolve cu succes orice probleme 
în domeniul pregătirii cadrelor 
pentru toate sectoarele de activi
tate. într-adevăr, pentru realizarea 
acestei baze minunate de învăță
mînt, atît în învățămîntul general 
și liceal, cît și în învățămîntul su
perior, statul nostru, poporul au fă
cut eforturi maid. Am cheltuit sume 
uriașe pentru realizarea bazei ma
teriale a învățămîntului, am asigu
rat o dotare la nivelul tehnicii și 
cunoașterii științifice actuale. Am 
ajuns, deci, la o acumulare care 
ne permite acum să punem în fața 
învățămîntului obiectivul trecerii la 
o nouă calitate — de la cantitate 
la o calitate superioară în formarea 
tinerei generații, atît din punct de 

vedere profesional, științific și 
tehnic, cît și politic. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul!").

Dar ceea ce este poate și mai 
important este faptul că, în acești 
ani, odată cu dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale, am format și 
cadrele necesare, cu înalte cu
noștințe, în stare să asigure înar
marea tineretului cu cele mai 
noi cunoștințe din toate do
meniile științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane. Bazîndu-ne pe 
această forță minunată pe care o 
reprezintă cadrele didactice din 
toate sectoarele de activitate putem 
privi cu încredere realizarea o- 
biectivelor trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului — de a face 
ca învățămîntul românesc să asi
gure formarea cadrelor de specia
liști și de muncitori de înaltă ca
lificare, în toate domeniile, în stare 
să asigure edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comu

nism! (Aplauze și urale puter
nice; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.!").

Am vizitat astăzi Institutul a- 
gronomic și Institutul politehnic. 
Am constatat cu multă satisfacție, 
în aceste mari centre de învăță
mînt agricol și tehnic — ceea ce, 
dealtfel, se poate constata în toate 
celelalte institute și universități 
din București și din întreaga țară 
— nivelul înalt al dotării, al pregă
tirii cadrelor, legarea mai strînsă 
a învățămîntului cu cercetarea și 
producția. într-adevăr, putem spu
ne că astăzi învățămîntul nostru 
acționează cu toată hotărîrea și cu 
înaltă responsabilitate pentru a-și 
îndeplini îndatoririle de onoare 
față de patrie, față de popor, față 
de partid, pentru a asigura o 
strînsă legătură cu cercetarea, cu 
producția, formarea și pregătirea 
tineretului pentru muncă, pentru 
viață.

în aceste două unități vizitate 
am constatat că sînt multe rezul

tate bune. Ceea ce există astăzi 
în toate unitățile de învățămînt ne 
dă temeiul să afirmăm că în anul 
1982—1983 învățămîntul va' par
curge o etapă nouă, se va ridica la 
un nivel și mai înalt în ce pri
vește pregătirea tinerei generații și 
creșterea aportului său la dezvol
tarea generală a patriei noastre so
cialiste. (Aplauze și urale puter
nice; se scandează: „Ceaușescu și 
poporul !“)..

Am vizitat un liceu industrial, 
cu o bună dotare, care, într-ade
văr, pregătește tineri cu înalte cu
noștințe, atît pentru producție, cît 
și pentru învățămîntul superior. 
Și ceea ce am constatat, cu satis- ' 
facție, la acest liceu industrial se 
poate constata, de asemenea, în 
toate liceele, în întregul învăță
mînt general din patria noastră.

Am vizitat, de asemenea, Insti
tutul de cercetări metalurgice. Am 
constatat cu multă bucurie progre-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. I)
Pretutindeni în unitățile vizitate, 

elevi și studenti, cadre didactice, 
muncitori, ingineri, tehnicieni, cer
cetători, care au avut bucuria de a 
se reintîlni ou tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în această zi de început 
a noului an școlar, l-au înconjurat 
cu deosebită căldură, exprimîndu-și 
dragostea, aleasa stimă și respectul 
profund fată de conducătorul iubit 
al partidului și statului. în același 
timp, ei au exprimat secretarului

invățămîntul agronomic — mai puternic 
implicat in soluționarea problemelor

majore ale
Vizita a început la INSTITUTUL 

AGRONOMIC „NICOLAE BAL- 
CESCU", unitate prestigioasă a in- 
vățămintului nostru superior, de 
la înființarea căruia se împlinesc 130 
de ani, timp în care aici s-au format 
mii și mii de specialiști pentru toate 
domeniile agriculturii.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, studenții, cadrele didac
tice, oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții ale sectorului 1, elevi 
și șoimi ai patriei ovaționează înde
lung, scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și 
studenții l“, „Partidul — Ceaușescu — 
pace!“. Ca o expresie sintetică a 
gîndurilor și sentimentelor cu care 
tineretul nostru studios înconjoară 
pe conducătorul iubit al partidului și 
țării, pe o mare pancartă se putea 
citi : „Mulțumim din inimă partidu
lui, dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru mi
nunatele condiții de muncă, viață și 
afirmare create tinerei generații a 
patriei".

O gardă formată din detașamente 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei prezintă onorul. Cu 
bucurie în suflet, studenții oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.

Secretarul general al partidului este 
lntîmpinat de Ion Teoreanu, minis
trul educației și învățămîntului. Ion 
Teșu, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Nicu Ceaușescu și Tudor Mohora, 
secretari ai C.C. al U.T.C., Angelo 
Miculescu, președintele Academiei de 
științe agricole șl silvice, Gheorghe 
Dumitru, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 1 al Capi
talei.

Secretarului general a! partidului 
li sînt înfățișate pe larg de către 
Constantin Pintilie, rectorul institu
tului, rezultatele integrării Invăță- 
mîntului cu cercetarea și producția, 
preocupările cadrelor didactice pen
tru mai buna pregătire și formare a 
celor peste 2 600 de studenți din cele 
cinci facultăți ale Institutului. Gaz
dele informează că în ultimii ani, ca 
urmare a indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, In învăță- 
rnîntul agronomic au avut loc im
portante perfecționări șl moderni
zări.

A crescut timpul dedicat pregătirii 
viitorilor ingineri agronomi îh con
diții de producție, practicii tehnolo
gice cu mijloace mecanice, s-a îm
bunătățit programul de practică în 
sistemele de irigații, de organizare și 
analiză economică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint infor
mați că institutul are un sector de 
cercetare implicat în rezolvarea unor 
probleme majore ale agriculturii 
noastre. în acest context se precizea
ză că în institut au fost create nu
meroase soiuri și hibrizi de plan
te agricole, cu potențial ridicat de 
producție, cultivate in prezent în 
unitățile agricole din diferite ju
dețe. Este scos în evidență faptul 
că, de la înființarea sa, la Stațiunea 
didactică experimentală Belciugatele, 
unde iși desfășoară activitatea practi- *

Cercetarea științifică — la nivelul
exigențelor noii calități a muncii și vieții

în aceeași atmosferă sărbătoreas
că. plină de entuziasm și mîndrie 
patriotică, s-a desfășurat vizita de 
lucru a secretarului general al parti
dului la INSTITUTUL CENTRAL 
DE CERCETĂRI METALURGICE, 
puternic nucleu științific, în ca
drul căruia se elaborează proiecte 
de utilaje și tehnologii de înalt nivel 
tehnic menite să asigure dezvoltarea 
și modernizarea tuturor sectoarelor 
metalurgiei românești. 

general al partidului întreaga grati
tudine pentru minunatele condiții 
ce le-au fost create, pentru preocu
parea manifestată fată de dezvol
tarea școlii și creșterea rolului ei în 
societate.

în această ambianță de înaltă res
ponsabilitate și de fermă angajare 
pentru continua dezvoltare a învăță- 
mîntului românesc s-a desfășurat în
treaga vizită de lucru consacrată des
chiderii noului an școlar și uni
versitar.

agriculturii
că studenții institutului, au fost pro
duse importante cantități de semințe, 
iar în pepiniere au fost produși un 
mare număr de pomi și, arbuști. Spe
cialiștii și studenții institutului au 
creat, în ultimii ani, noi vaccinuri 
și medicamente de uz veterinar, pre
cum și biostimulatori. între rezulta
tele obținute de institut figurează și 
o serie de tehnologii privind îmbu
nătățirea pajiștilor, combaterea ex
cesului de umiditate, a eroziunii 
solului, irigarea culturilor, toate cu 
aplicabilitate în practică.

Aveți rezultate bune, a spus secre
tarul general al partidului, dar tre
buie să faceți mai mult decît pînă 
acum. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea ca Institutul 
agronomic să fie mai revoluționar în 
întreaga sa activitate. S-a indicat să 
se asigure, cu operativitate, genera
lizarea experienței bune dobîndite în 
diferite sectoare. îndeosebi a tehno
logiilor deja experimentate.

Secretarul general al partidului a 
insistat și de această dată asupra ro
lului deosebit pe care un institut a- 
gronomic, ca unitate puternică de 
cercetare și producție, trebuie să-l 
aibă în rezolvarea tuturor proble
melor care privesc creșterea produc
țiilor agricole, ridicarea continuă a 
eficientei economice în această ra
mură. S-a insistat asupra importanței 
pe care o are pregătirea practică a 
viitorilor specialiști, evidențiindu-se 
necesitatea creșterii ponderii instrui
rii studenților direct in cîmp și in 
fermele de animale și cerîndu-se 
ca încă din acest an să se facă 
modificările necesare în progra
mul de pregătire universitară. Re- 
ferindu-se la folosirea cit mai ra
țională a terenului arabil existent în 
țara noastră, secretarul general al 
partidului a subliniat necesitatea or
ganizării de culturi intercalate și 
succesive, acțiune în promovarea că
reia institutele agronomice din țară 
trebuie să aibă o contribuție substan
țială atît în vederea generalizării 
acesteia, cit și pentru instruirea 
temeinică, în acest domeniu, a stu
denților. Totodată, secretarul ge
neral al partidului a cerut conduce
rii Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, specialiștilor 
prezenți să ia de urgență măsurile 
necesare în vederea amplificării și 
diversificării producției de seruri și 
vaccinuri necesare agriculturii..

La încheierea vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost oferite, din 
partea gazdelor, tin album ''cUjjfih- 
zînd imagini din activitatea de pre
gătire universitară și un volum de 
lucrări științifice ale cadrelor didac
tice și studenților.

Felicitînd cadrele didactice și stu
denții institutului pentru rezultatele 
obținute, secretarul general al parti
dului le-a urat noi succese în acti
vitatea lor viitoare, în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite.

Vizita la Institutul agronomic se 
încheie într-o atmosferă de puternic 
entuziasm. Cei prezenți ovaționează 
îndelung pentru partid, pentru 
secretarul său general, exprimînd în 
acest fel bucuria de a se fi întîlnit 
cu conducătorul partidului și statu
lui, angajamentul lor de a învăța, 
de a se pregăti temeinic.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au venit tovarășii Elena 
Nae, prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 6 al Capitalei, 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Informat de directorul institutului, 
Iancu Drăgan, in .legătură cu modul 
in care s-au . înfăptuit indicațiile 
date la precedenta vizită efectuată 
aici. Gazdele relevă faptul că în

treaga activitate de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică, pre
cum și aplicarea rezultatelor sale 
in practică, în cadrul uzinei proprii 
de mieroproducție, urmăresc valori
ficarea superioară a materiilor pri
me existente în țară, reducerea con
sumurilor specifice de metal, ener
gie electrică și combustibil, realizarea 
unor noi mărci de oțeluri și aliaje 
speciale capabile să asigure reduce
rea substanțială a importurilor.

Aspecte semnificative ale acestor 
preocupări și-au găsit ilustrarea în 
timpul vizitării laboratorului de uti
lizare rațională a oțelurilor, unde au 
fost prezentate noi metode elaborate 
de cercetătorii noștri in scopul 
reducerii cantităților elementelor de 
aliere. îndeosebi a celor provenite 
din import, sporirii rezistenței și du
ratei de funcționare a produselor din 
oțel.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de soluțiile adoptate pen
tru elaborarea unor tipuri de oțeluri 
aliate cu caracteristici superioare, 
insistînd asupra necesității orientării 
cercetărilor în direcția creării unor 
mărci noi, cu rezistență îmbunătăți
tă. la obținerea cărora să se dimi
nueze consumurile de elemente de 
aliere. S-a cerut, totodată, ca cerce
tarea să contribuie în mai mare mă
sură, prin rezultatele sale, la econo
misirea feroaliajelor aduse din 
import.

Secretarul general al partidului a 
acordat o atenție specială încercări
lor mecanice la care sînt supuse în 
laborator diferite mărci de oțeluri, 
apreciind metodele noi adoptate, 
cum este efectuarea probelor de re
zistență pe diferite ansamble sudate, 
care oferă proiectanților date mai 
numeroase, mai complexe și mai 
exacte ' despre comportarea compo
nentelor unor instalații în timpul 
funcționării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ca, pe baza bunei experiențe do
bîndite de specialiștii de la ICEM, 
să se extindă și să se perfecționeze 
activitatea de încercări mecanice 
complexe a produselor din oțel.

Problemele principale legate de re
ducerea importurilor au stat în cen
trul atenției șl în timpul vizitării 
uzinei de mieroproducție din cadrul 
institutului, unde au fost prezentate 
principalele programe speciale de 
asimilări pentru cincinalul actual. 
Proiectantul general al investiției 
este Institutul de cercetare și proiec-

Marile răspunderi ale școlii în educarea 
elevilor in spiritul dragostei față de patrie, 
față de partid, față de cauza socialismului

Se vizitează în continuare LI
CEUL INDUSTRIAL NUMĂRUL 2 
din Capitală, unde elevi și pro
fesori înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu deosebită dra
goste și căldură, dau glas sen
timentelor de mulțumire profun
dă pentru condițiile de muncă 
și viață asigurate. Șoimi ai pa
triei,...pionieri și uteciști. oferă Secre

tarului, general al partidului,-/-tova
rășei' Elena Ceaușescu, buchete de 
flori, le urează bun venit, sănătate și fericirel /rt.'/ofirtr-e,

Sînt prezenți Mihai Hîrjău, secre
tar al C.C. al U.T.C., președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, membri ai conducerii 
Ministerului Educației și învățămîn
tului.

Adresindu-se secretarului general 
el partidului, directorul liceului, Du
mitru Streche, subliniază că această 
modernă unitate de invătămînt pre
gătește peste 1 500 de cadre, în pro
fil mecanic, electrotehnic și meta
lurgic, la invățămîntul liceal, cursuri 
de zi și serale, și profesional. Se 
arată că la baza întregii activități stă 
concepția novatoare a secretarului 
general al partidului cu privire la 
integrarea învățămîntului cu cerce
tarea și producția. Școala dis
pune de 25 de cabinete și la
boratoare, un grup de zece ate
liere de profil, cămine, cantină, 
sală de sport modernă. în treap
ta întîi, elevii tși desfășoară ac
tivitatea practică de instruire în ca
drul liceului, în atelierele proprii, iar 
în treapta a doua și școala profesio
nală, in cadrul întreprinderii de 
mașini electrice București. Secre
tarului general al partidului i se 
raportează cu justificată mîndrie că 
personalul muncitor de la întreprin
derea de mașini electrice București 
este format in proporție de 60 la 
sută din foști elevi ai școlii — mun
citori, șefi de echipă, maiștri și ingi
neri.

La Invitația gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat vizitează 

tare pentru produse plate și acoperiri 
metalice Galați, al cărui director teh
nic, Săvel Rotaru, prezintă principa
lele caracteristici tehnico-funcționale 
ale utilajelor realizate. Reține atenția 
faptul că la laminate finite, țevi de 
oțel, laminate din neferoase s-au 
redus in acest an importurile cu 46— 
55 la sută față de 1980, cele mai im
portante produse asimilate în această 
perioadă fiind diferite mărci de oțe
luri pentru rulmenți, pentru organe 
de asamblare, tablă groasă, sîrmă și 
benzi din oțel inoxidabil. Gazdele re
levă că s-a acordat. în același timp, 
prioritate cercetărilor pentru crearea 
unor oțeluri speciale, la anumite sor
timente institutul fiind în măsură să 
asigure întregul necesar intern. 
Secretarul general al partidului a in
dicat să se creeze condiții pentru 
dezvoltarea rapidă a producției de 
oțeluri speciale, astfel îneît să fie 
acoperite în scurt timp nevoile eco
nomiei naționale și să sporească po
sibilitățile de export.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu cercetătorii 
institutului, a cuprins apoi o sferă 
largă de preocupări in direcția spo
ririi eficienței economice în industria 
metalurgică. Analiza programelor de 
cercetare pe anul in curs și pe 
întregul cincinal a evidențiat reali
zări tehnologice notabile și teme 
de mare însemnătate, aflate în 
curs de soluționare, dintre care se 
disting valorificarea minereurilor 
sărace de fier și mangan, utilizarea 
cărbunilor necocsificabili și slab 
cocsificabili la fabricarea cocsului, 
prelucrarea avansată a gudroanelor 
de cocs, folosirea materiilor prime 
indigene pentru materiale refractare, 
recuperarea resurselor energetice 
refolosibile. Se arată că institutul 
este capabil să prelucreze sau să 
furnizeze tehnologii pentru diferi
tele materii prime livrate de indus
tria extractivă.

Apreciind rezultatele înregistrate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că se impune dezvoltarea mai 
rapidă a sectorului de cercetare pen
tru metalurgia neferoaselor.

La sfirșitul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a felicitat colec
tivul institutului pentru realizările 
6ale, pentru modul în care îmbină 
activitatea de cercetare cu produc
ția, recomandind să fie intensificată 
acțiunea de asimilare a unor tehno
logii și produse noi, de înalt nivel 
tehnic, solicitate de economia na
țională.

cîteva laboratoare și ateliere dotate 
cu aparatură executată în cadrul lu
crărilor practice și de bacalaureat. 
Sint prezentate, totodată, diferite 
subansamble și ansamble preluate in 
totalitate din planul de producție al 
întreprinderii de mașini electrice, 
destinate atît necesităților interne, 
cit și exportului.

Secretarul general al partidului, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt in
vitați In continuare să cunoască o 
serie de produse prezentate In expo- s. ? liK'rt W-’- ...

Creșterea competitivității produselor 
românești prin perfecționarea 

și modernizarea producției
La sosirea In ÎNTREPRINDEREA 

DE MAȘINI ELECTRICE, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au fost 
salutați de Alexandru Necula, mi
nistrul industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică, loan Co- 
jar, directorul general al centralei de 
profil.

în secția a III-a micromotoare, 
secretarului general al partidului 
1 se raportează-, de către Constan
tin Sederiaș, ^directorul Întreprin
derii, că muncitorii și specialiș
tii unității îndeplinesc prevede
rile de plan pe acest an, sarcinile 
privind înnoirea producției, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație, 
creșterea gradului de utilizare a ca
pacităților de producție, a materii
lor prime și materialelor, sporirea 
rentabilității și eficienței întregii 
activități. Se subliniază că într-o 
perioadă relativ scurtă au fost in
troduse în fabricație 171 noi mo
toare electrice, cu înalte performan
țe tehnico-funcționale, necesare în 
diferite ramuri ale economiei națio
nale, contribuindu-se prin aceasta la 
reducerea substanțială a importuri-

Sint prezentate cele mai noi realizări ale Institutului central de cercetări metalurgice

ziția realizărilor elevilor din munici
piul București in cadrul procesului de 
integrare a învățămintului cu prac
tica. Tot aici sînt reunite prototipu
rile executate de elevii din Capitală 
în cadrul concursului pionieresc 
„Start spre viitor".

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat cu pro
fesorii și elevii, i-a felicitat pentru 
rezultatele obținute, le-a urat mult 
succes in noul an școlar.

Conducătorul partidului și statului 
a primit asigurări că întreg colecti
vul școlii este hotărît să răspundă 
prin fapte grijii de care se bucură, 
condițiilor ce le-au fost create lor, 
asemenea tuturor copiilor țării, pen
tru educarea în spiritul dragostei de 
patrie, al devotamentului fată de so
cialism, față de partid, în spiritul 
muncii, înarmați cu cele mai noi 
cuceriri ale cunoașterii umane. Elevi 
și profesori mulțumesc încă o dată, în 
cuvinte încărcate de emoție, pentru 
onoarea de a fi primit ca oaspete pe 
Secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii.

lor. Totodată, a crescut producția de 
mașini electrice de diferite tipuri și 
puteri necesare programelor priori
tare. în ultimii trei ani, acțiunea de 
tipizare s-a extins, cuprinzînd în 
momentul de față 85 la sută din în
treaga producție. Secretarul general 
al partidului este informat, de ase
menea, că produsele fabricate Ia în
treprinderea de mașini electrice sînt 
cunoscute astăzi în peste 50 de țări 
de pe toate continentele. Secția 
este dotată cu utilaje moderne de 
înaltă precizie și productivitate, 
multe dintre ele fiind rodul creației 
proprii. Pe parcurs sînt evidențiate, 
de asemenea, rezultatele obținute 
pînă în prezent în cadrul programu
lui de integrare a învățămîntului cu 
cercetarea și producția întocmit îm
preună cu Facultatea de electro
tehnică a Institutului politehnic 
București. Se subliniază că temele 
care vizează modernizarea motoare
lor de curent continuu pentru meta
lurgie, asimilarea unor motoare 
asincrone solicitate la export, reali
zarea de aparatură pentru controlul 
calității produselor prezintă un real 
folos pentru întreprindere. De ase

menea, temele de cercetare care se 
efectuează Împreună cu studenții și 
cadrele didactice ale Academiei de 
studii economice avind ca obiective 
realizarea sarcinilor noului mecanism 
economico-financiar se desfășoară in 
bune condiții.

întîlnirea de lucru a secretarului 
general al partidului cu oamenii 
muncii din întreprindere a continuat 
In secția a II-a motoare, unde, în 
cadrul unei microexpoziții, sint pre
zentate diferite tipuri de . mașini 
electrice, grupuri electrogene pentru 
agricultură și industria metalurgică, 
convertizoare de medie frecvență ce 
se fabrică aici și care pînă nu de
mult se importau.

■ Tovarășului Nicolae Ceaușescu i șe 
prezintă soluțiile constructive și de 
organizare a fluxurilor de producție, 
o serie de utilaje de mare comple
xitate necesare procesului de pro
ducție realizate prin autoutilare, nu
meroase piese de schimb care pînă 
nu demult se procurau din străină
tate. .

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discută cu muncitori și 
muncitoare care lucrează în această 
secție de înaltă tehnicitate, adresîn-

Argumente convingătoare ale integrării 
învățămîntului cu cercetarea și producția

Vizita secretarului general al parti
dului a continuat pe platforma 
INSTITUTULUI POLITEHNIC, cea 
mai mare unitate de învățămînt 
tehnic din țară, in cadrul căreia se 
pregătesc, sub îndrumarea a 1 500 de 
cadre didactice, aproape 27 000 stu- 
denți.

La sosirea în marele complex de 
învățămînt tehnic superior, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați cu puter
nice urale și ovații, cu cele mai calde 
sentimente de dragoste și prețuire. 
Miile de studenți, elevi, pionieri, ti
neri muncitori, șoimi ai patriei, ali- 
niati de-a lungul aleilor din incinta 
institutului, flutură eșarfe roșii și 
tricolore, scandează cu putere nu
mele partidului, al secretarului său 
general, își manifestă, prin cîntec, 
prin sugestive tablouri coregrafice, 
dragostea fierbinte față de conducă
torul iubit al întregii noastre na
țiuni.

Rectorul Institutului, Tache Voicu, 
adresează conducătorului partidului 
și statului urări de bun sosit, în 
numele studenților, al cadrelor di- 

du-le îndemnul de a lucră cît m«r 
bine, de a realiza produse de cau 
tate sporită, care să se bucure de 
apreciere atît în țară, cît și peste ho
tare. în repetate rinduri, muncitorii 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Felicitînd colectivul de oameni ai 
muncii din întreprindere pentru re
zultatele bune obținute în dezvol
tarea și modernizarea producției 
secretarul general al partidului a 
cerut organizației de partid, condu
cerii unității și centralei să acțione
ze in direcția creșterii și diversifi
cării producției, pentru îmbunătăți
rea permanentă a calității motoare
lor și mașinilor electrice, pentru re
ducerea consumurilor de materii pri
me și materiale.

în numele colectivului muncitoresc 
de aici, directorul unității a adresat 
vii mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,. tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru onoarea de a Ie fi vizitat în
treprinderea, , pentru indicațiile pri- 

.'mite, angajindu/se să'acționeze c.u 
toată energia, cu răspundere comu
nistă pentru înfăptuirea lor, pentru 
îmbunătățirea întregii activități.

dactice din acest puternic și modern 
for de învățămînt superior.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat vizitează mai întîi Facultatea 
de ■ automatică. Decanul facultății, 
Florea Simion, prezintă preocupările 
cadrelor didactice și ale studenților 
pe linia legării cît mai strinse a în- 
vățămintului de producție și de4 ne
voile acesteia, rezultatele obținrte. 
Este, astfel, prezentată familia mi
crocalculatoarelor Felix-M 8, M 18, 
M 118, concepute in cadrul institu
tului, precum și' ultima realizare în 
acest domeniu — microcalculatorul 
Felix M 216, înzestrat cu o memorie 
de un milion de cuvinte și care 
poate realiza 900 000 operații pe se
cundă.

în laboratorul de sisteme automa
te electrohidraulice atrage atenția o 
altă importantă realizare — robotul 
industrial, care urmează să fie coman
dat de calculator, iar în laboratorul 
de automatizări industriale se pre
zintă ,echipamentul de comandă pen
tru linia de turnare in vid, instalațiile 
(Continuare în pag. a IV)

La întreprinderea da mașini electrice, aplauze pentru conducătorul Iubit
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(Urmare din pag. I)
sele mari realizate de acest institut 
în ultimii ani. Este adevărat, am 
constatat și dotarea deosebită care 
s-a realizat aici, pe baza marilor 
investiții făcute — ceea ce permi
te ca institutul să poată rezolva 
cu succes orice problemă în dome
niul metalurgiei, inclusiv în ce pri
vește producerea mior oțeluri și 
materiale de înaltă puritate, de 
înaltă calitate. Mă bucură și știu 
că și celelalte institute din Bucu
rești și din întreaga țară au obți
nut succese importante, că ceea ce 
s-a realizat la metalurgie găsim
— comparativ cu domeniile res
pective — și în celelalte institute. 
Avem, deci, și în domeniul cerce
tării rezultate însemnate în ce pri
vește crearea unei baze tehnico- 
materiale puternice. Dispunem și 
aici de o forță puternică, de aproa
pe două sute de mii de oameni 
care lucrează în cercetare și pro
iectare, și care, în condițiile de azi, 
pot rezolva cu succes orice proble
mă tehnică, orice problemă știin
țifică, în toate sectoarele de acti
vitate. (Vii și puternice aplauze și 
urale). Iată de ce putem afirma 
că și cercetarea noastră științifică 
a parcurs un drum important, 
dispune atît de o bază materială 
puternică, cit și de cadre cu înalte 
cunoștințe, cercetători de mare va
loare, care pot să asigure astăzi 
ridicarea științei românești la ni
velul cerințelor și realizărilor pe 
plan internațional. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Aș dori ca, de la această mare 
adunare populară, să adresez și oa
menilor muncii din domeniul cer
cetării, tuturor savanților, cercetă
torilor, tuturor celor ce muncesc 
în acest important sector de acti
vitate, felicitări pentru rezultatele 
obținute și urarea de a face totul 
pentru ca în 1982—1983 cercetarea 
românească să se ridice la un ni
vel și mai înalt, realizînd marile 
sarcini pe care Congresul al 
XII-lea i le-a pus în față, satis- 
făcînd astfel cerințele crescânde 
ale economiei naționale, ale înain
tării patriei noastre spre societatea 
comunistă. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R.!“).

Am vizitat astăzi și două între
prinderi industriale. în cursul lunii 
august am vizitat mai multe între
prinderi din București — și am și 
despre activitatea lor impresii 
deosebit de bune. Dealtfel indus
tria municipiului București — 
Capitala patriei noastre — și-a 
realizat planul pe 8 luni cu o de
pășire atât la producția marfă, cit 
și la alți indicatori. Industria 
din Capitală deține o pondere 
de circa 15 la sută în volumul 
total al industriei patriei noastre. 
Și aici am făcut investiții uriașe ; 
am dotat întreprinderile cu utilaje 
și mașini de înaltă tehnicitate, 
multe aduse cu bani grei, cu valută, 
din străinătate. Acum, și în do
meniul industriei se pune proble
ma de a folosi acumularea cantita
tivă realizată în ce privește dotarea 
și ridicarea nivelului calificării 
muncitorilor, al cadrelor în gene
ral, pentru obținerea unei calități 
noi, pentru trecerea — atît în in
dustria din București, cît și din în
treaga țară — de la cantitate la ca
litate. Am făcut eforturi mari și 
a^n realizat o industrie modernă, 
comparativă cu sectoarele respecti
ve din țările dezvoltate, cu tradiție. 
Avem multe rezultate bune ; pro
dusele românești, din Capitală Și 
din alte centre industriale ale 
României socialiste, sînt prezente 
în zeci și zeci de țări — și socia
liste, și în curs de dezvoltare, și 
capitaliste dezvoltate. Aceste Pro
duse stau cu mîndrie alături și sînt 

■competitive cu produsele altor țări 
și — de ce să n-o spunem — unele 
își demonstrează chiar superiorita
tea. Trebuie, deci, să facem totul 
pentru ca și industria noastră so
cialistă să se dezvolte mai puter
nic, să se ridice la nivelul cerințe
lor puse de Congresul al XII-lea
— al cerințelor’ societății noastre 
socialiste, de progres, de bunăstare 
și fericire a poporului 1 (Aplauze 
ți urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

De la această mare adunare 
populară adresez oamenilor mun
cii din Capitală cele mai calde feli
citări pentru rezultatele obținute și 
urarea de noi și noi succese ’ în 
realizarea planului pe acest an, în 
îndeplinirea întregului cincinal 1 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!“). 
Totodată adresez de aici, din Ca
pitala patriei noastre, calde felici
tări tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, întregu
lui nostru popor pentru rezultatele 
obținute, precum și urarea de a 
face totul pentru a realiza cu suc
ces planul pe cel de-al doilea an al 
cincinalului 1981—1985 și pentru 
îndeplinirea în bune condiții a în
tregului cincinal. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul!“).

Și în agricultură s-au făcut 
progrese însemnate. în acest an, la 
producția de cereale se va realiza 
unul din obiectivele importante din 
Programul partidului — de a ajun
ge la o tonă de cereale pe locuitor, 
în 1982 vom realiza acest obiectiv 
— ceea ce înseamnă un mare suc
ces al agriculturii socialiste româ
nești. Aceasta demonstrează juste
țea socializării agriculturii, a 
cooperativizării ei, demonstrează 
forța și capacitatea țărănimii, a oa
menilor muncii din agricultură de 
a obține roade tot mai bogate, de a 
spori contribuția agriculturii la 
dezvoltarea patriei, la ridicarea 
bunăstării generale a poporalul. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).

Iată de ce, de la această mare 
adunare populară, doresc să adre
sez și țărănimii, tuturor oameni
lor muncii din agricultura patriei 
noastre, calde felicitări pentru re
zultatele obținute și urarea de a 
face totul pentru a asigura strân
gerea în bune condiții a recoltei 
din acest an și pentru a pune o 
bază trainică obținerii unei recol
te și mai bune în anul viitor, 
pentru realizarea prevederilor cin
cinalului, pentru înfăptuirea revo
luției agrare în România. (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Acum putem spune cu îndrep
tățită mîndrie că, sub conducerea 
Partidului Comunist Român — 
forța politică conducătoare a na
țiunii , noastre socialiste — Româ
nia a’ obținut succese importante 
în dezvoltarea sa economică și so
cială. în mai puțin de 40 de ani 
am parcurs mai multe etape de 
dezvoltare istorică ; am obținut 
crearea unei puternice, baze teh- 
nico-materiale a socialismului — 
și trebuie să spunem deschis că e- 
forturile pe care le-a făcut po
poral român pentru aceasta sînt 
pe deplin îndreptățite și răsplăti
te de rezultatele pe care le avem ‘ 
astăzi. Dacă nu am fi realizat a- 
ceastă puternică dezvoltare a ba
zei materiale a societății noastre 
socialiste am fi condamnat țara 
noastră, poporal român, pentru o 
lungă perioadă, la rămînere în 
urmă. Și poate că aceasta ar fi avut 
repercusiuni puternice asupra dez
voltării generale, inclusiv în ce 
privește întărirea independenței și 
suveranității țării. Pe această bază 
am reușit să obținem o creștere 
puternică a avuției generale, a ve
nitului național și a nivelului de 
trai material . și spiritual al po
porului — țelul suprem al politi
cii partidului nostru comunist, e- 
sența societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edifi
căm în România ! (Aplauze și u- 
rale îndelungate ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,
Privind cu îndreptățită mîndrie 

la tot ceea ce am realizat, nu tre
buie să uităm nici un moment 
greutățile, greșelile săvârșite, lip
surile pe care le mai avem. Dar, 
fiind la deschiderea anului de în
vățămînt, nu doresc să mă refer 
în mod deosebit la unele lipsuri 
care mai există și în domeniul în- 
vățămîntului, inclusiv în Capitala 
țării noastre. Așa cum am proce
dat și în alte județe, doresc ca și 
aici, în Capitală, să nu formulez 
observații și Critici prea dure. 
Vreau să exprim însă convingerea 
că organizațiile de partid, comite
tul municipal, consiliile de condu
cere, oamenii muncii — deci și 
cadrele și consiliile de conducere 
din învățământ și din cercetare — 
voi’ înțelege că aceasta înseamnă 
a acționa în așa fel încât să lu
creze mai bine și să soluționeze 
toate problemele, acolo unde mai 
sînt unele lipsuri. Acord, în aceas
tă privință, un credit organi
zațiilor de partid, conducerilor 
colective din toate domeniile — și 
sînt convins că oamenii muncii, în 
frunte cu • organizațiile de partid, 
cu comuniștii, vor ști să facă totul 
pentru a demonstra că sînt în stare 
să rezolve cu competență toate 
problemele, să înlăture lipsurile și 
să asigure ridicarea la un nivel 
tot mai înalt a întregii activități. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul").

Este necesar să pornim de la a- 
plicarea fermă a orientărilor sta
bilite de partid, de statul nostru 
cu privire la legarea strânsă a în
vățământului cu cercetarea, cu pro
ducția, pentru că numai în acest 
fel vom reuși să formăm cadrele 
cu o înaltă pregătire tehnică și 
profesională de care are nevoie pa
tria noastră. Numai în acest fel, în 
cercetare, vom reuși să soluționăm 
mai rapid o serie de probleme, iar 
în producție să aplicăm într-o pe
rioadă scurtă rezultatele cercetării 
în toate sectoarele de activitate. 
Să facem astfel îneît această uni
tate dialectică între învățământ, 
cercetare și producție să devină o 
forță puternică, dinamică a dez
voltării societății noastre socialis
te ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar să acordăm toată a- 
tenția predării în învățămîntul de 
toate gradele — în raport cu nive
lul fiecărei trepte de învățământ, 
până la învățămîntul superior — 
a celor mai noi și mai moderne 
cunoștințe din toate sectoarele de 
activitate. Mijloacele moderne din 
dotarea industriei românești și din 
agricultură, din celelalte sectoare 
solicită cadre, muncitori de o înal
tă competență tehnică și profesio
nală. Cercetarea necesită, de ase
menea, oameni îndrăzneți, cuteză
tori, care să abordeze cu compe
tență, dar și cu curaj, orice pro
blemă a cunoașterii tehnice, a cu
noașterii umane. (Vii și puternice 
aplauze și urale).

A fi revoluționar înseamnă a fi 
revoluționar în știință, în lărgirea 
orizontului cunoașterii umane, în
seamnă a porni de la faptul că nu 
există problemă ce nu poate, fi 
cunoscută ! Sînt încă probleme 
necunoscute, dar omul poate și 
trebuie să dezlege toate tainele 
naturii. Omul — această creație 
supremă a naturii — trebuie să-și 
demonstreze capacitatea de a or
ganiza societatea și lumea în așa 
fel, îneît să asigure satisfacerea 
necesităților de viață fundamen
tate științific, să creeze condiții

tot mai bune pentru 
inteligenței umane, 
urale puternice ; se

dezvoltarea 
(Aplauze și 
scandează :

„Ceaușescu și poporul !“).
învățămîntul, știința româneas

că au reușit, în multe domenii, să
dea oameni de valoare universală.
Acum condițiile pentru muncă și 
creație sînt incomparabil mai 
bune decât în trecut. Trebuie să
facem în așa fel îneît învățămân
tul, creația științifică românească 
să-și sporească contribuția atît la 
dezvoltarea patriei, cît și la pro
gresul științei mondiale, la cu
noașterea universală. (Aplauze și 
urale puternice ; se . scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.'.“).

După cum este bine cunoscut, 
Congresul al XII-lea a stabilit ca 
unul din obiectivele importante 
ale acestui cincinal dezvoltarea 
puternică a bazei energetice, a 
bazei de materii prime, a agricul
turii, pentru asigurarea indepen
denței energetice și creșterea sub
stanțială a volumului materiilor 
prime din țară pentru toate sec
toarele industriei și construcții
lor. Este necesar să unim toa
te forțele cercetării, învățămân
tului și producției pentru a ob
ține realizarea în bune condi
ții a acestui obiectiv — și 
avem în țară posibilitatea să în
făptuim tot ceea ce ne-am propus 
în această privință. în această ac
tivitate se cere spirit de inițiativă, 
spirit revoluționar, îndrăzneală, 
competență, atît la cadrele didac
tice și din cercetare* cît și la 
oamenii muncii din producție. în 
strânsă unitate, să acționăm pen
tru soluționarea rapidă a acestei 
sarcini importante pentru con
solidarea patriei noastre, pen
tru ridicarea ei pe noi trepte 
de progres și civilizație ! (Aplauze 
și urale îndelungate ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. 1", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție problemelor calită
ții, nivelului tehnic al producției. 
De asemenea, trebuie să acordăm 
o atenție sporită creșterii produc
tivității muncii, să facem astfel 
îneît să asigurăm realizarea unei 
calități mai bune, superioare în 
toate sectoarele. Să obținem o 
creștere mai puternică a producti
vității muncii și să demonstrăm 
că oamenii muncii, stăpâni pe 
destinele lor — în calitate de 
proprietari, producători și be
neficiari — sînt în stare să 
muncească mai bine, mai produc
tiv ! Să demonstrăm superioritatea 
socialismului asupra capitalismu
lui și în domeniul productivității 
muncii ! (Urale și aplauze îndelun
gate).

O atenție deosebită este necesar 
să acordăm eficienței economice, 
creșterii beneficiilor și rentabilită
ții în toate sectoarele. Trebuie să 
facem astfel îneît fiecare leu in
vestit să aducă un beneficiu ma
xim. Nu trebuie să avem sector 
de activitate fără rentabilitate ! Să 
înțelegem bine că numai sporirea 
continuă a eficienței și rentabilită
ții în toate sectoarele asigură creș
terea mai puternică a bogăției ge
nerale a patriei, a venitului națio
nal. a mijloacelor necesare atît 
pentru programul de dezvoltare a 
țării, cît și pentru ridicarea bună
stării materiale și spirituale a po
porului. (Urale și aplauze puterni
ce, îndelungate ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar ca în toate treptele 
de învățământ — începînd de la 
„Șoimii patriei" — să creștem ti
neretul în spiritul dragostei față 
de muncă, dar și în spiritul efici
enței economice. în școli, în învă- 
țămîntul superior, tineretul, elevii 
și studenții trebuie să învețe și să 
cunoască bine nu numai tehnica, 
dar și problemele economice, și 
problemele eficienței economice, și 
problemele consumurilor materi
ale, tot ceea ce este legat de creș
terea mai puternică a avuției na
ționale. Să înțelegem bine că mun
citorul, inginerul, tehnicianul, toa
te cadrele noastre, din orice sec
tor, cercetătorul, savantul, me
dicul, profesorul trebuie să gân
dească și în spirit economic, în 
spiritul răspunderii față de avuția 
națională, față de dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre socialiste.' 
înainte, cei mai în vîrstă poate își 
amintesc că, încă în manualul de 
clasa I primară, se spunea că : 
„cine e harnic și muncește, are tot 
ce vrea". Și, cu toții, trebuie să 
înțelegem că fără muncă, fără e- 
conomie nu se poate realiza ni
mic ! Socialismul se construiește 
prin muncă, în spirit de economie, 
de răspundere față de avuția ge
nerală a patriei, față de popor, 
față de viitorul națiunii noastre ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“).

Având în vedere că pentru dez
voltarea activității generale, econo
mice și sociale, trebuie să promo
văm largi relații economice inter
naționale, o largă colaborare și 
cooperare în producție cu țările 
socialiste și cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orânduire socială, este 
necesar să acordăm atenția cores
punzătoare realizării unei produc
ții de înaltă calitate, pentru a obți
ne, la export, o valorificare supe
rioară a materiilor prime, a mun
cii poporului nostru. Și în viitor 
trebuie să dezvoltăm colaborarea 
internațională ! Desigur, vom face 
totul pentru a rezolva, cu forțele 
proprii, multe probleme de energie, 
de materii prime, în agricultură, de 
materiale și diferite piese și suban- 
samble, de aparatură — și avem 
capacitatea să realizăm acest lucra; 
în același timp însă, va trebui să 
continuăm dezvoltarea relațiilor 
noastre internaționale. Deci, reali
zarea unei producții corespunză

toare pentru export și dezvoltarea 
schimburilor internaționale sînt 
condiționate de realizarea de pro
duse competitive, de înaltă valoare, 
pentru a le putea valorifica pe pia
ța externă,.Subliniez că aceasta tre
buie să constituie o preocupare 
permanentă, desigur, în primul 
rînd a celor din producția de bu
nuri materiale, dai- și a cercetării 
— și în mod deosebit cercetarea 
trebuie să-i acorde mai multă aten
ție — precum și a învățămîntului. 
în această privință trebuie să 
crească contribuția învățămîntului 
atît la soluționarea unor probleme, 
cît și la pregătirea cadrelor, a ti
neretului, astfel ca mîine, cînd 
aceștia vor intra în producție, să 
înțeleagă bine importanța activită
ții de colaborare internațională, a 
realizării unui export competitiv, 
cu maximum de valorificare. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
Este necesar să înțelegem bine 

că înfăptuirea hotărârilor Congre
sului al XII-lea al partidului pre
supune ca, în toate sectoarele vieții 
economice și sociale din patria 
noastră, oamenii muncii să acțio
neze cu toată răspunderea pentru 
realizarea la timp și în bune con
diții, a sarcinilor ce le revin, să 
asigure întărirea ordinii și disci
plinei, a răspunderii pentru reali
zarea îndatoririlor pe care le au. 
Fiecare trebuie să înțeleagă că 
răspunde în fața poporului, a pa
triei pentru îndeplinirea obligații
lor pe care le are — și că trebuie 
să facă totul pentru a servi întot
deauna patria, poporul, interesele 
socialismului, independența și bu
năstarea întregii națiuni ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul !“).

Fiind la deschiderea anului de 
învățământ, doresc să mă refer și 
la necesitatea îmbunătățirii activi
tății politico-educative, la desfășu
rarea cu rezultate cît mai bune a 
învățămîntului social-politic. Tre
buie să desfășurăm o activitate 
permanentă pentru înarmarea ti
nerei generații, a tineretului pa
triei noastre cu cele mai noi cu
ceriri ale cunoașterii umane, să 
punem consecvent la baza întregii 
activități politico-educative — de
altfel, la baza întregului nostru 
învățămînt — concepția revoluțio
nară despre lume și viață, mate
rialismul dialectic și istoric, ideile 
înalte, nobile ale socialismului 
științific. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează: „Ceausescu — 
P.C.R.!“).

Este necesar să educăm tinere
tul, oamenii muncii din patria 
noastră în spiritul concepției ma
terialiste despre lume și viață, al 
cunoașterii originii și dezvoltării 
societății, a vieții, a omului. Este 
rușine să se mai găsească — e 
drept, puțini, dar, din păcate, se 
mai găsesc — în învățămînt oa
meni care să mai aibă concepții 
mistice, înapoiate despre viață și 
despre lume. Ce fel de revoluțio
nari, ce fel de oameni cu cunoș
tințe superioare despre lume și 
viață pot fi aceia care nu au a- 
juns la cunoașterea lucrurilor ele
mentare cu privire la dezvoltarea 
vieții pe planeta noastră ? Proble
ma combaterii concepțiilor mistice 
de orice fel, a concepțiilor retro
grade în) toate domeniile este 
strîns legată de înfăptuirea revo
luției tehnico-științifice, de făuri
rea conștiinței revoluționare a ti
neretului, a oamenilor muncii. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Trebuie să combatem cu. hotă- 
rîre concepțiile naționaliste de ori
ce fel, antisemitismul și orice este 
legat de învrăjbirea oamenilor de 
diferite naționalități. Trebuie să 
educăm tineretul patriei, poporul 
nostru în spiritul frăției și solida
rității, al prieteniei cu alte popoa
re în lupta pentru progres, pentru 
pace și bunăstare. (Aplauze și u- 
rale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu — pace '.“).

Este necesar să acționăm, în toa
te domeniile, pentru afirmarea pu
ternică a superiorității socialismu
lui față de toate orânduirile sociale 
de pînă acum. Noi realizăm o so
cietate nouă, bazată pe lichidarea 
asupririi omului de către om, pe 
proprietatea socială asupra mij
loacelor de producție, pe reparti
ția în spiritul principiilor eticii și 
echității socialiste a bunurilor ma
teriale între cetățenii patriei, în 
raport cu munca și contribuția 
fiecăruia la dezvoltarea economiei, 
la progresul general al României 
socialiste. Trebuie să demonstrăm 
cu putere superioritatea societății 
noastre socialiste, să demascăm 
manifestările anticomuniste ale 
cercurilor celor mai reacționare 
din diferite țări, care, pentru a 
masca politica de asuprire a altor 
popoare, creșterea puternică a ine
galităților sociale, a șomajului, au 
dezlănțuit din nou propaganda fas
cistă, anticomunistă, de învrăjbire 
a popoarelor, de ponegrire a țărilor 
care au pornit pe calea socialis
mului.

Trebuie să demonstrăm prin fap
te superioritatea concepțiilor re
voluționare — de egalitate, de fră
ție, de asigurare a deplinei liber
tăți a poporului. Noi înfăptuim cea 
mai largă democrație socialistă, în 
care poporul este pe deplin stăpîn 
pe destinele sale, în care oamenii 
muncii participă direct la condu
cerea tuturor sectoarelor de acti
vitate. Să demonstrăm că demo
crația noastră socialistă este infi
nit superioară falsei democrații 
burgheze, bazată pe inegalități, pe 
asuprire, pe jefuirea oamenilor 

muncii 1 (Aplauze și urale puter
nice ; sc scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

In întreaga noastră activitate de 
făurire a omului nou, de educare 
a tineretului patriei, de formare a 
sa pentru viață, pentru muncă, 
trebuie să avem permanent în ve
dere necesitatea de a sădi în con
știința și în inima tinerelor gene
rații dragostea față de patrie, față 
de popor. Fiecare trebuie să știe 
că datorează totul poporului, că, în 
orice împrejurări, trebuie să ser
vească poporul, patria, socialismul! 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează: „Ceaușescu — tinerii!").

Educația în spiritul concepției 
revoluționare, materialist-dialecti- 
ce, al nobilelor idealuri ale socia
lismului și educația patriotică re
prezintă o unitate indisolubilă. Nu 
poți fi bun revoluționar, bun co
munist, dacă nu ești bun patriot, 
dacă nu îți iubești patria I Și nu 
poți fi bun patriot al României so
cialiste, dacă nu mijitezi pen
tru socialism, pentru comunism ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează puternic : „Stima noas
tră și mindria, Ceaușescu — 
România !“).

Doresc ca, de la această mare 
adunare consacrată deschiderii a- 
nului de învățămînt, să adresez ti
neretului patriei noastre, tinerei 
generații chemarea de a face 
totul pentru a-și însuși cele mai 
noi cunoștințe din toate domeniile 
de activitate! Faceți totul, dragi 
tovarăși și prieteni tineri, pentru a 
cunoaște și stăpîni tot ceea ce a 
creat mai bun știința în toate sec
toarele de activitate, inclusiv în 
domeniul cunoașterii umane! De- 
veniți buni revoluționari stăpînind 
cuceririle revoluționare în știință și 
tehnică! Deveniți buni revolu
ționari- stăpînind cunoștințele so
ciale, politice revoluționare! De
veniți buni patrioți cunoscînd 
trecutul și făcînd totul pentru a fi 
demni de acest trecut glorios al 
poporului nostru, pregătindu-vă te
meinic pentru a vă putea înrola 
activ în marea operă de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului în 
România, pentru a servi întot
deauna patria, poporul, socialismul, 
politica ^Partidului Comunist Ro
mân ! (Aplauze și urale puterni
ce; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu — tinerii!").

învățați, învățați și Iar învățați! 
Cercetați, cercetați, munciți! Legați 
strîns învățătura cu cercetarea, cu 
munca! Numai așa veți deveni 
buni patrioți, buni revoluționari, 
cetățeni de nădejde ai României 
socialiste, apărători devotați al in
dependenței și suveranității sale! 
Numai așa veți putea să vă înde
pliniți orice îndatorire față de pa
tria noastră și să asigurați dezvol
tarea în continuare și întărirea 
României, să asigurați permanența 
poporului român cît timp va exis
ta viața pe planeta noastră ! (A- 
plauze și urale puternice; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

De. la această mare adunare 
populară, doresc să mă adresez ca
drelor didactice din învățămîntul 
de toate gradele. Aveți, dragi 
tovarăși și prieteni, o mare răs
pundere. Partidul, statul nos
tru, poporul v-au încredințat una 
din cele mai importante și de 
răspundere misiuni — aceea de 
a educa tînăra generație, de a o 
îndruma în învățătură, în viață, în 
muncă. Ridicați-vă la înălțimea a- 
cestei mari îndatoriri revoluționa
re, patriotice, faceți totul pentru ca 
toate cunoștințele pe care le pre- 
dați să fie la nivelul celor mai 
înalte din lumea de astăzi! Asi
gurați ca elevii, studenții care vor 
ieși de pe băncile școlii, din fa
cultăți să poată să-și îndeplinească 
în bune condiții misiunea în so
cietate, în toate sectoarele de acti
vitate! Sînt încredințat că atît ti
neretul patriei noastre, cît și ca
drele din toate sectoarele de acti
vitate vor face totul pentru a-și 
îndeplini marile răspunderi pe care 
Ie au față de patrie, față, de cauza 
socialismului! (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează: „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — tine
rii!").

Dragi tovarăși și prieteni,
Deschidem noul an de învățămînt 

în condiții internaționale deosebit 
de complexe. în viața internațio
nală se manifestă încă puternic 
politica de reîmpărțire a zonelor de 
influență, de forță și dictat. în 
multe regiuni continuă conflictele, 
cad zilnic victime, sînt mari distru
geri umane și materiale. Criza eco
nomică continuă să se adâncească; 
se înrăutățește tot mai mult situa
ția țărilor în curs de dezvoltare, 
în timp ce se intensifică cursa înar
mărilor și cresc cheltuielile pentru 
înarmări. Este adevărat că, alături 
de aceste tendințe, în viața inter
națională se manifestă tot mai pu
ternic voința și hotărîrea popoare
lor de a acționa pentru a se pune 
capăt politicii imperialiste de forță 
și dictat, pentru oprirea cursei în
armărilor, pentru trecerea la dezar
mare, și în primul rînd la dezar
mare nucleară. Se manifestă, de 
asemenea, cu putere voința po
poarelor care au lichidat — se 
poate spune — pe deplin colonia
lismul de a acționa pentru întă
rirea independenței lor, pentru a fi 
pe deplin stăpîne pe destinele lor. 
Iată de ce putem afirma cu deplin 
temei că, în această confruntare 
între cele două tendințe diametral 
opuse din viața internațională, 
viitorul aparține politicii de pace, 

de independență, de făurire a unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră ! (Urale și aplauze 
puternice; se scandează: „Voin 
munci și vom lupta, pacea o vom 
apăra !“).

Țara noastră acționează cu toată 
hotărîrea pentru încetarea conflic
telor militare dintre state, pentru 
trecerea la soluționarea tuturor 
problemelor litigioase numai și nu
mai pe calea tratativelor. Așa cum 
am mai menționat și în alte îm
prejurări, oricît de grele și îndelun
gate sînt tratativele, ele sînt incom
parabil mai ușoare — și trebuie să 
mergem numai pe calea tratative
lor în soluționarea problemelor li
tigioase !

în acest spirit dorim ca și de la 
această mare adunare populară să 
ne exprimăm solidaritatea cu po
poral palestinian, să ne pronun
țăm ferm pentra încetarea acțiuni
lor militare agresive ale Israelului 
în Liban, pentra respectarea inde
pendenței și suveranității Libanu
lui, pentra trecerea la soluționarea 
problemelor din Orientul Mijlociu 
pe calea tratativelor. în acest ca
dru, să fie soluționată în primul 
rînd problema poporului palesti
nian, pe baza dreptului său la auto
determinare, la realizarea unui 
stat palestinian propriu. Poporal 
palestinian are dreptul la un stat 
al său — și în Orientul Mijlociu, 
în Cisiordania și Gaza este loc și 
trebuie să se realizeze un stat pa
lestinian propriu ! în același timp, 
este necesar ca pacea ce se va rea
liza să garanteze integritatea și 
suveranitatea tuturor statelor ! Să 
coexiste atît poporul palestinian și 
statul palestinian, cît și statul is- 
raelian independent, și fiecare să 
se bucure de garanțiile corespun
zătoare privind securitatea și inde
pendența sa ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
— pace !“).

Sîntem preocupați în mod deo
sebit de situația din Europa, de 
faptul că urmează să fie ampla
sate pe continentul nostru noi ra
chete cu rază medie de acțiune și 
să se dezvolte cele existente. De 
aceea, împreună cu toate popoare
le europene, poporul român s-a 
pronunțat și se pronunță ferm 
pentru oprirga amplasării de ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune, pentru retragerea și dis
trugerea celor existente, pentru o 
Europă fără nici un fel de rachete 
atomice — nici cu rază medie, 
nici cu rază mai rnică de acțiune
— pentru o Europă fără arme nu
cleare ! Dorim să se dezvolte rela
ții noi, de egalitate și respect re
ciproc, între țările continentului 
nostru, să realizăm o unitate eu
ropeană nouă, bazată pe principi
ile egalității și respectului inde
pendenței, ale neamestecului în 
treburile interne. în acest spirit, 
sîntem hotărîți să facem totul 
pentru încheierea cu succes a re
uniunii de la Madrid din toamna 
acestui an, pentru convocarea unei 
conferințe de dezarmare și încre
dere în Europa, pentru continuarea 
reuniunilor consacrate securității 
și cooperării pe continent. Popoa
rele europene au demonstrat —■■. 
prin marile manifestări de pace, 
la care poporul nostru a luat par
te activă — că sînt hotărâte să 
facă totul pentru a trăi în pace, 
fără arme nucleare, pentru o Eu
ropă și o lume a păcii și colabo
rării internaționale. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu — pace !“, „Vom mun
ci și vom lupta, pacea o vom apă
ra !“).

Acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării colaborării în Balcani. 
Aș dori să menționez, cu multă 
satisfacție, relațiile bune ale 
României cu statele din această 
zonă și hotărîrea noastră de a ac
ționa împreună pentru transfor
marea Balcanilor într-o regiune 
fără arme nucleare, a colaborării 
pașnice. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează : „Ceaușescu — 
pace !“).

Acordăm o mare însemnătate 
luptei pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru trecerea la dezar
mare, și în primul rînd la dezar
marea nucleară. Considerăm că 
trebuie să facem totul pentru a 
obține oprirea cursei înarmărilor, 
pentru reducerea cheltuielilor mi
litare, pentru renunțarea la politi
ca de forță și de amenințare cu 
forța. Este adevărat că trebuie să 
se acționeze în așa fel îneît redu
cerea înarmărilor, a cheltuielilor 
militare să nu afecteze securita
tea nici unei părți ; dar trebuie să 
realizăm acest echilibru nu prin 
sporirea înarmărilor, ci prin re
ducerea continuă, organizată și sub 
control internațional corespunză
tor. a nivelului actual al înarmă
rilor. Trebuie să facem totul pen
tru a se ajunge la desființarea 
blocurilor militare opuse, pentru 
o colaborare bazată pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, pe 
respectarea independenței și suve
ranității naționale, pe neamestecul 
în treburile interne și pe asigura
rea dreptului fiecărui popor de a 
se dezvolta liber, de a-și alege 
orînduirea socială pe care o do
rește, fără nici o presiune și nici 
un amestec din afară ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Totodată, România se pronunță 
cu toată fermitatea pentru lichida
rea subdezvoltării, pentru o poli
tică de sprijinire a țărilor rămase 
în urmă, a țărilor în curs de dez
voltare, care să asigure progresul 
lor economico-social mai rapid, 
pentru o nouă ordine economică 
internațională. Este necesar să se 
înțeleagă că fără realizarea unor 
relații echitabile în viața econo
mică internațională, fără lichida

rea subdezvoltării nu se. poate 
asigura o politică reală de pace, 
nu se poate realiza o colaborare 
internațională reală. De aceea, tre
buie să intensificăm lupta pentru 
o nouă ordine economică interna
țională, să facem totul pentra ca 
țările bogate să sprijine țările în 
curs de dezvoltare — și să facă 
aceasta .nu ca uri dar, nu ca ceva 
care reprezintă o operă de caritate, 
ci ca o obligație ’— ținînd seama 
că bogăția pe care ele au realizat-o 
este rezultatul jefuirii și asupririi 
țărilor în curs de dezvoltare de 
astăzi. Trebuie să acționăm ferm 
pentra o lume a dreptății sociale 
și naționale, o lume în care fie
care națiune să aibă drepturi egale 
și să se poată dezvolta potrivit 
propriei voințe, așa cum dorește ! 
(Aplauze și urale îndelungate).

Ținînd seama de problemele 
multiple și grave din viața inter
națională, considerăm că este ne
cesar să se creeze condiții pentru 
participarea activă la soluționarea 
problemelor a tuturor statelor. în 
primul rînd, considerăm că trebuie 
să se asigure participarea egală a 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor în 
curs de dezvoltare, a statelor nea
liniate, care sînt vital interesate în 
soluționarea problemelor, în asi
gurarea independenței, păcii și 
progresului fiecărei națiuni.

Este necesar să crească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite, al al
tor organisme internaționale în 
rezolvarea problemelor interna
ționale. Trebuie șă facem astfel 
îneît organismele Națiunilor Unite 
să aibă un rol mai activ în solu
ționarea acestor probleme.. Este 
necesară crearea unui organism 
special pentru bune oficii, pentra 
a organiza tratativele în vederea 
soluționării problemelor dintre sta
te. Considerăm că este timpul ca 
Organizația Națiunilor Unite să-și 
asume răspunderea pentru a pune 
capăt conflictelor și războaielor, 
pentra a asigura realizarea păcii 
pentra toate națiunile lumii. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu — pace !“).

Viața a demonstrat creșterea 
rolului forțelor progresiște, ăl for
țelor antiimperialiste, al popoare
lor în viața internațională. Marile 
acțiuni pentru pace de anul trecut 
și din acest an — la care poporal 
nostru a participat activ prin ma
rile sale manifestări, inclusiv prin 
cele 18 milioane de semnături 
puse pe Apelul pentru pace și 
dezarmare — demonstrează că na
țiunile lumii, acționînd unite, dis
pun de forța necesară pentru li
chidarea politicii imperialiste,j pen
tru a pune capăt războiului, pentru 
asigurarea dreptului fundamental 
al omenirii, al popoarelor la exis
tență, la viață, la independență și 
pace ! (Urale și aplauze îndelun
gate ; se scandează : „Ceaușescu — 
pace !“).

In spiritul hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea privind activitatea 
internațională, preocupîndu-rie de 
dezvoltarea continuă a societății 
noastre socialiste, vom face totul 
pentru a ne aduce contribuția la 
politica de pace și independență 
națională, fiind convinși că numai 
în condiții de pace avem garanția 
înfăptuirii Programului partidului, 
putem asigura dezvoltarea conti
nuă a patriei și ridicarea bunăstă
rii poporului nostru. (Aplauze și 
urale puternice). în acest spirit, 
vom întări și dezvolta în conti
nuare relațiile cu toate țările so
cialiste, desigur, în primul rînd cu 
vecinii noștri. Vom extinde, în 
continuare, relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare,. cu țările capi
taliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fiind convinși că în lumea 
contemporană, cînd există state cu 
orînduiri sociale diferite, coexis
tența pașnică, bazată pe egalitate 
și respect reciproc, constituie sin
gura cale logică, rațională. Și tre
buie să facem totul pentra trium
ful acestei politici ! (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, aș dori să exprim 

încă o dată convingerea că între
gul tineret al patriei noastre, din 
învățămîntul de toate gradele, că 
toate cadrele didactice vor face to
tul pentru a obține, în anul șco
lar 1982—1983, succese iot mai 
mari, că vor acționa în așa fel în
eît acest an de învățămînt să se 
înscrie în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XII-lea pentru o nouă 
calitate a muncii și vieții, deci și 
pentru o calitate nouă a învăță
mântului. ■

Cu această convingere, vă urez 
tuturor succese cît mai mari în anul 
de învățămînt în care intrăm ! Să 
încheiați noul an școlar cu rezul
tate cît mai bune, să faceți totul 
pentra a vă servi patria și po
porul ! (Aplauze și urale puterni
ce; se scandează: „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Vă urez tuturor, întregului tine
ret și cadrelor didactice, precum 
și tuturor oamenilor muncii suc
cese tot mai mari, multă sănătate 
și fericire ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandea
ză minute în șir : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — tinerii!“, „Ceaușescu 
pace !“. într-o atmosferă de puter
nică însuflețire și de strînsă uni
tate, toți cei prezenți la marea a- 
dunare populară ovaționează în
delung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. a Il-a)
pentru valorificarea energiei solare, 
diferite sisteme automate de coman
dă și control.

Apreciind strădania cadrelor didac
tice și a viitorilor specialiști în au
tomatică de a se achita cu cinste de 
sarcinile încredințate, secretarul ge
neral al partidului îi felicită pentru 
rezultatele obținute și le urează noi 
și tot mai mari succese în activitatea 
de viitor.

Cu prestigioase rezultate tn activi
tatea de integrare a învățămîntului 
cu cercetarea, proiectarea și produc
ția se prezintă și colectivul Facultă
ții de mecanică. Și aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu 
urarea de bun venit, rostită în această 
zi. din inimă, de studenți din toate 
unitățile institutului.

în cadrul dialogului de lucru, șeful 
catedrei de mecanică fină. Traian 
Demian, informează că, pe baza in
dicațiilor secretarului general al parti
dului, studenții au realizat, sub în
drumarea cadrelor didactice, o serie 
de aparate, instalații și utilaje de 
mare complexitate și tehnicitate, 
unele constituind premiere naționale, 
incluse în producția întreprinderilor 
de profil.

în holul facultății sînt expuse cele 
mai semnificative creații ale colecti
vului acestei catedre, între care se 
remarcă prototipul micromotorului 
pas cu pas, pînă acum importat, stan
dul pentru studiul fiabilităților la vi
brații ale circuitelor imprimate, con
centratorul de energie solară cu ac
țiune cilindrică, intrat în producția 
de serie, aparatul pentru determi
narea gradului de maturizare a plan
telor.

Vizitîndu-se apoi principalele la
boratoare ale catedrei de mecanică 
fină, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sint prezentate creații deosebite din 
domeniul opticii, aparaturii biomedi
cale, din alte sectoare.

în continuare este vizitată ÎN
TREPRINDEREA DE APARATE ȘI 
UTILAJE PENTRU CERCETARE, 
situată, de asemenea, pe platfor
ma Institutului politehnic Bucu
rești. Această întreprindere, creată la 
indicația conducătorului partidului și 
statului nostru, are drept scop să asi
gure aplicarea imediată în producție 
a rezultatelor cercetării cadrelor di
dactice și studenților din institutele 
bucureștene de învățămînt superior 
și din țară, ale unor institute și cen
tre de cercetări, precum și ale pro
priului colectiv de creație tehnică.

Secretarului general al partidului 
11 sînt prezentate de către directorul 
unității, Victor Bâzu, dinamica prin
cipalilor Indicatori de producție, pro
gramul tehnic de lucru pe acest an, 

menit să asigure baza cercetării teh- 
nico-științifice naționale, contribuția 
întreprinderii la exporturile com
plexe ale altor unități. Este subliniat 
faptul că integrarea cu învățămîntul 
se desfășoară sub forma practicii 
productive a studenților, a micro- 
producției, a activității de cercetare- 
proiectare pentru studenții din anii 
superiori, sub directa îndrumare a 
specialiștilor întreprinderii, a echipe
lor mixte — de proiectare și cerce
tare — cu participarea cadrelor și 
studenților de la Institutul politehnic 
București sau de Ia alte unități de 
învățămint superior, institute și cen
tre de cercetări din București și din 
țară. Toate aceste activități se des
fășoară sub directa îndrumare știin
țifică și metodologică a Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie.

Colectivul acestei unități, deși tînăr 
— media de vîrstă nu depășește 24 
de ani — participă la înfăptuirea 
programelor speciale, de interes 
național. Anual, întreprinderea rea
lizează zeci de noi produse, bazate pe 
concepție românească, domeniile pe 
care le acoperă fiind foarte diverse. 
Aici se produc aparate de analiză 
chimică și electrochimică, spectro- 
metrie, aparate de laborator de uz 
general, traductori pentru mărimi 
mecanice, aparate pentru încercat ca
racteristicile materialelor, standuri 
pentru probe și etalonare.

O imagine sugestivă asupra reali
zărilor obținute în cei peste trei ani 
de existență ai întreprinderii este 
oferită de expoziția amenajată în ca
drul laboratorului de testare și pre
zentare, care reunește produse reali
zate de specialiștii unității în cola
borare cu diferite unități de învăță- 
mînt și institute de cercetare. Aten
ția oaspeților este reținută de pro
dusele realizate de întreprindere, în 
colaborare cu Institutul Central de 
Chimie — ICECHIM, Institutul Cen
tral de Fizică și altele.

Secretarul general al partidului a 
felicitat tînărul colectiv de specia
liști ai Întreprinderii pentru realiză
rile obținute și a recomandat să se 
continue eforturile în direcția asigu
rării bazei cercetării tehnico-științi- 
fice naționale cu aparatura necesară, 
pentru a-și aduce o contribuție spo
rită la înfăptuirea programelor spe
ciale românești privind cercetarea 
științifică.

Dezvoltarea multilaterală a Invăță- 
mintului superior bucureștean în 
ultimii 17 ani, succesele dobîndite Sn 
procesul legării sale de cerințele 
producției materiale, contribuția a- 
cestuia la dezvoltarea economiei na
ționale sînt relevate în mod grăitor 
într-o cuprinzătoare expoziție orga
nizată în holul clădirii principale a 
Institutului politehnic.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a dovarășel Elena 

Ceaușescu, prestigioase formații, co
rale din Capitală intonează cîntecele 
„Pui de lei", „Partidul-Ceaușescu- 
România" și „Gaudeamus igitur“, în 
timp ce tineri și tinere din cadrul 
Institutului de educație fizică și sport 
alcătuiesc o impresionantă piramidă 
vie, în vîrful căreia susțin portretul 
secretarului general al partidului, 
încadrat de drapele roșii și tricolore.

Sînt prezenți rectorii institutelor de 
învățămînt superior, directori gene
rali ai institutelor centrale de cerce
tări, membri ai biroului comitetului 
de partid al Centrului universitar 
București.

în prima sa secțiune, expoziția 
înfățișează structura învățămîntului 
superior bucureștean, care cuprinde 
12 institute cu 47 de facultăți și 100 
de secții, în care studiază aproape 
71 000 tineri. în același timp, este 
ilustrată puternica dezvoltare a ba
zei materiale a învățămîntului supe
rior din Capitală, care însumează 
aproape 250 000 metri pătrați spa
ții de învățămînt, 32 000 locuri în, 
cămine studențești și peste 26 300 
locuri la cantine. Se menționează că, 
alături de tinerii din țara noastră, 
la București se pregătesc aproape 
6 000 de studenți și doctoranzi din 
106 țări, expresie elocventă a politi
cii partidului și statului nostru de 
promovare pe scară tot mai largă a 
relațiilor de colaborare pe multiple 
planuri cu alte popoare.

Expoziția evidențiază rezultatele 
activității de perfecționare a proce
sului de învățămint, precum și pre
ocupările institutelor de învățămînt 
superior pentru soluționarea unor 
obiective de mare însemnătate în
scrise în programele prioritare ale 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie și ale institutelor cen
trale de cercetări.

Este examinată cu interes Instala
ția orbitală de sudat recipienți și 
conducte, cu ajutorul căreia se rea
lizează o însemnată economie de 
energie electrică. De asemenea, 
atrage atenția, prin caracteristicile 
sale tehnico-constructive, instalația 
pentru difuzia zahărului, proiectată 
de studenții Facultății de mecanică, 
agregat care a Intrat in producție la 
întreprinderea de profil din Buzău.

Abordînd aspecte privind recondi- 
ționarea pieselor de mașini, tovară
șul Nicolae Ceaușescu recomandă 
cadrelor didactice și specialiștilor 
din învățămînt să acorde un sprijin 
tot mai susținut unităților industri
ale în vederea sporirii volumului de 
piese recondiționate. Apreciind, de 
asemenea, preocupările manifestate 
în cadrul Institutului pentru realiza
rea roboților industriali, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere ca asemenea 
Instalații de mare tehnicitate, 
menite să asigure o productivitate

Flori ala recunoștinței tinerei generații pentru minunatele condiții de muncă și viață create

și eficiență tot mai înalte, să fie per
fecționate pentru a permite executa
rea unor operații complexe.

în continuare este ilustrată con
tribuția valoroasă a institutelor de 
învățămint superior la dezvoltarea 
bazei proprii de materii prime, ener
gie și combustibili, la înfăptuirea 
noilor orientări în agricultură, preo
cuparea designului pentru sprijinirea 
industriei in vederea dezvoltării și 
diversificării producției, creșterea 
calității acesteia.

O largă reflectare îșl găsește tn 
expoziție participarea tineretului 
studios la edificarea unor obiective 
economice și social-culturale in ca
drul acțiunilor organizate pe șantie
rele naționale ale tineretului, la 
Festivalul național al muncii și 
creației „Cîntarea României", ca și 
la activitatea sportivă desfășurată 
sub genericul „Daciadei".

O secțiune aparte reunește Impor
tante lucrări tehnico-științifice, so
cial-politice, tratate și cursuri uni

versitare apărute !n ultimii ani. La 
loc de frunte se află operele secreta
rului general al partidului, precum

Vie recunoștiință pentru minunatele 
condiții de muncă și învățătură

Pe Întregul traseu străbătut tn 
cursul acestei noi vizite de lucru, 
mii și mii de locuitori ai Capitalei 
au dat expresie dragostei și înaltei 
prețuiri față de secretarul general 
al partidului, sentimentelor profun
de și statornice cu care îl înconjoa
ră întregul popor român. La inter
secțiile marilor artere de circulație, 
străbătute de coloana oficială de 
mașini, un număr impresionant de 
oameni ai muncii de toate vîrstele, 
alături de studenții și elevii pre- 
zenți la această sărbătoare a învăță- 
mîntului românesc, au scandat cu 
însuflețire, cu dragoste, minute în 
gir, numele partidului și al secreta

și lucrările tovarășe! academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, edi
tate în România și în diferite țări.

rului său general, Indisolubil legate 
într-un simbol al devenirii României 
socialiste. Atmosfera sărbătorească 
este sporită de evoluția forma
țiilor artistice, fanfare, echipe de 
dansatori și grupuri de sportivi. 
Bucuria începutului de an școlar, 
recunoștința celor mai tineri cetă
țeni ai patriei față de partid și secre
tarul său general pentru condițiile 
de viață, de învățătură și de recreere, 
pentru copilăria lor fericită se regă
sesc in sugestivele exerciții ale ele
vilor, pionierilor și șoimilor patriei. 
Lor li se alătură studenții, care au 
ținut să-și exprime și cu acest prilej 
mulțumirea deplină pentru condi

țiile create învățămintului, hotărîrea 
nestrămutată a tineretului studios 
din România de a răspunde acestei 
griji statornice a partidului prin re
zultate tot mai bune, printr-o temei
nică pregătire teoretică și practică, 
angajamentul de a deveni specialiștii 
de miine ai țării. Este evocată, in 
același timp, vasta activitate cultu- 
ral-educativă desfășurată în toate 
instituțiile noastre de învățămînt, 
sub generoasa egidă a Festivalului 
național „Cintarea României".

în această ambianță entuziastă, 
de profund patriotism, și-au găsit și. 
își găsesc o semnificativă ilustrare' 
dorința vie de pace a tinerei gene
rații din țara noastră, care, împreună 
cu întreaga națiune, își exprimă 
hotărît voința de a trăi și crea în li
niște, la adăpost de amenințările 
războiului, acțiunile consecvente și 
constructive ale României socialiste 
puse în slujba păcii, securității și 
dezarmării, întăririi prieteniei și 
colaborării dintre toate țările lumii.

Marea adunare populară consacrată deschiderii anului de învățămînt 1982—1983
După încheierea vizitei, amplu 

dialog consacrat dezvoltării invăță- 
mintului de toate gradele, legării sale 
tot mai strînse cu cercetarea și pro
ducția, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena , Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
luat parte la adunarea populară Or
ganizată pe platforma Institutului 
politehnic cu prilejul deschiderii 
noului an de Învățămint.

La această impresionantă mani
festare, care marchează Începutul 
unei noi etape de muncă în viața ti
neretului studios din patria noastră, 
participă peste 100 000 de elevi și 
studenți, cadre didactice și oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

Pe fațadele clădirilor se află pan
carte pe care sînt înscrise urări la 
adresa partidului, a secretarului său 
general, a patriei noastre socialiste 
și a poporului muncitor, mobiliza
toare angajamente ilustrînd hotă
rîrea studenților și a cadrelor didac
tice de a face totul pentru Înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, a Programului 
partidului, pentru continuarea mă
reței opere de construcție socialistă 
și comunistă, de ridicare a scumpei 
noastre patrii pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Manifestîndu-și și în aceste clipe 
întreaga lor dragoste și recunoștință 
față de secretarul general al parti
dului, cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, de numele căruia se leagă 
succesele obținute de țara noastră 
în ultimii 17 ani în cele mai diferi
te domenii, participanții la adunarea 
populară poartă mari portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte 
pe care sînt înscrise urări închinate 
partidului, patriei noastre libere și 
independente, poporului român, con
structor activ al socialismului, apă
rător al păcii și promotor consec
vent al înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu este întîmpinată cu 
puternice urale și îndelungi ovații. 
Zecile de mii de participant! scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Din 
adîncul inimii — Ceaușescu-tinerii 
„Ceaușescu — pace !“.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Gheorghe Bană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Eleua 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Aceste momente, cu ample și pro

funde semnificații în activitatea ti
neretului studios al țării, a întregu
lui popor, ne oferă un minunat pri
lej ca, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din Capi
tală, să salutăm cu nemărginită 
bucurie și adîncă mîndrie1 patriotică 
prezența la marea adunare populară, 
consacrată deschiderii noului an de 
învățămînt, a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Noi, toți cei ce trăim și muncim In 
Capitala patriei, exprimăm cele mai 
vii mulțumiri și întreaga noas
tră recunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cei mai iubit fiu al po
porului român, conducătorul încercat 
și clarvăzător al partidului și statu
lui, personalitate proeminentă a lu
mii politice contemporane, care și-a 
dedicat întreaga viată și activitate 
revoluționară edificării noului destin 
socialist al țării, înfăptuirii celor mai 
scumpe idealuri ale națiunii noastre, 
triumfului cauzei păcii și progresu
lui în lume.

Avem onoarea deosebită s£i salu

tăm, cu profund respect, înaltă stimă 
și prețuire, prezența la adunarea 
noastră a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, activist 

i de seamă al partidului și statului, 
,, eminent om de știință de reputație^ 
i: mondială, strălucit exemplu de mi

litant revoluționar pentru cauza po
porului, pentru progresul și Înflo
rirea continuă a patriei noastre so
cialiste.

Deschiderea anului de învățămint 
are loc in atmosfera de puternică 
angajare revoluționară a întregului 
popor, care acționează cu hotărîra 
pentru a întîmpina Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 35-a 
aniversare a proclamării Republicii 
cu noi succese în dezvoltarea econo
miei, activității de cercetare științi
fică, a învățămîntului și culturii.

Oamenii muncii din Capitală, in- 
, suflețiți de neobosita dumneavoastră 

activitate, pusă în slujba propășirii 
patriei și ridicării continue a bună
stării întregului popor, vă raportea
ză, muit stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că au realizat suplimen
tar, față de plan, o producție marfă 
industrială în valoare de peste 1,3 
miliarde lei șl o producție netă de 
peste un miliard lei, obținută in în
tregime pe seama creșterii producti
vității muncii. In agricultură am în
deplinit în totalitate sarcinile la 
fondul de stat și acționăm în pre
zent cu toate forțele pentru strîn- 
gerea fără pierderi a culturilor de 
toamnă. Rezultate însemnate s-au 
înregistrat, totodată, în dezyoltarea 
învățămîntului de toate gradele, cer
cetării științifice, artei și culturii, 
precum și în celelalte domenii de ac
tivitate destinate creșterii continue 
a nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii din Ca
pitală.

Toate aceste succese le datorăm 
preocupării dumneavoastră statorni
ce și sprijinului ce ni-1 acordați per
manent, pentru continua dezvoltare 
și înnoire a Capitalei, față de care 
vă exprimăm cu adîncă dragoste 
cele mai alese mulțumiri.

Prezența dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
deschiderea tradițională a noului an 
școlar reprezintă pentru noi, pentru 
întregul popor încă o dovadă a înal
tei griji pe care conducerea; partidu
lui, dumneavoastră personal o acor
dați dezvoltării învățămîntului de 
toate gradele, integrării tot mai pu
ternice a acestuia cu producția și 
cercetarea.

Profund recunoscători față de ma
rile eforturi materiale ale statului 
nostru pentru crearea unor condiții 
optime de învățătură întregului ti
neret, sîntem mîndri că, în ultimii 
ani, școala românească, structurată 
pe baza concepției dumneavoastră 
revoluționare, a cunoscut ample mu
tații calitative, asigurînd un învăță
mînt modern, în consens cu cele mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice contemporane, în măsură 
să răspundă cerințelor dezvoltării 
continue a forțelor de producție, ala 
progresului economico-social al țării.

în lumina orientărilor cuprinse in 
expunerea dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, la 
Plenara Comitetului Central din iunie 
a.c., sîntem hotărîți ca, începînd din 
acest an școlar, să asigurăm o îm
bunătățire substanțială a procesului 
instructiv-educativ, legarea tot mai 
strînsă a acestuia de activitatea 
practică productivă, militînd ferm 
pentru educarea prin muncă și pen
tru muncă a elevilor și studenților, 
dezvoltarea dragostei și atașamentu
lui nețărmurit față de patrie și cu
ceririle revoluționare ale poporului 
nostru, pentru formarea omului nou, 
constructor conștient al socialismului 
și comunismului.

Vă rog să-mi permiteți ca. folosind 
acest prilej, să exprim adeziunea 
deplină a oamenilor muncii din Ca
pitală la înțeleaptă politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, aprobînd pe deplin și dind cea 

mai înaltă apreciere inițiativelor șl 
acțiunilor consecvente ce le întreprin
deți în scopul promovării cauzei des
tinderii, al soluționării constructive 

- pe cale pașnică a marilor probleme 
ale lumii contemporane, pentru edifi
carea unei vieți mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, pentru 
pace și colaborare internațională.

în continuare a luat cuvîntul to
varășul Voicu Tacbe, rectorul Institu
tului politehnic București, care a 
spus ?

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși, 
Profund onorați de înalta cinste pe 

care ne-ați făcut-o astăzi de a vizita 
din nou platforma Institutului poli
tehnic din București, vă rog să-mi 
permiteți să exprim cele mai alese 
simțăminte de adîncă stimă și res
pect. de inaltă prețuire și caldă 
recunoștință pe care tineretul studios 
și slujitorii școlii românești le nutresc 
față de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, ilustru conducător al 
partidului șl statului, inspiratorul și 
ctitorul marilor transformări revolu
ționare In toate domeniile vieții so
ciale, personalitate de excepție a lu
mii politice contemporane.

Adresăm, totodată, tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant remarcabil al 
partidului nostru, om de știință de 
renume mondial, sentimentele noas
tre de profundă stimă și aleasă con
siderație pentru neobosita activitate 
politică, științifică și socială pusă in 
slujba înfăptuirii consecvente a po
liticii partidului și statului nostru, 
dezvoltării și afirmării continue a 
științei, învățămîntului și culturii 
românești.

Institutul politehnic bucureștean, 
amplasat pe această modernă plat
formă de învățămint, cercetare și 
producție — creată din inițiativa 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu 
— dispune de amfiteatre și labora
toare moderne, avînd toate condiții
le pentru a asigura o temeinică pre
gătire profesională și politică celor 
aproape 30 de mii de studenți ai săi. 
întregul proces instructiv-educativ 
are la bază concepția dumneavoas
tră revoluționară de integrare a în
vățămîntului cu activitățile de cer
cetare, proiectare și producție — 
singura și cea mai eficientă cale da 
pregătire a viitorilor specialiști. Im
plicați direct în procesul învățăturii 
și muncii in laboratoare, in ateliere 
și uzine, studenții și cadrele didac
tice au reușit — așa cum ați putut 
constata și la fața locului — să rezol
ve sarcini de importanță majoră pen
tru economia națională. împreună cu 
specialiștii din cercetare și produc
ție, ei au realizat linia automată de 
turnare în cochilă la întreprinderea 
„23 August", au modernizat și per
fecționat procedeul de turnare în 
forme vidate, și-au adus contribuția 
la asimilarea in producție a unor 
produse cu grad ridicat de comple
xitate tehnică.

Sintem conștienți, mult stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că institutul nostru, școa
la superioară românească au încă 
mari datorii față de făuritorii bunu
rilor materiale și ai valorilor spiri
tuale. Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră, vom milita cu toate for
țele pentru o nouă calitate in pre
gătirea specialiștilor, vom folosi mal 
eficient baza materială și întregul 
potențial uman de care dispunem 
pentru sporirea contribuției noastre 
la lărgirea bazei de materii prime și 
materiale, valorificarea superioară a 
tuturor resurselor naționale, perfec
ționarea tehnologiilor, asimilarea de 
noi produse cu calități tehnice și 
economice superioare.

Mulțumindu-vă din adîncul inimii 
pentru indicațiile prețioase pe care 

nî le-ați dat, vă asigurăm, mult Iu
bite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, că vom ac
ționa cu neclintită hotărîre și 
profund devotament pentru perfec
ționarea întregii noastre activități de 
instrucție și educație revoluționară, 
pentru a spori aportul studenților și 
cadrelor didactice la efortul general 
al întregului popor in vederea în
făptuirii neabătute a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, 
pentru ridicarea României pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Să ne trăiți intru mulți ani și fe
riciți, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu !

In cuvîntul său, tovarășul lancu 
Drăgan, director general al Institu
tului central de cercetări metalurgi
ce, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să^mi permiteți să dau 

glas sentimentelor de adincă stimă, 
respect și inaltă prețuire pe care 
cercetătorii, toți oamenii muncii din 
Institutul central de cercetări meta
lurgice le nutresc față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, arhi
tectul strălucit al operei de ridicare a 
României pe culmile înalte ale pro
gresului și civilizației, care v-ați le
gat întreaga viață și activitate de 
toate marile victorii obținute de 
poporul nostru in făurirea celei mai 
demne orînduiri pe pămîntul patriei.

Exprim sentimentele noastre de 
profundă stimă, respect și caldă re
cunoștință tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent activist al partidului și sta
tului, savant de renume mondial, 
pentru îndrumarea de înaltă compe
tență și sprijinul multilateral, per
manent pe care-1 acordă dezvoltării 
cercetării științifice, creșterii conti
nue a rolului științei iii edificarea 
socialistă a țării.

Mulțumindu-vă din Inimă pentru 
vizita efectuată in institutul nostru, 
vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că activitatea de 
cercetare, coordonată cu competență 
de Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, este axată pe re
zolvarea unor probleme deosebit de 
importante pentru dezvoltarea con
tinuă a metalurgiei românești, mo
dernizarea și extinderea unor noi 
procedee tehnico-economice superi
oare in elaborarea oțelurilor, în do
meniul deformării plastice și al tra
tamentului termic și altele, care vor 
duce la creșterea substanțială a gra
dului de folosire a metalului, la eco
nomisirea resurselor energetice și de 
materii prime. In prezent, cercetă
rile noastre sînt concentrate în di
recția asimilării in țară a fabricației 
unor materiale necesare dezvoltării 
aeronauticii, energeticii nucleare, 
forajului marin, recuperării resurse
lor secundare, reducerii continue a 
cheltuielilor de producție.

Sîntem hotărîți ca, pe baza Indica
țiilor pe care ni le-ați dat in cursul 
vizitei de astăzi, să acționăm cu în
treaga noastră pricepere și energie 
pentru valorificarea mai operativă a 
lucrărilor de cercetare, realizarea tn 
institut a unei puternice unități 
furnizoare de oțeluri și aliaje de 
inaltă calitate in vederea satisface
rii cerințelor din ce in ce mai exi
gente, atit pe piața internă, cit și 
pe cea internațională.

Ținind seama de faptul că rezul
tatele cercetării depind, in primul 
rînd, de calitatea pregătirii oameni
lor, vom acorda cea mai mare aten
ție conlucrării noastre cu institutele 
tehnice de învățămînt superior, co
relării planurilor de cercetare, adîn- 
cirii integrării Învățămîntului cu 
producția și cercetarea.

Vă rog să-mi permiteți, mult iubita 

tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, să vă mulțumim 

■ încă o dată, din adîncul Inimii, pen
tru indicațiile date cu prilejul vizitei 
efectuate în institutul nostru și să vă 
asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru dezvoltarea continuă 
a cercetării științifice și implicarea 
ei tot mai puternică în soluționarea 
problemelor complexe ale moderni
zării economiei naționale, contri
buind astfel cu toate forțele Ia în
făptuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Să ne trăiți mulți ani !
A luat apoi cuvîntul tovarășa Ro

diră Anghel, studentă, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C. din Institu
tul agronomic „N. Bălcescu" — 
București, care a spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
In numele celor peste 70 000 de 

studenți ai Capitalei, îngăduiți-mi să 
dau glas celor mai calde sentimente 
de satisfacție și bucurie, de profundă 
recunoștință pentru înalta cinste pe 
care ne-o faceți participînd din nou 
la deschiderea anului de învă- 
țămint, dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, părinte drag al tine
retului, omul de care se leagă nă
zuințele fundamentale ale națiunii și 
a cărui viață și activitate reprezintă 
idealul nostru suprem, sensul însuși 
al devenirii și afirmării noastre ca 
specialiști, patrioți și revoluționari.

Exprimăm cele mai vii sentimente 
de aleasă stimă și adîncă . pre
țuire față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de re
nume mondial, față de strălucita acti
vitate desfășurată pentru continua 
dezvoltare a învățămîntului și științei 
românești, pentru afirmarea tot mai 
puternică a geniului creator al po
porului român.

Faptul că astăzi noi, studenții, în
tregul tineret școlar din România, 
beneficiem de condiții fără precedent 
pentru studiu și educație, pentru for
marea noastră ca specialiști, cu o 
tnaltă pregătire, ilustrează grăitor 
grija statornică pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, o purtați tinerei generații, 
perfecționării neîncetate a întregului 
sistem de invățămînt, față de care vă 
mulțumim din adîncul inimilor 
noastre.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, sub conducerea 
organizațiilor de partid, a organizațiilor 
revoluționare ale tineretului, studen
ții Institutului agronomic bucureș
tean, asemenea întregului tineret stu
dios din România, participă activ, cu 
toate forțele, atit in cadrul fermelor 
institutului, cit și în unitățile agricole, 
la desfășurarea întregii activități din 
agricultură. înțelegem bine că acum, 
în anii de facultate, trebuie să învă
țăm să mînuim tractoarele și întreaga 
gamă de mașini agricole, să ne însu
șim temeinic tehnologiile moderne 
specifice fiecărei culturi, procesele de 
muncă din zootehnie și din celelalte 
sectoare ale agriculturii. Numai in 
felul acesta, după absolvire, vom pu
tea lucra efectiv in producție, inte- 
grîndu-ne rapid în colectivele ferme
lor in care vom fi repartizați, în ac
tivitatea de cercetare, care, așa cum 
ați cerut dumneavoastră la recenta 
consfătuire de lucru de la Comitetul 
Central, trebuie să se desfășoare in 
unitățile agricole din toate zonele ță
rii, acolo unde se hotărăște soarta 
producției, unde, in fond, se înfăp
tuiește noua revoluție agrară.

Mindri de profesia pe care ne-am 
ales-o și căreia ne vom dărui cu toată 
pasiunea, ne angajăm solemn, în fața 
dumneavoastră, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, să învățăm și să muncim 
fără preget pentru a ne forma ca 

viitori specialiști, făurari ai epocii 
pe care o trăim, epocă ce poartă 
amprenta gîndirii dumneavoastră cu
tezătoare, a geniului politic cu care 
conduceți destinele națiunii. Expri
măm legămîntul nostru nestrămutat 
că vom urma neabătut Înaltul dum
neavoastră exemplu de muncă și via
ță, punîndu-ne întreaga energie, 
elanul tineresc, devotamentul și dă
ruirea revoluționară în slujba intere
selor supreme ale poporului român.

în cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Sederias, directorul între
prinderii de mașini electrice Bucu
rești, a spus :

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu» 
Stimați tovarăși,
Colectivul de oameni al muncii da 

Ia întreprinderea de mașini electri
ce București a primit astăzi, cu deo
sebită satisfacție și bucurie, vizita de 
lucru pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în întreprindere, precum și în liceul 
industrial și școala profesională care 
funcționează pe lingă unitațea 
noastră.

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
adînca noastră recunoștință pen
tru ajutorul . generos pe care il 
acordați permanent școlii in ve
derea pregătirii cadrelor necesa
re dezvoltării economiei naționa
le și, totodată, să vă exprimăm, 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, comunistul de 
omenie, revoluționarul consecvent și 
patriotul înflăcărat, cele mai alese 
sentimente de dragoste și recunoștin
ță pentru activitatea prodigioasă pusă 
in slujba înaintării viguroase a pa
triei noastre pe drumul luminos al 
comunismului.

Aducem un profund omagiu, îm
preună cu cele mai calde mulțumiri, 
mult stimatei tovarășe academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de repu
tație mondială, pentru marea con
tribuție pe care o aduce la dezvol
tarea științei și culturii românești, 
pentru aportul remarcabil în dome
niul asimilării unor noi materii pri
me și materiale chimice deosebit de 
importante pentru dezvoltarea mul
tor sectoare ale economiei noastre 
naționale, între care și producția de 
motoare electrice.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că, răspunzînd Îndemnu
rilor dumneavoastră, într-o perioadă 
relativ scurtă, colectivul nostru a 
asimilat noi serii de motoare elec
trice cu înalte performanțe tehnico- 
economice pentru metalurgie, ma- 
șini-unelte, utilaj tehnologic, minier 
și chimic, echipamente navale și 
pentru metrou, precum și pentru alte 
ramuri ale economiei naționale.

în continuare, vom acționa cu toată 
hotărîrea pentru ca, așa cum ne-ați 
indicat dumneavoastră astăzi, să mo
dernizăm tehnologiile de fabricație, 
să valorificăm superior materiile pri
me și materialele, 6ă promovăm mai 
hotărît exportul, prin realizarea unor 
produse de Înaltă calitate și compe
titivitate. • ■ » . « . ■

Acționind in această direcție, ne in
tensificăm și mai mult preocupările 
pentru ridicarea gradului de pregă
tire profesională a personalului mun
citor, și îndeosebi a tineretului.

Avem o bună experiență în pregă
tirea forței de muncă, cea mai mare 
parte a absolvenților liceului și școlii 
noastre profesionale lucrind în uzină.

Dar, așa cum, pe bună dreptate, ați 
subliniat dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, recent, la marea 
adunare populară din municipiul Pe
troșani, nu se poate concepe o in
dustrie modernă fără muncitori cu o 
înaltă pregătire tehnică. De aceea, 
vom acorda cea mai mare atenție 
perfecționării învățămintului, prac
ticii in producție, a întregului sistem 

de pregătire a cadrelor, începînd de 
la muncitor și pînă la inginerul spe
cialist, astfel incit fiecare să poată 
rezolva cu competență cele mai 
complexe probleme ale producției.

în numele întregului colectiv de 
muncă, îngăduiți-mi să vă adresez 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, cele mai calde urări 
de sănătate, putere de muncă și viață 
lungă, spre binele și fericirea po
porului român, dornic să trăiască in 
pace, libertate și prietenie cu toate 
popoarele lumii.

în numele participanților, al tu
turor locuitorilor Capitalei, tovară
șul Gheorghe Pană a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu rugămin
tea de a lua cuvîntul la marea 
adunare.

și îndelungi aplauze,Primit cu vii . ....
a luat apoi cuvîntul TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu/viu 
interes și profundă satisfacție de „în
treaga asistență, iar prin interme
diul posturilor de radio și televizi
une de milioane de elevi și stu- 
denți, cadre didactice, oameni ai 
muncii de cele mai diferite profesii. 
Cuvîntarea a fost subliniată în repe
tate rînduri cu puternice aplauze, 
cu îndelungi urale și ovații, cei pre
zenți exprimindu-și astfel deplina 
lor aprobare față de politica nternă 
și externă a partidului, față de 
aprecierile profund științifice și ori
entările novatoare formulate le to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Dind expresie profundului ecou 
pe care cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului l-a trezit în ini
mile participanților la adunare, 
hotărîrii lor unanime de a contribui 
cu toată energia la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului de 
toate gradele, la adîncirea procesu
lui de integrare a acestuia cu cerce
tarea și producția, adresîndu-se to
varășului Nicolae Ceaușescu, primul 
secretar al comitetului municipal de 
partid a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele participanților la această gran
dioasă adunare, al comuniștilor, al 
tuturor cetățenilor Capitalei, să vâ a 
adresăm dumneavoastră, conducăto
rul iubit al partidului și statului, 
militantul revoluționar, care întru
chipați cu strălucire cele mai 
înalte virtuți ' și idealuri ale 
poporului român, mulțumirile noas
tre profunde pentru grija deose
bită ce o purtați perfecționării școlii 
românești, formării și educării co
muniste a tinerei generații, dezvol
tării necontenite a patriei noastre 
socialiste, ridicării permanente a ni
velului de trai al oamenilor muncii. 
Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru îndeplinirea exem
plară a indicațiilor pe care ni le-ați 
dat astăzi, a sarcinilor ce ne revin 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului; calea • sigură a înălțării 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație, a fericirii și bunăstării 
poporului român.

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

Marea adunare populară de pe 
platforma Institutului politehnic din 
București se încheie într-o atmosfe
ră de vibrant entuziasm patriotic. 
Scandind cu înflăcărare numele 
partidului și al secretarului său ge
neral, zecile de mii de elevi, stu
denți. cadre didactice, toți partici- 
panții își reafirmă încă o dată cu 
putere încrederea lor nestrămutată 
în partid, in politica sa clarvăzătoa
re consacrată edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.
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RBlll LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația militară a R. P. Mozambic
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant suprem 
al Forțelor Armate, a primit, joi, 16 
septembrie, delegația militară a .Re
publicii Populare Mozambic. condusă 
de general-locotenent Alberto Joa
quim Chipande, membru al Biroului 
Politic al Comitetului. Central al 
Partidului FRELIMO, ministrul apă
rării naționale al Republicii Populare 
Mozambic, care efectuează o vizită 
oficială in țara noastră.

La primire au luat parte general- 
locotenent Constantin Olteanu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale, și general-locote
nent Victor Stănculescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale.

Șeful delegației a mulțumit cu 
căldură pentru primirea acorda
tă și a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
un mesaj prietenesc, urări de sănă
tate, de noi și mari succese din partea 
tovarășului Samora Moises Machel, 
președintele Partidului FRELIMO,

președintele Republicii Mozambic, a 
soției sale, Graca Machel.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
din partea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu tovarășului Samora 
Machel și soției sale un cordial salut 
și cele mai bune urări.

In timpul convorbirii a fost evo
cat cu deosebită satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul FRELIMO, dintre România 
și Mozambic, subliniindu-se că evo
luția pozitivă a acestor raporturi este 
puternic stimulată de înțelegerile sta
bilite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor la cel mai înalt nivel ro- 
mâno-mozambicane. S-a apreciat că 
există largi posibilități pentru adîn- 
cirea și extinderea colaborării multi
laterale dintre cele două țări.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a pus în evidență ne
cesitatea unirii eforturilor tuturor po
poarelor pentru oprirea cursului spre 
încordare și conflict, pentru reluarea 
și continuarea politicii de pace, des

tindere și respect al independenței 
popoarelor, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a con
fruntărilor militare din diferite zone 
ale globului. S-a relevat, de aseme
nea, necesitatea opririi cursei înar
mărilor și trecerii la măsuri concrete 
de dezarmare, în primul rind de de
zarmare nucleară, iar fondurile ast
fel eliberate să fie folosite pentru li
chidarea stării de înapoiere, pentru 
dezvoltarea echitabilă a tuturor ță
rilor rămasq în urmă.

Abordindu-se unele probleme afri
cane, s-a evidențiat dorința celor 
două țări de a-și aduce contribuția la 
eradicarea colonialismului și neocolo- 
nialismului din această zonă, împo
triva rasismului și politicii de apar
theid.

S-a subliniat, de asemenea, impor
tanta pe care o are pentru pacea lu
mii statornicirea in Europă a unui 
sistem real de securitate, pace și 
cooperare neîngrădită între toate po
poarele.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Ebisutami Harumatsu,
vicepreședinte al Prezidiului C. C. al P. C. Japonez

Cronica
Joi a sosit in Capitală Pompeyo 

Marquez, secretar general al Mișcării 
pentru Socialism (MAS) din Ve
nezuela, care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, efectuează o vizită de prie
tenie in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★
La Școala centrală sindicală din 

cadrul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" ieri a avut loc deschiderea 
cursului destinat cadrelor de condu
cere ale unor centrale sindicale din 
țări arabe, organizat de Uniunea 
Generală a Sindicatelor din România. 
Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de tovarășa Elena Ene, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R. De 
asemenea, participants au fost salu
tați de tovarășul Păun Bratu, pro
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

în numele participanților a luat 
cuvintul tovarășul Mustafa Abdul- 
rahman Karbejha, reprezentantul 
Confederației Internaționale a Sindi
catelor Arabe.

Această acțiune, ca și celelalte a- 
semănâtoare organizate de Uniunea 
Generală a Sindicatelor pentru ca
drele sindicale din numeroase țări 
in curs de dezvoltare din Asia, Afri
ca și America Latină, constituie o 
nouă manifestare a solidarității sin
dicatelor din România cu centralele 
sindicale din aceste țări, reprezintă 
o contribuție la continua întărire a 
prieteniei și colaborării sindicatelor 
și oamenilor muncii din România cu 
sindicatele și oamenii muncii din ță
rile arabe.

★
Joi seara au sosit în Capitală to

varășii Yannis Bannias, secretarul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Grecia (interior), și 
Anghelos Diamandopoulos, membru 
al Biroului Executiv al C.C. al P.C, 
din Grecia (interior), care, la invita-

zilei
ția Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, efectuează o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★
Joi, la Biblioteca filialei din Cluj- 

Napoca a Academiei, a avut loc ver
nisajul unei expoziții de carte po
loneză, organizată în cadrul acordu
rilor încheiate între Academia Repu
blicii Socialiste România și Academia 
Republicii Populare Polone. Au fost 
prezenți reprezentanți ai organelor 
locale de stat, oameni de știință, cul
tură și artă. Expoziția înfățișează 
419 titluri de carte științifică, bele
tristică și de artă. Cu acest prilej 
au rostit alocuțiuni acad. Virgil 
Vătășianu șl Wladislaw Negrey, di
rectorul editurii P.W.N. din Cra
covia.

(Agerpres)

Alteței Sale RAINIER AL III-LEA
Prinț de Monaco

Alteță,
Vă rog să primiți cele mai sincere condoleanțe in legătură cu încetarea 

tragică din viață a soției dumneavoastră, prințesa Grace de Monaco.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Plecarea delegației militare a
Joi după-amiază, delegația mili

tară a Republicii Populare Mozam
bic, condusă de generalul-locotenent 
Alberto Joaquim Chipande, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului FRELIMO, ministrul apărării 
naționale al Republicii Populare Mo
zambic, care a efectuat o vizită ofi
cială in tara noastră, a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții mozambicani au fost salutați 
de generalul-locotenent Constantin

Republicii Populare Mozambic
Olteanu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, de 
adjunct! ai ministrului, de generali 
și ofițeri superiori.

Pe timpul cit s-a aflat în țara 
noastră, delegația militară mozambi- 
cană a avut convorbiri la Ministerul 
Apărării Naționale, a vizitat unități 
militare, întreprinderi industriale și 
obiective turistice.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 'se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi după-a- 
miază, pe tovarășul Ebisutami Ha
rumatsu, vicepreședinte al Prezidiu
lui Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Japonez, care s-a aflat 
la odihnă în țara noastră.

La întrevedere a luat parte tova-. 
rășul Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea, Tomo- 
kazu Shirai, corespondentul la Bucu
rești al ziarului „Akahata".

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut pri
etenesc din partea tovarășului Kenji 
Myamoto, președintele Comitetului 
Central al P.C. Japonez, a celor
lalți tovarăși din conducerea parti
dului, iar poporului român urări de 
succes tot mai mari în dezvoltarea 
economico-socială a țării. Totodată, 
tovarășul Ebisutami Harumatsu a 
mulțumit pentru invitația de a vi
zita România, pentru ospitalitatea 
de care s-a bucurat în timpul șede
rii în tara noastră șl a avut cuvinte 
de înaltă apreciere față de realiză
rile remarcabile obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său

general, în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Mulțumind pentru salut și aprecie
rile făcute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Kenjl Myamoto, condu
cerii P.C. Japonez un călduros salut 
tovărășesc, urări de succese în în
treaga activitate.

în cursul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare ce s-au 
stabilit între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Japonez, 
care au cunoscut o continuă dezvol
tare în conformitate cu hotărîrile 
convenite cu prilejul întîlnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kenjl Myamoto. A fost 
reafirmată hotărirea celor două par
tide de a dezvolta colaborarea din
tre ele. subliniindu-se că aceasta 
servește cauza extinderii și apro
fundării relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre România și Japo
nia, dintre popoarele român și japo
nez. a păcii, socialismului, securită
ții și înțelegerii internaționale.

A avut loc, totodată, un schimb de 
vederi asupra unor aspecte ale si
tuației internaționale actuale. S-a 
apreciat că existența încordării In 
raporturile internaționale, ca urma-

. re a manifestării politicii de forță și 
dictat, a acumulării unor probleme 
nesoluționate la timp, a intensifică
rii cursei înarmărilor, a agravării 
crizei economice mondiale, reclamă 
eforturi sporite din partea tuturor 
statelor, a forțelor democratice și 
progresiste, antiimperialiste, a, opi
niei publice pentru reluarea și’con- 
tinuarea politicii de destindere, pace 
și colaborare, pentru soluționarea 
prin mijloace pașnice, prin tratative, 
a problemelor conflictuale din dife
rite zone ale globului. S-a arătat că 
problema centrală a păcii și securi
tății internaționale o constituie opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la 
măsuri ferme și urgente de dezar
mare, in primul rind de dezarmare 
nucleară, Înlăturarea, pe această 
cale, a pericolelor unui război mon
dial pustiitor.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, s-a subliniat necesi
tatea respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătă
tor linia politică, strategia și tactica, 
în conformitate cu interesele și as
pirațiile propriilor popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească.

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
.15,05 A Început școala — reportaj
15.30 La volan
15.45 Emisiune tn limba germană
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.30 Melodii românești
20.45 Dezbateri culturale
21,10 Film artistic : „Judecătorul din 

Bodrurn". Premieră TV.
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Varietăți... varietăți
16,00 Memoria documentelor. Noi do

vezi arheologice despre vechimea 
șl continuitatea poporului român 
tn spațiul carpato-dunărean

16.20 Melodii populare
16.50 Caseta cu Imagini
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Concertul orchestrei Filarmonicii 

„George Enescu"
21.50 Generația deceniului IX.
22.05 Arii din opere
22.20 Telejurnal

în prezenta a peste 4 000 de spec
tatori, joi s-a disputat pe ringul 
montat in incinta Palatului sporturi
lor și culturii prima reuniune a se
mifinalelor campionatelor naționale 
de box. într-un meci deosebit de 
spectaculos, la categoria semiușoară, 
Viorel Ioana (S.C. Muscelul) l-a în
vins Ia puncte (decizie 4—1) pe di- 
namovistul I. Stan. în finală. V. Ioa
na îl va intîlni pe FI. Tircomnicu 
(Dinamo), care l-a eliminat printr-o 
victorie la puncte pe constănțeanul 
FI. Zamfira. în cadrul categoriei 
cocoș, D. Cipere (C.S.M. Drobeta- 
Turnu Severin) a obținut un verdict 
la puncte (4—1) in fata lui C. Gher- 
ghișor (Slatina) și va tncrucișa mănu
șile in finală cu vechiul internatio
nal N. Robu (Dinamo Brăila), învin
gător prin abandon tn repriza a Il-a

în partida cu N. Nicolae (S.C. Mus
celul).

Alte rezultate: semimuscă: D. Șchio- 
pu (Steaua) b.p. T. Costache (Rapid); 
V. Voicilă (S.C. Muscelul) b.p. S. Pe
trescu (Steaua); semimijlocie: Șt. 
Ștefan (Dinamo) b.p. M. Ghindăoa- 
nu (Ceahlăul); M. Ciubotaru (A.E.M. 
Timișoara) b.p. (3—2) Fl. ,Stan (Di
namo); mijlocie: D. Senciuc (A.E.M. 
Timișoara) b. KO I pe Gh. Butnaru 
(Metalul Severin); M. Popa (Metalul 
București) b.p. M. Sîrba (Electro- 
putere); grea: P. Pir joi (Dinamo) 
b. ab. 3 N. Anghel (Voința Bucu
rești); Gh. Preda (Steaua) b. ab. 3 
pe I. Cernat (Steaua).

Astăzi, de la ora 18, are Ioc cea 
de-a doua gală a semifinalelor. Sim- 
bătă este zi de odihnă, finalele desfă- 
șurîndu-se duminică dimineață de 
la ora 10.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HANDBAL
Ieri, în campionatul masculin de 

handbal au fost înregistrate următoa
rele rezultate tehnice : Universitatea 
Craiova — Steaua 23—30 ; Dinamo 
Brașov — Politehnica Timișoara 
23—19 ; C.S.M. Borzești — Construc

torul Arad 22—27 ; Universitatea 
Cluj-Napoca — Constructorul C.S.U. 
Oradea 31—25 ; H.C. Minaur Baia 
Mare — Independența Carpați Mlrșa 
37—25 ; Dinamo București — Relon 
Săvinești 25—18.

în cîteva
• Joi, cu prilejul tradiționalului 

concurs internațional atletic de la 
Rleti (Italia), sportiva româncă Ma- 
ricica Puică a corectat recordul mon
dial tn proba de o milă, realizînd 
excepționalul timp de 4T7”44/100. Ve
chiul record era de 4T8”08/100 și a- 
parținea americanei Mary Decker- 
Tabb, care-l stabilise anul acesta, in 
Iulie, la Paris.

© în turneul interzonal de șah de 
la Moscova a fost zi de repaus, dis- 
putîndu-se in schimb partida amî- 
nată dintre marii maeștri Florin

rînduri
Gheorghiu (România) și Ruben Ro- 
driguez (Filipine). Cu piesele albe. 
Florin Gheorghiu a jucat o bună 
partidă de atac, înregistrînd prima sa 
victorie de la tnceputul întrecerii.
• Joi a luat sfîrșit în Capitală 

turneul internațional masculin de 
baschet. Iată rezultatele înregistrate 
în ultima zi : Honved Budapesta — 
Rapid 105—102 (42—50, 85—85 și 95— 
95). Victoria a fost decisă după două 
reprize de prelungiri ; Steaua — 
Ț.S.K.A. Sofia 102—79 (55—40). Tur
neul a fost ciștigat de Honved Bu
dapesta.

Printr-o puternică concentrare a forțelor de la sate

RECOLTAREA - MAI GRABNICA!
B

MEHEDINȚI

Din zori, tot satul se află în lanuri
în unitățile agricole din județul 

Mehedinți se muncește intens la re
coltarea porumbului. Pentru ca în
treaga producție să fie strînsă și 
pusă cit mai repede la adăpost, în 
magazii șl pătule, pretutindeni, în 
unitățile agricole și ferme, se ur
mărește permanent să se asigure 
buna organizare a muncii pentru 
realizarea și depășirea vitezei zil
nice planificate și folosirea din plin 
a tuturor mijloacelor de transport. 
Ar:- urmărit cum se respectă aceste 
cerințe, aflîndu-ne din zori și pînă 
seara tîrziu pe ogoarele unităților 
agricole din consiliul agroindustrial 
Recea,

■La ora cînd ajungem în comuna 
Punghina — e 5 dimineața — prac
tic toți locuitorii și cadrele de con
ducere din unitățile agricole se află 
în lanurile stabilite încă din seara 
precedentă. Pe o solă a C.A.P. 
Drincea îl întîlnim pe organizato
rul de partid Popovici Tudorache, 
care ne-a spus : „In consiliul nos
tru, fiecare dm are locul său de 
muncă bine stabilit. întrucît peste 
cîteva zile vom începe semănatul, 
cele mai multe forțe au fost con
centrate la recoltarea porumbului 
și eliberarea terenurilor destinate 
semănăturilor de toamnă. Astfel, în 
unitățile din consiliu lucrează la re
coltarea porumbului peste 3 200 de 
cooperatori. Din timp am inventa
riat atelajele existente ; acestea au 
fost separate și s-a stabilit ca fie
care să transporte într-o zi cel pu
țin două tone. Cu cele 268 atelaje 
reușim să ducem zilnic din cimp la 
locurile de înmagazinare peste 740 
tone porumb. Mijloacele mecaniza
te — autocamioanele și tractoarele

cu remorci — efectuează cite 3 șl 
chiar 4 curse pe zi".

Cooperatorii din Oprișor au cul
tivat 1 165 hectare cu porumb. Și 
cum producția se anunță mare, ac
centul se pune pe organizarea te
meinică a muncii. In termele de 
cimp, la recoltarea porumbului se 
aflau 860 de cooperatori. Cu aju
torul mijloacelor mecanice și al 
forței de muncă, zilnic, sq strînge 
și se transportă producția de pe 
aproape 70 hectare. Pentru ca mij
loacele de transport să fie folosite

din plin, aici, la Oprișor, s-au al
cătuit echipe de cooperatori care 
lucrează la încărcarea1 porumbului 
din cimp și la descărcarea lui la 
punctele de depozitare. Și în cele
lalte cooperative agricole din con
siliul agroindustrial Recea — Pun
ghina, Recea, Vînători, Braniște șl 
ferma I.A.S. Recea — se lucrează 
de zor la recoltarea porumbului. în 
ziua de 14 septembrie s-au recol
tat mecanic și manual, in unitățile 
din acest consiliu, 196 hectare. In 
cele patru zile de cînd a început 
recoltarea, In loc de 612 hectare 
cit s-a prevăzut, producția a fost 
strînsă de pe mai bine de 718 hec
tare din cele 3 055 hectare in cul
tură. Și recoltarea se intensifică 
de la o zi la alta in tot județul.

Virgiliu TĂTARU 
corespondentul „Scinteii"

pînă tn prezent am și livrat la 
fondul de stat o cantitate de 8 000 
tone".

în pofida faptului că mijloacele 
existente pe raza consiliului agro
industrial sint dirijate la transpor
tul recoltei, acesta nu tine pasul 
cu recoltarea. Așa se explică, bu
năoară, că in ziua raidului, in cele 
patru unități aiaartinind consiliului 
am văzut strinși in cimp nu mai 
puțin de 1310 tona cartofi. Nea-

junsuri similare se fac simțite gi în 
alte cooperative agricole. Decalajul 
care s-a creat intre recoltare și 
transportul din cimp a! cartofilor 
nu poate fi explicat prin insufici
enta mijloacelor de transport. Pen
tru că. am văzut si noi, în multe 
unități o parte din atelajele din 
dotare nu sint folosite Ia întreaga 
capacitate ori sint dirijate la alte 
lucrări care nu necesită o urgentă 
maximă.

Timpul este încă bun de lucru, 
dar se poate schimba de Ia o zi la 
alta. De aceea, urgenta urgentelor 
actualei campanii agricole din județ 
este strîngerea cartofilor. Si conco
mitent cu aceasta trebuie organizat 
mai bine transportul, pentru ca 
recolta să ajungă cit se poate de 
grabnic in depozite și silozuri.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii'

BACĂU

HARGHITA

Decalaje nejustificate între strîngerea 
și transportul cartofilor din cimp

Graficele sint făcute pentru 
a fi respectate

. în județul Harghita — unul din 
județele mari producătoare de car
tofi — se muncește în aceste zile in 
ritm susținut la strîngerea recoltei. 
Datorită măsurilor întreprinse de 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură, pînă în seara zilei de 
14 septembrie cartofii au fost strînși 
de pe aproape 3 200 hectare din cele 
9 334 hectare cultivate în unitățile 
agricole de stat șl cooperatiste.

Ca urmare a vitezelor de lucru 
înregistrate în ultimele zile — mai 
mari decit cele prevăzute în grafi
cele stabilite — există posibilitatea 
ca in cel mult 10—12 zile bune de

lucru întreaga producție de cartofi 
să fie pusă la adăpost. Suprafețe 
mari, procentual cu mult peste me
dia înregistrată pe județ, au fost 
recoltate in unitățile din consiliile 
agroindustriale Lăzarea, Sincrăeni 
și Sînmartin.

„Vom realiza In acest an- cea mai 
scurtă campanie de recoltare — 
ne-a spus tovarășul Ladislau To
dor, președintele consiliului agroin
dustrial din Sincrăeni. Dispunem 
de 20 de mașini de recoltat și 40 
de mijloace de transport. Zilnic sînt 
prezenți pe cimp 1 200 de oameni. 
De pe cele 550 hectare recoltate

De ctteva zile, fabrica de zahăr 
din Sascut funcționează din plin. 
Din autocamioane cu remorci și tre
nuri se descarcă zi și noapte pe 
rampa unității materia primă — 
sfecla de zahăr — recoltată și ex
pediată de unitățile cooperatiste din 
județele Galați, Vrancea și, bine
înțeles, Bacău. Pentru a asigura 
prelucrarea la vreme și in bune 
condiții a rodului bogat din a- 
ceastă toamnă, conducerea Între
prinderii a luat o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice. Ing. Mihai 
Ripeanu, directorul fabricii, ne spu
nea că , activitatea din fabrică se 
desfășoară bine, chiar din primele 
zile, pentru că toate pregătirile au 
fost făcute temeinic. Ce se între
prinde in județul Bacău pentru a se 
respecta graficele de livrare la 
sfecla de zahăr, astfel incit fabrica 
să producă din plin?

în cele mai multe unități agricole 
se lucrează in echipe, pe parcele 
mari, strîngîndu-se cu prioritate re
colta de pe suprafețele ce vor fi 
insămînțate cu griu, orz sau alte

culturi de toamnă. La Urecheștl, de 
exemplu, unitate care cultivă peste 
150 hectare cu sfeclă de zahăr, se 
află zilnic pe cimp cite 300—400 de 
oameni și un mare număr de ate
laje. Sfecla este recoltată manual, 
decoletată și depozitată in grămezi 
mari, la marginea tarlalelor, lăsîn- 
du-se astfel cale liberă tractoarelor 
pentru a executa arături. Cinci 
autocamioane fac cite 4—5 transpor
turi pe zi, direct la fabrică, unde 
duc 50—60 tone de sfeclă, atit cit 
prevede graficul. Cantitățile de 
sfeclă rămase netransportate peste 
noapte sînt acoperite cu frunze șl 
alte resturi vegetale.

Munca este bine organizată și tn 
cooperativele agricole din comunele 
Coțofănești, Valea Seacă, Orbeni, 
Răcăciuni, Parava, Nicolae Bălces- 
cu. După ce sfecla este transportată 
la fabrică, oamenii adună frunzele 
și coletele, pe care le insilozează 
in amestec cu alte furaje.

Desigur, pentru ca fabrica să lu
creze ritmic e nevoie ca toate uni
tățile agricole să respecte graficele

întocmite : nici mal mult, dar nici 
mai puțin. Directorul fabricii din 
Sascut era nemulțumit că, tn unele 
unități agricole, cadrele de condu
cere nu respectă această cerință. 
Cooperativa agricolă Dealu Morii 
trebuie să recolteze și să transporte 
zilnic cite 40 tone de sfeclă. Cu 
toate acestea, conducerea unității a 
dispus recoltarea întregii cantități 
de pe cele 100 hectare, lucrare care 
s-a și executat in două-trei zile. 
Fapta ar fi fost lăudabilă dacă con
ducerea unității s-ar fi ocupat și de 
transportul imediat al sfeclei Ia 
baza de recepție sau la întreprin
derea de prelucrare. Or, sfecla a 
fost lăsată pe cimp, în grămezi, 
neacoperită. Chiar și atunci cînd 
conducerea fabricii a trimis celor 
din Dealu Morii autocamioane cu 
remorci pentru a aduce sfecla, a- 
cestea au făcut calea întoarsă goale 
pentru că nu a avut cine să le în
carce. Rezultatul : la Dealu Morii 
sfecla a mucegăit In mare parte și 
s-a deshidratat. S-a pierdut astfel 
și la cantitate și la calitate. Și în 
alte cooperative agricole, cum sînt 
cele din Parincea și Ungureni, au 
fost recoltate, in afara prevederilor 
din grafice, mari cantități de sfeclă 
care stau pe cimp, în grămezi. La 
Pîncești, tot în consiliul agroindus
trial Parincea, se manifestă o altă 
formă de nerespectare a graficelor: 
cu toate că s-a prevăzut să se recol
teze și să se transporte zilnic cite 
50—60 tone sfeclă, pînă la această 
dată nu s-a cules nimic. Pentru a 
sprijini recoltarea și transportul a- 
cestei culturi, întreprinderea din 
Sascut a .organizat o bază volantă 
chiar pe raza comunei Parincea, la 
numai 6 kilometri de cea mai Înde
părtată tarla. Dar aceasta nu este 
folosită in suficientă măsură de 
conducerile unităților cooperatista 
de aici, de conducerea consiliului 
agroindustrial.

Graficele de recoltare și transport 
au fost întocmite între unitățile 
furnizoare și fabrica de prelucrare 
cu avizul forurilor județene de re
sort, pentru a se evita orice risipă, 
orice depreciere a recoltei. Ca atare, 
se Impune o intervenție imediată 
din partea organelor județene pen
tru respectarea cu strictețe a aces
tor grafice, tn scopul asigurării bu
nului mers al recoltării, al trans
portului șl preîntimplnărli oricăror 
pierderi din recolta bogată de sfe
clă de zahăr a acestui an.

■ Cine Iubește ți lasă : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 13; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
■ Duhul aurului ; CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
Bl Universiada ’81 ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
8 Zestrea domnitei Ralu ; FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Așteptind un tren : GRIVTTA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
H Ultimul cartuș : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Drumul oaselor : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30,
B Intllnirea : STUDIO (59 53 15) — 10 • 
12; 14; 16; 18; 20, VOLGA (79 71 28) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Nea Mărin miliardar : FLACĂRA 
<20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Fiul munților : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
B I se spunea „Buldozerul" : SALA 
MICA A PALATULUI — 14,30: 17,15:
20,
B Pirații secolului XX : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30; 19,30.
H Comoara din lacul de argint : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 9 ; 11; 13 ; 15 ; 17 :
19, la grădină — 20.
B Apașii I, DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 16; 18; 20.
B Teheran '43 : COTROCENI (49 48 48)
— 15,30; 17,45; 20.
B Sub același cer t VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Rapidul 34 : MUNCA (21 50 97) — 
15,30; 17,15; 19,30.
B AIl-Baba și cei 40 do hoți : COS
MOS (27 54 95) — 9; 12; 16: 19.
B Răzbunarea : CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
H Cursa infernală : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Coliba unchiului Tom : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15; 17;
19.30.
B Eroii de Ia Telemark : CAPITOL 
(16 29 17) — 8,15: 10,30; 13: 15,30; 18;
20.30, la grădină — 19,45.
a Sphinx : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA
(213186) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20,30, GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20.
8 Gozlan : EXCELSIOR ’ (65 49 45) —
9; 11;15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA GLORIA’ (47 46 75) — 20,15.
B Popeye marinarul — 9,15; 10,45;
Cele mal bune momente cu Stan si 
Bran — 12,16; 13,45; 13,45; 17,45; 19,45: 
DOINA (16 35 38).
8 Bunul meu vecin Sam ; DACIA 
(50 35 94) — 0; 12; 16; 19.
B Campionul : UNION (13 49 04) — 9; 
12; 16; 19.
B Acel blestemat tren blindat : LIRA 
(317171) — 15.30; 18; 20, la grădină — 
20,15, PARC HOTEL (17 0 8 58) — 20,30. 
B O fată fericită : MELODIA (12 06 88)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. I 
B Safari Express ; GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRA
DINA FESTIVAL (15 63 84) — 20.
B Contrabandiștii din Santa Luda : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 13:
15,30; 17,45; 20.
8 Colosul din Rhodos : AURORA 
(213186) — 9; 12; 16; 19.
B Provocarea dragonului ; MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
18; 20, la grădină — 20,45,

teatre
3 Teatru! Național (14 71 îl,' sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,S0; (sala Atelier) : Act Venetian — 
19.
8 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 19,30; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Infidelitate conju
gală — 19,30,
8 Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Poli
tica — 20.
8 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Anunț la mica publicitate 
— 19,30,
8 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Funcționarul 
de la Domenii — 19,30; (grădina Boe
ma) Stela, stelele șl Boema — 19,30,
B Ansamblul „Rapsodia română** 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec — 
18,30.
8 Teatrul „Ion Vastlescu" (12 27 45) : 
Joc dublu — 19,30.
8 Teatrul „Ion Creangă" (12 90 64) : 
Cădere liberă — 19.30.
R Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Teatrului „Ion Vasilescu") : Punguța 
cu doi bani — 10; (sediu): Făt Fru
mos din lacrimă — 18.

vremea

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii”

Timpul probabil pentru intervalul 17 
septembrie, ora 21 — 20 septembrie, ora 
21. In țară : Vremea va fi caldă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Vtntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade. Izolat mai coborite în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 20 
și 30 de grade. Pe alocuri se va pro
duce ceață, îndeosebi dimineața.

• DIGURI DIN AN
VELOPE UZATE. Nenumă
rate sint soluțiile Imaginate 
pentru valorificarea cauciucu
rilor de automobil uzate, care, 
altminteri, abandonate aiurea și 
greu degradaoile, constituie un 
factor de poluare a mediului. 
Astfel, in Australia, în dreptul 
orașului Geelong din statul Vic
toria, a fost construit, din 22 000 
anvelope, un dig. Acesta opreș
te 75 la sută din puterea valu
rilor, astfel incit, în spatele a- 
cestuia, unde se află un port 
pentru ambarcațiuni mici, valu
rile nu depășesc 30 cm înălți
me. Cauciucurile sint legate în
tre ele printr-un cablu lung de 
6 km. formind un dreptunghi de

100/40 m. Interiorul lor este um
plut cu o masă de polluretan. 
Digul s-a dovedit foarte econo
micos, eficient și rezistent; de 
asemenea, el prezintă avantajul 
de a fi mobil, urcînd și cobo- 
rînd odată cu mareele.

• TIGRII IN AFARĂ 
DE PERICOL. Tigrul, specie 
acut amenințată cu dispariția în 
urmă cu citiva ani, poate fi con
siderat salvat, cel puțin în In
dia, unde măsurile luate în a- 
cest sens au început să dea roa
de. Astfel, la nouă ani de la 
lansarea „Proiectului tigru", re- 
censămîntul făcut în cele 11 re
zervații unde trăiesc tigri a a-

rătat că numărul acestora este 
In continuă creștere — de la 612 
in 1977 la 757 in 1982. Dacă se 
includ și exemplarele care tră
iesc in afara granițelor rezerva
țiilor, numărul tigrilor din In
dia poate fi estimat la 3 500.

• NOVACORUL. So
cialiști francezi au realizat o 
mașină de tesut originală, care 
produce „Novacorul", un fir care 
îmbină fibra sintetică cu fibra 
naturală. Fibra sintetică ' este 
plasată în centrul firului. Iar cea 
naturală în exterior. „Novaco
rul", considerat „firul anului 
2000“, poate utiliza orice fel de 
material sintetic, ca și orice fir 
natural. Se apreciază că rezis

3? ’RETUTINDENI
tenta la uzură, calitatea și ți
nuta îmbrăcămintei confecționa
te din „Novacor" vor fi superi
oare fată de cele ale materia
lelor de acum, tn plus, costul 
va fi, probabil, redus, deoarece 
mașina respectivă țese de 10 ori 
mai rapid decit modelele cu cele 
mai bune performanțe utilizate 
in prezent.

® AȘEZARE LACUS
TRĂ DIN EPOCA BRON
ZULUI. în nordul Peninsulei

Italice, pe lacul Viverone, au 
fost descoperite vestigii de o 
importanță excepțională datind 
din epoca bronzului. Este vor
ba despre o așezare umană care 
putea adăposti aproximativ 500 
de persoane, alcătuită din 60 de 
locuințe lacustre. Construcțiile 
erau susținute de nu mai pu
țin de 2 560 piloni. Două loca
lități mai mici alcătuiau perife
ria acestei adevărate „metropo
le" a epocii bronzului. Săpăturile 
au scos la iveală numeroase o- 
biecte — vaze, pahare, catarame 
— a căror ornamentație o con

stituie tn exclusivitate motivele 
geometrice.

• TRANSPLANT PE 
CREIER. Encefalul uman pro
duce substanțe chimice, mai e- 
xact proteine, care, tn urma u- 
nei leziuni, asigură vindecarea. 
Respectivele substanțe ating e- 
ticienta maximă la cîteva zile 
după traumatism. Oameni de 
știință americani care au făcut 
cercetări in această direcție spe
ră ca descoperirea acestor sub
stanțe să faciliteze vindecarea 
unor leziuni ușoare prin trans
plantarea unor porțiuni de cre
ier. Ei au reușit de acum să 
transplanteze unul șobolan masă 
cerebrală prelevată de la un em

brion de șobolan, traiectele ner
voase dintre creierul donator și 
cel primitor restabllindu-se in 
bune condiții.

• SUB AMENINȚA
REA VULCANULUI GA- 
LUNGGUNG. Peste 30 de 
milioane de metri cubi de roci 
și cenușă acumulate pe coastele 
vulcanului (aflat la 180 km spre 
sud-est de Jakarta, capitala In
doneziei) in urma erupțiilor vio
lente din luna aprilie amenință 
să se prăvălească, odată cu pri
mele ploi ale Începutului sezo
nului ploios, asupra orașului 
Tasikmalaya și satelor Înveci

nate. Autoritățile indoneziene au 
elaborat planuri de evacuare a 
populației în caz că aceste te
meri se vor adeveri.

• O PELICULĂ PLAS
TICĂ POLIAMIDICĂ avind 
calități deosebite a fost reali
zată de către specialiști sovietici. 
Astfel, ea este extraordinar de 
rezistentă la rupturi, nu este 
distrusă de radiația ultravioletă, 
nu este atacată de solvenții or
ganici, se comportă foarte bine 
în vid, rezistă, fără să-și piar
dă calitățile, chiar și Ia frigul 
cosmic (minus 200 de grade Cel
sius), sau Ia o temperatură de 
plus 300 de grade.
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relațiilor de prietenie și colaborare

dintre România și Nigeria
Noi și ample perspective au fost 

deschise conlucrării multilaterale ro- 
mâno-nigeriene. Astfel poate fi apre
ciat bilanțul bogat al vizitei oficiale 
de prietenie pe care, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
intreprins-o în țara noastră Alhaji 
Shehu Shagari, președintele Republi
cii Federale Nigeria. Vizita distinsu
lui oaspete, noul dialog la nivel înalt 
româno-nigerian se înscriu în cadrul 
preocupărilor statornice ale Româ
niei socialiste pentru dezvoltarea 
conlucrării și întărirea solidarității 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate — un loc important 
ocupindu-1 în acest context raportu
rile cu tinerele state independente 
din Africa — orientare fundamenta
lă a politicii externe românești, 
reafirmată de Congresul al XII-lea 
al partidului.

Atmosfera de cordialitate, înțele
gere și stimă în care s-au desfășu
rat convorbirile oficiale, ospitalitatea 
cu care șeful statului nigerian a fost 
întîmpinat la obiectivele economice, 
culturale, sociale din București și ju
dețul Prahova ilustrează căldura 
sentimentelor de prietenie pe care 
și le nutresc reciproc popoarele ro
mân și nigerian. Constituie un motiv 
de satisfacție comună modul în care 
se dezvoltă relațiile prietenești din
tre cele două țări și popoare. Așa 
cum s-a evidențiat în cursul convor
birilor, o deosebită importanță în 
acest sens au avut vizita efectuată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Nigeria, în 1977, și vizita întreprinsă 
în țara noastră de șeful statului ni
gerian în 1978, documentele adopta
te, înțelegerile convenite cu acele 
prilejuri impulsionînd ansamblul re
lațiilor româno-nigeriene. Tocmai 
pornindu-se de la această constata
re, de la influența decisivă a con
vorbirilor la nivel inalt asupra adin- 
cirii relațiilor dintre România și Ni
geria, cu prilejul actualei vizite s-a 
hotărît ca întîlnirile la nivel înalt să 
continue și în viitor, iar dialogul din
tre cei doi șefi de stat să devină o 
practică curentă, un mijloc de dina
mizare continuă a colaborării reci
proc avantajoase.

Evoluția de ansamblu a relațiilor 
româno-nigeriene este ilustrată, in 
primul rînd, de extinderea continuă 
a colaborării pe plan economic. în 
pofida distanțelor geografice ce des
part România de Nigeria, schim
burile economice au crescut de 
mai multe ori în ultimii ani, iar 
cooperarea în producție cunoaște 
o dezvoltare dinamică. Astfel, au 
intrat în funcțiune combinatele 
de industrializare a lemnului din 
cadrul societăților mixte „Nirowi" și 
„Seromwood", realizate în coopera
re. a început să-și desfășoare activi
tatea societatea mixtă româno-nige- 
riană de construcții, s-a adîncit co
laborarea vizînd realizarea unul cen
tru național pentru mecanizaretj 
agriculturii și construirea unor noi 
fabrici destinate valorificării la un 
nivel superior a bogățiilor silvice ale 
țării prietene. Așa cum s-a arătat și 
cu prilejul actualului dialog, dezvol
tarea legăturilor economice, a coope
rării în producție conferă stabilitate, 
dinamism și trăinicie raporturilor de 
prietenie și colaborare româno-nige
riene, ceea ce este de natură să ducă 
la dezvoltarea lor In continuare.

Sintetizînd evoluția relațiilor din
tre cele două țări, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta, tacă 
în prima zi a vizitei distinsului 
oaspete : „Apreciem vizita pe care o 
faceți în România ca expresie a rela
țiilor bune care s-au statornicit între 
România și Nigeria, a voinței țărilor 
noastre de a lărgi și mai mult cadrul 
acestor raporturi prietenești, de a 
colabora și coopera fructuos, în spi
ritul stimei și respectului reciproc". 
La rîndul său, referindu-se la În

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR

„Nu — rachetelor nucleare 1“
• Asociația olandeză „Stopați 

bomba cu neutroni — stopați înar
marea nucleară 1" a adresat parla
mentului țării apelul de a nu ad
mite înfăptuirea planurilor N.A.T.O. 
de staționare pe teritoriul Olandei 
a noi rachete americane cu rază 
medie de acțiune. într-o scrisoare 
deschisă adresată deputaților celor 
două camere ale forului legislativ 
suprem, asociația subliniază că este 
necesar să se ia inițiative care să 
contribuie la succesul tratativelor 
de dezarmare de la Geneva.

Oameni de știință britanici 
cer măsuri concrete 

de dezarmare
• întărirea păcii și securității pe 

planeta noastră, preîntîmpinarea 
unui război nuclear constituie prin
cipala sarcină a întregii lumi - se 
spune într-o scrisoare a unui grup 
de oameni de știință din Marea 
Britanie, publicată în ziarul „The 
Guardian". In document se cere 
adoptarea unor măsuri concrete 
pentru încetarea cursei Înarmărilor 
nucleare,

Premiul U.N.E.S.C.O.
• „Premiul UNESCO 1982 al 

educației pentru pace" a fost acor
dat Institutului internațional de la 
Stockholm pentru studierea păcii 
(S.I.P.R.I), a anunțat un purtător 
de cuvint al UNESCO. Premiul, a 
precizat el, recompensează efortu
rile deosebite vizind „sensibilizarea 
opiniei publice și mobilizarea con
științelor in favoarea păcii",

„Marșuri antirăzboinice”
• Mișcarea partizanilor păcii din 

Finlanda a adresat locuitorilor țării 
apelul de a organiza marșuri anti
războinice la 21 septembrie - care, 
printr-o hotărîre a Adunării Gene
rale a O.N.U., a fost proclamată 

semnătatea hotărîrilor luate cu pri
lejul precedentelor convorbiri la 
nivel înalt, președintele ALHAJI 
SHEHU SHAGARI sublinia : „Docu
mentele semnate la Lagos și Bucu
rești au dat un nou impuls excelen
telor relații dintre Nigeria și Româ
nia. Convorbirile de acum în pro
blemele bilaterale și internaționale 
vor consolida prietenia și cooperarea 
Nigeriei cu țara dumneavoastră".

Rezultatele vizitei sînt sintetizate 
în Declarația comună româno-nige- 
riană, document de mare însemnă
tate principială și practică ale cărei 
prevederi, exprimînd voința ambelor 
state de a acționa pentru a conferi 
cooperării dintre ele un conținut tot 
mai bogat, constituie, în același timp, 
un instrument de lucru și îndreptar 
pentru extinderea și aprofundarea 
continuă a acestei conlucrări pe plan 
politic, economic, științific și cul
tural.

în spiritul Declarației comune, al 
convorbirilor purtate la București, o 
atenție deosebită va fi acordată am
plificării relațiilor economice. Pe 
lingă creșterea și diversificarea 
schimburilor de bunuri materiale, se 
va extinde cooperarea în producție, 
într-o serie de ramuri prioritare ale 
economiilor naționale ale celor două 
țări. în același timp, se are în vede
re intensificarea eforturilor pentru 
creșterea echilibrată a volumului co
merțului, precum și pentru înfăptui
rea obiectivelor economice convenita 
a fi realizate prin cooperare.

Legături rodnice se dezvoltă Intra 
România și Nigeria pe planul cultu
rii, științei și învățămîntului, ambele 
țări acordînd o atenție particulară 
pregătirii de cadre naționale, capa
bile să asigure materializarea pro
gramelor lor de dezvoltare econo- 
mico-socială. Dealtfel, președintele 
Nigeriei a ținut să adreseze Româ
niei, președintelui ei, calde mulțu
miri pentru asistența valoroasă 
acordată în domeniul pregătirii. de 
cadre necesare pentru progresul ță
rii, în anii care au trecut, în univer
sități și politehnici românești, sute 
de tineri nigerieni tnsușindu-șl di
ferite profesii. Prin traducerea în 
viață a măsurilor luate, colaborarea 
ta aceste domenii se va adinei ta 
anii viitori, ceea ce va contribui la 
întărirea legăturilor dintre , cele două 
popoare.

în cadrul schimbului de vederi 
privind evoluția vieții politice In
ternaționale, cei doi președinți și-au 
exprimat îngrijorarea profundă față 
de încordarea la care s-a ajuns pe 
plan mondial și au relevat impera
tivul unor eforturi neslăbite pentru 
a se pune capăt cursului spre con
fruntare și război, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 
de respect al independenței națio
nale, de pace și conlucrare între na
țiuni. Ca o cerință majoră pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv, ,se. im-r 
pun renunțarea la ' politica de torță 
și de amenințare cu forța, respecta
rea principiilor unanim recunoscute 
ale legalității internaționale, a drep
tului fiecărui popor de a-și făuri 
propriile destine. Pornind de la 
aprecierea că problema centrală a 
vieții internaționale actuale o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, cei 
doi președinți au evidențiat necesi
tatea de a se face totul pentru a de
termina trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

O atenție deosebită a fost acorda
tă, ta cadrul dialogului, problemati
cii generate de criza economică 
mondială, care duce la adîncirea de
calajelor dintre țările sărace și cele 
bogate, se repercutează negativ asu
pra dezvoltării tuturor popoarelor. 
Punindu-se în lumină interdepen
dența dintre factorii ce concură la 
agravarea situației economice pe

Ziua internaționala a pâcii. in. ca
drul acestor manifestații, a precizat 
mișcarea partizanilor păcii, trebuie 
să fie evidențiată dorința partici-
panților de a se opri cursa înar
mărilor, de a se asigura o pace
trainică, de a se preintimpina un
război nuclear.

„O risipa imorală 
și nedreaptă”

• La încheierea conferinței bise
ricii episcopale din Statele Unite 

Sute de compozitori, cintărețl și actori din trei continente au însuflețit 
t>rin participarea lor marea manifestație „Artiștii pentru pace" desfășu
rată pe stadionul orașului Bachum din regiunea Ruhr. Prin spectacolele 
lor, care au atras 250 000 de spectatori, ei s-au alăturat amplelor mișcări 
populare care se pronunță împotriva instalării de noi rachete nucleare in 
Europa, pentru dezarmare și pace.

plan mondial, s-a evidențiat, ca un 
adevăr axiomatic, că numai prin li
chidarea subdezvoltării și edificarea 
noii ordini economice internaționale 
se poate asigura stabilitatea econo
mică mondială, se poate realiza o 
lume a colaborării pașnice. Tocmai 
de aceea s-a subliniat cu tărie ne
cesitatea întăririi solidarității și 
unității de acțiune a țărilor în curs 
de dezvoltare în lupta pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii ordini eco
nomice, pentru accelerarea progre
sului lor economic și social. în 
această ordine de idei, o deosebită 
însemnătate ar avea — așa cum 
subliniază România — organizarea 
unei conferințe la nivel înalt a ță
rilor în curs de dezvoltare pentru 
discutarea problemelor care duc la 
accentuarea subdezvoltării, pentru a 
acționa în deplină unitate în vederea 
obținerii de rezultate concrete în ca
drul negocierilor globale cu țările 
dezvoltate.

Dialogul de la București a pus din 
nouin evidență necesitatea ■ soluțio
nării pe cale pașnică a problemelor 
litigioase și a situațiilor conflictuale 
din diferite zone ale lumii. în aceas
tă lumină, cei doi președinți au re
afirmat pozițiile lor cunoscute pri
vind rezolvarea prin tratative a cri
zei din Orientul Mijlociu, ceea ce 
impune încetarea oricăror acțiuni 
militare ale Israelului și retragerea 
trupelor israeliene din Liban, trece
rea la soluționarea problemelor po
porului palestinian pe baza dreptului 
său la. autodeterminare,. Ia consti
tuirea unui stat palestinian indepen
dent.

Subliniind însemnătatea promovă
rii securității și cooperării ta Eu
ropa, cei doi președinți au evidențiat 
necesitatea realizării cît mai rapide 
a unei înțelegeri privind oprirea 
amplasării și dezvoltării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune, ce
rința ca reuniunea de la Madrid să 
se încheie cu rezultate pozitive, care 
să ducă la convocarea unei confe
rințe consacrate încrederii și dezar
mării pe continentul nostru, la asi
gurarea continuității procesului în
ceput la Helsinki.

Pentru România socialistă, con
vorbirile de la București au fost un 
nou prilej de a-și reafirma solida
ritatea militantă cu țările continen
tului african ta lupta pentru lichi
darea deplină a politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru consolidarea independenței 
naționale șl progres. Atît România, 
cît și Nigeria s-au pronunțat din 
nou in sprijinul luptei pentru inde
pendență a poporului namibian, 
pentru abolirea politicii de apartheid, 
au cerut încetarea imediată a ori
căror acțiuni agresive ale Africii de 
Sud împotriva Angolei și celorlalte 
state vecine.
. Rellefind necesitatea, ..participării 
active a statelor mici și mijlocii la 
soluționarea problemelor: interna- 
țfonale, dialogul româno-nigerian a 
pus in evidență marea însemnătate 
a mișcării de nealiniere ta lupta 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale, pentru apărarea păcii 
și asigurarea dezvoltării indepen
dente a tuturor națiunilor.

Salutind cu deplină satisfacție re- 
Eultatele bogate ale convorbirilor 
româno-nigeriene la nivel înalt, opi
nia publică din țara noastră nutreș
te convingerea că traducerea în 
viață a înțelegerilor convenite va 
duce la dezvoltarea și mai puternică 
a conlucrării prietenești dintre cele 
două țări și popoare, In interesul re
ciproc, ta folosul politicii de pace, 
destindere și cooperare internațio
nală. , ■ ■ ■

Al. CAMPEANU

a fost dat publicității un document 
ta care este denunțată cursa abe
rantă a înarmărilor ce amenință să 
distrugă civilizația. Documentul 
subliniază că risipirea resurselor 
pentru scopuri militare, ta timp ce 
milioane de oameni cunosc foame
tea, este „imorală și nedreaptă". 
Participanții au criticat, totodată, 
faptul că în politica nucleară a 
guvernului Statelor Unite nu a fost 
inclus niciodată angajamentul de „a 
nu recurge primele la o lovitură 
nucleară masivă împotriva unor 
aglomerări urbane și teritorii popu
late".

MOSCOVA

Expoziția 
internațională 
„Chimia ’82“

Distincta acordate unor 
întreprinderi românești 

de comerț exterior
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

La 16 septembrie, la Moscova 
și-a închis porțile expoziția in
ternațională „Chimia’82“. Timp 
ăe două săptămini, complexele 
expoziționale Sokolniki și Kras- 
naia Preshia din capitala sovie
tică au găzduit standurile o 
peste 900 de firme și întreprin
deri din 27 de țări.

Pavilionul Romăniei s-a bucu
rat de un succes deosebit, cali
tatea și diversitatea exponate
lor, precum și originalitatea pre
zentării fiind unanim apreciate 
de oficialități, specialiști si de 
numeroși vizitatori.

In cadrul unei festivități, e« o 
ovul loc Un pavilionul țării 
noastre, din partea conducerii 
Camerei da comerț ji Industrie 
a U.R.S.S. au fost decernate di
plome de onoare întreprinderilor 
de comerț exterior „Cliimim- 
portexport", „Danubiana", „Pe- 
trolexport", „Romănoexport", 
Centralei industriale de medi
camente, cosmetice, coloranți și 
lacuri, Centralei industriale 
de prelucrare a cauciucului fâ 
maselor plastice, întreprinde
rii de produse cosmetice „Mi
raj" din București. O diplomă 
specială a fost atribuită Minis
terului Industtiei Chimice pen
tru contribuția adusă ta succe-- 
cui expoziției „Chimia’82‘‘.

Conferința Uniunii Interparlamentare
Reafirmarea poziției României privind căile de realizare 
a unei păci globale, juste și durabile în Orientul Mijlociu
ROMA 18 (Agerpres). — In conti

nuarea dezbaterilor In plen ale celei 
de-a 69-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare, * început discu
tarea . situației din Liban și a pro
blemei palestiniene.

Prezentînd concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu eu privire la 
soluționarea situației conflictuale 
din Orientul Mijlociu, reprezentan
tul român Ioan Totu a subliniat fer
mitatea cu care țara noastră a ac
ționat permanent pentru încetarea 
agresiunii militare a Israelului îm
potrivă Libanului șl retragerea tru
pelor sale,, pentru salvarea, de la dis
trugere a Beirutului, pentru rezol
varea dezangajării și asigurarea In
dependenței și suveranității Liba
nului. Deputatul român a arătat că 
acum este necesar să se tragă toato 
învățămintele și să se pună capăt 
oricăror acțiuni militare din partea 
Tsfaălujijț'î," să se treacă la ■ retragerea 
trupelor Israelului din Liban, să so 
asigure independența și integritatea 
acestei țări și, totodată, să se treacă 
la soluționarea problemei poporului 
palestinian pe baza dreptului său la 
autodeterminare, la constituirea 
unui stat palestinian independent

RelevîAd faptul că evenimentele 
din Liban și din Beirut au de

Creșterea producției 
de oțel în țările 

în curs de dezvoltare
CARACAS 16 (Agerpres). — fn ul

timii opt ani, producția de oțel <s țări
lor £n curs de dezvoltare s sporit 
continuu, atingijid, In 1931, peste tOO 
milioane tone, creșterea medie anua
lă fiind de 7,4 milioane tone oțel — 
ș-a făcut cunoscut in cadrul reuniu
nii consultative a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare Indus
trială — O.N.U.D.I. — ale cărei lu
crări au început la Caracas.

In cadrul reuniunii, care dezbate 
problemele ce afectează dezvoltarea 
industrială 8n diverse state, s-a mai 
subliniat că sporirea producției de 
oțel a țărilor In curs de dezvoltare 
coincide cu o creștere însemnată, de 
4,7 la sută In fiecare an, a necesa
rului la acest metal al țărilor res
pective.

VIZITA IN IUGOSLAVIA.
mul ministru al Maltei, Dom Min- 
toff, a sosit , la Belgrad într-o vi
zită oficială la invitația președinte
lui Consiliului Executiv Federal al 
Iugoslaviei, Milka Planinț. Pe a- 
genda convorbirilor dintre cei doi 
premieri figurează examinarea căi
lor și modalităților de întărire a 
cooperării bilaterale, activitatea 
statelor nealiniate, situația din Eu
ropa. și din zona Medițeranei, foca
rele de conflict de pe glob,.

SESIUNEA ADUNĂRII POPU
LARE A REPUBLICII POPULARE 
MOZAMBIC a dezbătut probleme 
majore ale vieții politico-economice 
și sociale a țării, In special sarcini
le In vederea pregătirii celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului 
FRELIMO, care, urmează a avea 
loc in aprilie 1983. Adunarea Popu
lară a adoptat o serie de legi, 
în încheierea lucrărilor, Samora 
Machel, președintele Partidului 
FRELIMO și al Republicii Populare 
Mozambic, a rostit o cuvîntare ta 
care și-a exprimat încrederea că 
poporul mozambican va face totul 
pentru transpunerea ta viață a sar
cinilor trasate de partid și guvern.

Vizita primului ministru al guvernului român, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, în

PRAGA 18 (Agerpres). — Cores
pondență de la loan Erhan : In cea 
de-a doua zi a vizitei oficiale de 
prietenie în Republica Socialistă 
Cehoslovacă,. tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, a examinat probleme concreta 
în unități industriale din orașul Os
trava care desfășoară importante 
acțiuni de cooperare în producție cu 
întreprinderi industriale din Româ
nia.

Aici a fost vizitat combinatul me
talurgic și de construcții de mașini 
grele „Klement Gottwald", Vitko- 
vice — unitatea principală pe care 
este grefat complexul industrial cu 
același nume. Premierul român a 
fost întîmpinat și salutat călduros 
de ing. Rudolf Peska, directorul ge
neral al complexului industrial, de 
alte cadre de conducere. In cadrul 
convorbirii purtate la sediul combi
natului, într-o atmosferă de cordia
litate și prietenie, s-a evidențiat, în 
temeiul înțelegerilor convenite între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gus
tav Husak, care de fiecare dată au 
dinamizat relațiile româno-ceho- 
slovace in toate domeniile, rodnicia 
colaborării statornicite între această 
unitate de frunte a industriei ceho
slovace constructoare de mașini 
grele și întreprinderi similare din 
România. S-a subliniat, cu acest 
prilej, voința celor două țări de a 
imprima cooperării și specializării • ta 
producție, ca și livrărilor reciproce 
de mașini și utilaje o cît mai largă 
perspectivă. în avantajul reciproc.

In continuare au fost vizitate mai 
multe sectoare de producție ale com
binatului. Primul dintre ele l-a re
prezentat fabrica de arbori cotiți, uni
tate care participă Ia realizarea unui

monstrat încă o dată că problemele 
Orientului Mijlociu hu pot fi rezol
vate pe cale militară, ci numai pe 
calea tratativelor, reprezentantul ro
mân a arătat că poporul palestinian 
are dreptul la un stat propriu, că în 
Orientul Mijlociu există loc, și tre
buie să existe, și pentru un stat pa
lestinian, și pentru statul Israel, a- 
eigurîndu-se conviețuirea pașnică a 
celor două state, a tuturbr statelor 
din această zonă. In context, a fost 
evidențiată semnificația propunerii 
președintelui Republicii Socialiste 
România privind necesitatea con
vocării unei conferințe internațio
nale sub egida O.N.U., cu partici
parea . tuturor statelor interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, care să ducă la 
realizarea unei păci globale, juste și 
durabile , ta; regiune. ; '

îh luările lor de cuvtat, vorbitori 
âlir partea'’ a1* numeroase delegații eu 
condamnat cu hotărîre acțiunile a- 
gresive ale Israelului împotriva Li
banului și a poporului palestinian, 
cerînd ca parlamentele, comunitatea 
internațională să acționeze pentru 
instaurarea păcii în Orientul Mij
lociu, pentru Împlinirea aspirațiilor 
legitime ale poporului palestinian.

Convorbiri 
îtaliano-palestiniene

ROMA ÎS (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Alessandro Pertini, a avut 
o întrevedere, la Palatul Quirinale 
din Roma, cu președintele Comitetu
lui Executiv ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
„în cursul tntîlnirii, desfășurată tn- 
tr-o atmosferă prietenească, preșe
dintele Pertini și-a exprimat spriji
nul față de cauza dreaptă a poporu
lui palestinian, față de drepturile 
palestinienilor la autodeterminare și 
Ia edificarea statului lor indepen
dent" — se. arată într-un comunicat 
al O.E.P., citat' de agenția ANSA.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P. a avut, de asemenea, con
vorbiri cu ministrul italian al aface
rilor externe. Emilio Colombo, pre
cum și cu președinții Camerei depu- 
taților și Senatului italian.

GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

PREȘEDINTELE ANGOLEZ, Jose 
Eduardo dos Santos, a denunțat. 
Intr-un discurs, actele ilegale să- 
vîrșite prin încălcarea teritoriului 
național angolez de către trupele 
regimului minoritar al Africii de 
Sud. El a menționat că. numai de
plina independență a Namibiei sub 
conducerea S.W.A.P.O., va putea 
garanta frontiera sudică a statului 
angolez.

MARȘURI ALE ȘOMERILOR ÎN 
MAREA BRITANIE. Din cinci orașe 
din regiunea centrală a Marii Bri
tanii — Midland — au pornit cinci 
coloane ale participanților la „Mar
șul pentru muncă". Acest marș 
se va încheia peste cîteva zile la 
Birmingham. Potrivit datelor oficia
le, numărul celor ce caută un loc 
de muncă se ridică la aproximativ 
3,3 milioane. Midlandul este regiu
nea cea mai lovită de șomaj, aici 
concentrindu-se 19,4 la sută dintre 
bărbații șl 12,2 Ia sută dintre femei
le ce nu au de lucru. Cele cinci 
coloane de șomeri vor traversa 30 
de orașe din Marea Britanie, peste 
tot urmînd a fi organizate mitin
guri de masă in sprijinul luptei 
pentru respectarea dreptului la 
muncă.

număr însemnat de astfel de piesa 
pentru motoarele navale construite la 
întreprinderea de la Reșița. Cu acest 
prilej, gazdele au comunicat primu
lui ministru român că au realizat, 
înainte de termen, primul arbore cotit 
destinat țării noastre, angajîndu-se 
să devanseze fabricația și livrarea 
celorlalți arbori cotiți, pentru a per
mite înfăptuirea neabătută a pro
gramului de construcții navale al 
României. A fost vizitată apoi între
prinderea producătoare de utilaje 
energetice pentru centrale nucleare.

La încheierea vizitei la Ostrava, 
tovarășul Frantisek Skacel, președin
tele Consiliului Național regional, a 
oferit un dejun în cinstea tovarășului 
Constantin Dăscălescu. S-a toastat 
pentru sănătatea conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două țări, 
pentru dezvoltarea și mai puternică 
a prieteniei dintre partidele și țările 
noastre, pentru extinderea și diver
sificarea colaborării economice re
ciproc avantajoase.

în după amiaza aceleiași zile, to
varășul Constantin Dăscălescu a so
sit la Brno, unde a fost întîmpinat 
și salutat cu căldură de tovarășii 
Vladimir Herman, primul secretar al 
Comitetului regional de partid, 
Frantisek Chabicovsky, președintele 
Consiliului Național Regional, și 
Oldrich Clicik, primul secretar al 
Comitetului orășenesa de partid 
Brno.

După sosire, premierul român m 
depus o coroană de flori la mor- 
mîhtul ostașilor români căzuți în 
lupta pentru eliberarea Cehoslovaciei 
de sub ocupația fascistă. Au fost into
nate imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii So
cialiste Cehoslovace, iar o gardă for-

După intrarea trupelor israeliene 
în Beirutul de vest

• Unitățile invadatoare întîmpinate cu dîriă rezistență
• Demers al președintelui Elias Sarkis pe lingă oficialită
țile S.U.A. pentru respectarea angajamentului de a se oferi 
garanții de securitate Beirutului de vest • O.E.P. cere să 
se pună capăt violării de către Israel a acordului recent

incheiat
BEIRUT 18 (Agerpres). — După o 

noapte de acțiuni militare neîntre
rupte, forțele israeliene au ocupat 
joi noi poziții în Beirutul de vest. 
Postul de radio Beirut, corespon
denții de presă străini au relatat 
despre desfășurarea unor lupte vio
lente ta cea mai mare parte a ves
tului capitalei libaneze. Trupele 
israeliene au înaintat pe mai multe 
direcții, încercuind vestul Beirutului 
și. pătrunzînd pe. principalele.:, artere 
ale acestei părți a orașului.

. Postul de radio citat a anunțat acă. 
forțele israeliene au ocupat : poziții 
ta toate zonele strategice de-a lungul 
litoralului de aproximativ opt kilo
metri, înainte de a pătrunde în car
tierele comerciale Hamra și Cornișa 
Mazrâa.

Agențiile Internaționale de presă 
semnalează că unitățile israeliene 
invadatoare au fost întîmpinate cu 
o. dîrză rezistentă de către forțele 
Mișcării Naționale Libaneze (miliții
le de stînga) care, folosind arme au
tomate și arme antitanc, au const rina 
uneori trupele atacatoare să bată 
în. retragere.

Miercuri seară, informează agen
ția Reuter, forțele tsraeliene au pă
truns în interiorul taberelor de re- 
fugiați palestinieni din sudul Beiru
tului.

Locuitorii orașului au fost nevoițî 
să-și caute adăpost pentru a scăpa 
de exploziile proiectilelor blindate
lor și artileriei Israeliene. Subsolu
rile clădirilor au devenit, iarăși, su
praaglomerate cu oameni căutînd un 
refugiu, inclusiv copii îngroziți de 
noua reizbucnire a violenței,

BEIRUT 10 (Agerpres). — Minis
trul libanez al afacerilor externe, 
Fuad Boutros, a declarat — după 
întrevederea pe care președinte
le Libanului, Elias Sarkis, a avu
t-o cu Morris Draper, adjunct al a- 
sistentului secretarului de stat pen
tru problemele Orientului Apropiat 
și Asiei de sud — că țara sa con
sideră intrarea forțelor Israelului ta 
vestul Beirutului contrară acordului 
asupra evacuării combatanților pa
lestinieni și dezangajării torțelor din

PERSISTENȚA RECESIUNII ECO
NOMICE. O statistică dată publici
tății de banca federală a S.U.A. a- 
rată că, in august, producția Indus
trială a Statelor Unite a scăzut cu 
0,5 la sută, ceea ce, relevă agenția 
A.P., diminuează speranțele privind 
redresarea economiei americane. 
Noile date se adaugă unei serii de 
statistici oficiale publicate săptămî- 
no aceasta și care atestă că pro
iectele guvernului american referi
toare la Ieșirea rapidă din recesiu
ne nu sînt pe cale de a se mate
rializa, scrie și agenția Reuter. Rata 
șomajului a rămas neschimbată în 
august, la 9,8 la sută (aproximativ 
10,5 milioane șomeri) - cea mal 
ridicată din ultimii 41 de ani.

CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII 
ÎN ISRAEL. Indicele costului vie
ții a crescut ta Israel cu 7.6 la sută 
ta luna august, consecință a im
pactului suferit de economia isra
eliană ca urmare a intervenției mi
litare ta Liban, a anunțat Biroul 
național de statistică, potrivit a- 
genției Reuter. în acest fel, ta pri
mele opt luni din 1982 costul vieții

R. S. Cehoslovacă
mată din ostăși al armatei ceho
slovace a prezentat onorul.

în continuare a fost vizitat Tîrgul 
internațional pentru construcții de 
mașini — aflat la cea de-a 24-a edi
ție. Oaspetele român a fost întîmpi
nat de ing. Karel Svobodova, direc
torul general al tirgului. După ce a 
luat cunoștință de cele mai reprezen
tative produse ale industriei con
structoare de mașini cehoslovace ex
puse la tîrg, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a vizitat standurile între
prinderilor românești de comerț ex
terior care prezintă o gamă largă de 
mașini, utilaje și instalații moderne, 
de înaltă performanță — dovadă 
elocventă a potențialului tehnic și 
științific, ridicat de care dispune în 
prezent industria românească con- 

, structoare de mașini, a posibilităților 
largi de conlucrare ale României cu 
alte țări.

în cursul vizitei la Ostrava și 
Brno, tovarășul Constantin Dăscă
lescu a fost însoțit de tovarășul La
dislav Gerle, vicepreședintele guver
nului federal, președintele părții 
cehoslovace în Comisia mixtă ro- 
mâno-cehoslovacă de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, de alte 
persoane oficiale cehoslovace.

Cu prilejul vizitei în orașul Brno, 
primul secretar al Comitetului regio
nal de partid a oferit, în onoarea 
tovarășului Constantin Dăscălescu, 
un dineu, desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească. S-a toastat 
pentru progresul construcției socia
liste în țările noastre, pentru dezvol
tarea,, și mai puternică a colaborării 
economice reciproc avantajoase.

în seara aceleiași zile tovarășul 
Constantin Dăscălescu s-a întors la 
Praga.

Vizita oficială de prietenie a pre
mierului român continuă.

jurul capitalei libaneze. Fuad Bo
utros a relevat că Elias Sarkis a ho- 
tărît să trimită un mesaj președin
telui S.U.A., Ronald Reagan, expri- 
mînd poziția Libanului. Totodată, 
Fuad Boutros a relevat că au fost 
transmise instrucțiuni delegației li
baneze la O.N.U. pentru a cere con
vocarea unei reuniuni a Consiliului 
de Securitate consacrată examinării 
ultimelor acțiuni israeliene.
■;;Agențiij; U;ț,..I,. informează că pre
mierul'' Shhfic' "SY-Wazzan șl Fiiad 
Boutros au adresat un apel Statelor 
Unite, cătirțdtl-ie să' acționeze pen
tru respectarea acordului negociat 
de. trimisul american Philip Habib 
prin care guvernul S.U.A. oferea 
garanții de securitate pentru Beiru
tul de vest.

Conducătorii musulmani din Liban 
sînt hotărîți „să facă totul pentru a 
salva Libanul și să înceapă imediat 
dialogul cu toate părțile interesate", 
a anunțat postul de radio oficial li
banez, potrivit agenției France 
Presse, Conducătorii musulmani s-au 
înțîlnit miercuri noaptea la domici
liul fostului prim-ministru, Saeb Sa
lam, care a comunicat apoi președin
telui în exercițiu, Elias Sarkis, re
zultatele acestei întîlniri, informează 
aceeași sursă.

Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei a dat publicității, la Roma, 
un' comunicat în care subliniju. că 
„armata israeliană a invadat se'cto- 
rul de vest al capitalei libaneze în 
ciuda garanțiilor date de forța inter
națională— recent retrasă din Bei
rut — cu privire la protejarea tabe
relor de refugiați palestinieni și a 
locuitorilor' lor, informează agenția 
France Presse.

în comunicat, O.E.P. cere celor trei 
țări care "au furnizat unități pentru 
forța internațională de supraveghere 
a. aplicării acordului de evacuare a 
combatanților palestinieni din Bei
rut să intervină pentru a se pune ca
păt violării de către Israel a acestui 
acord, relevîndu-se că „misiunea 
forțelor militare ale celor trei țări 
este esențială pentru garantarea 
protecției taberelor palestiniene".

s-a majorat cu 76 la sută, iar ptaă 
la SfîrȘitul anului se așteaptă ca 
inflația să atingă 130 la sută, față 
de o rată anuală de, 101 la sută in 
1981. Creșterea din luna august se 
datorează îndeosebi sporirii prețu
rilor la produsele alimentare cu 
13,5 la sută, după ce guvernul a 
redus subsidiile la alimentele de 
bază pentru a face față cheltuieli
lor războiului din Liban, adaugă 
agenția.

REPRESIUNI ÎN SALVADOR. 
Numeroase cadavre decapitate au 
fost descoperite în preajma capita
lei și în provinciile La Union și San 
Miguel din Salvador, unde, sub pre
textul că luptă împotriva insurgen
ților, grupele de șoc paramilitare au 
declanșat, în ultimele zile, adevă
rate campanii de ucidere în masă 
a populației civile, bănuită că sim
patizează cu Frontul Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională . 
(F.M.L.N.) — transmite agenția
Prensa Latina.

ȘOMAJUL ÎN SPANIA afecta la 
sfîrșitul lunii iulie, 1 806 906 de per
soane; adică 13,97 la sută din to
talul populației active a țării, relevă 
un raport dat publicității la Madrid, 

șomerilorAnul trecut, numărul 
spanioli era de 1 524 000.

PROVOCATEPAGUBE 
LAMITAȚI NATURALE, 
unui ultim 
produse de 
zute în Filipine, numărul celor ce 
au avut de suferit de pe urma ca
lamităților a. depășit 600 000. In zo
nele afectate, 17 000 de case au fost 
avariate, tar altele 12 530 au fost 
distruse complet de taifunuri.
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bilanț al pagubelor 
ploile musonice că-
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