în cadrul dialogului permanent cu oamenii
muncii, prilejuind stabilirea de măsuri eficiente

pentru realizarea planului pe acest an și pe
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Pretutindeni, vibrante manifestări de dragoste și stimă, de respect și recunoștință, ilustrînd unitatea
de nezdruncinat a poporului în jurul partidului, al secretarului său i general

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, miercuri, 22 septembrie, o vizită de lucru in
județul Vaslui, continuind amplul dialog pe care îl poartă cu
țara, cu poporul, în această perioadă premergătoare Confe
rinței Naționale a partidului.
împreună cu conducătorul partidului și statului, la această
nouă întîlnire cu cei ce trăiesc și muncesc în județul Vaslui
âu participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu,
Gheorghe Oprea.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, conducătorul partidului și sta
tului a fost salutat de tovarășii
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc,
Nicolae Constantin, Ion Dincâ.
Ludovic
Fazekas,
Alexandrina
Găinușe, Paul Niculescu, Gheorghe
Pană, Dumitru Popescu, Ștefan
Andrei, Emilian Dobrescu, Miu
Dobrescu, Petru Enache, Mihai
Gere, Suzana Gâdea, Ana Mure.șan,
Elena Nae. Constantin Olteanu,
Richard Winter, Marin Enache,
Gheorghe Stoica.
Dialogul de lucru al tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu colectivele
muncitorești din Birlad, Huși și
Vaslui, ,cu lucrătorii unor repre
zentative unități agricole coopera
tiste și de stat, cu reprezentanții
organelor locale de partid și de
stat, ou cadre de conducere și spe
cialiști din economie a prilejuit, ca
de fiJcare dată, o cuprinzătoare și
temeinică analiză a modului în care
se îndeplinesc prevederile privind
creșterea producției fizice și a pro
ducției nete, realizarea exportului
și a celorlalți indicatori de bază ai
planului de stat pe anul in curs.
Analizîndu-se stadiul dezvoltării
economico-sociale atins de județul
Vaslui în cei aproape 15 ani de la
organizarea administrativ-teritorială a țării, ca urmare a politicii de
dezvoltare armonioasă și in ritm sus
ținut a tuturor zonelor țării, politică
fundamentată pe concepția înnoi
toare, profund științifică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în cadrul
amplului dialog au fost stabilite
eficiente măsuri menite să asigure
realizarea cu succes a sarcinilor pe
anul in curs și pe întregul cincinal,
ridicarea pe un plan calitativ su
perior, a activității în toate dome
niile, în concordanță cu cerințele

actualei etape de dezvoltare a ju
dețului și a întregii țări.
Ora 9,30. Elicopterul prezidențial
aterizează pe stadionul municipal
din Birlad.
în
intimpinarea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu au venit primarul
municipiului Birlad, Vicol Panaite,
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.
Tovarășul Ion Frățilă, prim-secretar al Comitetului județean
Vaslui al P.C.R., urează oaspeților
dragi un călduros bun venit pe me
leagurile Vasluiului.
O companie alcătuită din ostași
ai forțelor noastre armate, membri
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei prezintă
onorul. Se intonează Imnul de Stat
al Republicii Socialiste România.
Maistrul Cezar Popa de la în
treprinderea de elemente pneuma
tice, aparate de măsură și con
trol, împreună cu tineri și tinere
îmbrăcați in frumoase costume
populare, roagă apoi pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa
Elena Ceaușescu să guste din tra
diționalele roade ale ospitalității :
piinea crescută din mănoasa recol
tă de grîu a acestui an și din vinul
atit de renumit al podgoriilor
vasluiene.
Din primele clipe ale întilnirii
lor cu conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, miile de
locuitori ai Birladului, veniți în
intimpinare, îl inconjoară pe to
varășul Nicolae Ceaușescu cu cele
mai alese sentimente de dragoste
și stimă, de respect și recunoștin
ță. De la mic la mare, toți cei

(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populara din municipiul Vaslui
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc', în primul rind, șă vă
adresez dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor municipiului și județu
lui Vaslui, în numele Comitetului
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat și guvernului, precum
și al meu personal, un salut căl
duros, revoluționar, împreună cu
cele mai bune urări. (Urale și aplauze puternice, prelungite; se
scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).
Ne aflăm în Vaslui într-o vi
zită de lucru.. Așa cum spune cîntecul, dorim să cunoaștem „viața
și munca moldovenilor". (Urale și
aplauze puternice ; se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Am vizitat, în municipiul
Bîrlad, două întreprinderi : una
constructoare de mașini, de rul
menți, și alta de abrazive. La Huși
am vizitat două întreprinderi, iar
în municipiul Vaslui o întreprin
dere chimică și una constructoare
de mașini. Am vizitat, de aseme
nea, o unitate zootehnică și Sta
țiunea de cercetări Perieni — uni
ca de acest fel din țară —, care
își consacră activitatea conservă
rii și ameliorării solului, comba
terii eroziunii.
Ce vă pot spune, dragi tovarăși ?
Că, pe ansamblu, impresiile noas
tre sînt bune. Am constatat, cu
multă satisfacție, în toate unități
le vizitate, în orașele și în satele
prin care am trecut, viața nouă a
moldovenilor, munca lor harnică
pentru a înfăptui hotărîrile Con
gresului al XÎI-lea ; am constatat
viața nouă care s-a făurit pe me

leagurile Vasluiului, și câre„ se fău
rește' în întreaga Moldovă,- în1 în
treaga noastră patrie. (Urale și aplauze puternice, prelungite; se
scandează îndelung : „Ceaușescu și
poporul !“).
în acest an se împlinesc 15 ani
de la reorganizarea teritorial-administrativă, de la formarea jude
țelor sau — mai bine zis — de lă
reorganizarea județelor în țara
noastră. Putem afirma acum că ac’eastă reorganizare s-a dovedit
deosebit de justă, că ea a deschis
calea dezvoltării puternice a tu
turor județelor patriei noastre. Și
un viu exemplu în această privin
ță este și Vasluiul. (Urale și aplauze puternice ; se scandează :
„Ceaușescu și poporul !“).
întreprinderea de rulmenți pe
care am vizitat-o producea, la re
organizarea județului, un milion și
jumătate de rulmenți. Astăzi pro
duce 42 de milioane, iar în 1985
va produce 50 de milioane de rul
menți de înaltă calitate. (Aplauze
și urale prelungite ; se scandează :
„Ceaușescu și poporul !“).
întreprinderea de abrazive este
o întreprindere nouă. Ea a intrat
anul trecut în funcțiune, dar dă de
pe acum o producție de înaltă ca
litate. în general, Bîrladul a cunos
cut în acești ani o dezvoltare pu
ternică. Hușiul, care practic nu
avea nici un fel de industrie, are
astăzi cîteva întreprinderi moder
ne și a devenit un oraș modern, în
care viața și munca oamenilor
muncii sînt tot mai bogate, tot mai
îmbelșugate. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R.!").

Vasluiul, practic, la reorganiza
rea’județului, nu avea aproape nici
un fel de industrie. Acum dispune
de 13 întreprinderi industriale, a
format o platformă industrială pu
ternică. Am vizitat astăzi două din
aceste întreprinderi și trebuie să
remarc, cu multă bucurie, produc
ția de înaltă calitate atit în între
prinderea chimică, cit și în între
prinderea constructoare de mașini.
Știu că și celelalte întreprinderi
din municipiul Vaslui, și din județ,
au, de asemenea, rezultate însem
nate și depun eforturi pentru a-și
îndeplini în cele mai bune condiții
sarcinile de plan pe acest an și pe
întregul cincinal. Iată de ce avem
impresii deosebit de bune. Putem
afirma că tot ceea ce s-a realizat
în Vaslui demonstrează cu putere
justețea politicii partidului nostru
comunist de amplasare a indus
triei, de dezvoltare a agriculturii,
a forțelor de producție în general,
pe întreg teritoriul țării — aceasta
creînd condiții ca oamenii, muncii
de pe toate meleagurile patriei să
poată avea acces și condiții minu
nate de muncă, de învățătură, de
știință, de cultură, să poată avea
asigurată creșterea continuă. a ve
niturilor, a bunăstării materiale și
spirituale. Acesta este rezultatul
politicii partidului, rezultatul fău
ririi socialismului în România!
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).
Pentru toate aceste rezultate ob
ținute de oamenii muncii din Vas
lui, doresc ca, de la această mare
adunare populară, să adresez calde

felicitări colectivelor de oameni ai
muncii din întreprinderile vizitate,
precum, și tuturor oamenilor mun
cii din municipiul și județul Vas
lui și să le urez succese tot mai
mari în realizarea în bune condiții
a planului pe acest an și pe între
gul cincinal. (Urale și aplauze pu
ternice ;, se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R.„Ceaușescu și po
porul
Județul Văslui dispune de o in
dustrie modernă, dotată cu utilaje
și mașini de înaltă tehnicitate.
Acum este necesar să se facă totul
pentru a asigura folosirea în între
gime a capacităților existente și a
obține creșterea continuă a produc
ției, a productivității muncii, îm
bunătățirea calității și ridicarea
nivelului tehnic, creșterea eficien
ței, întregii activități economice.
Moldovenii din Vaslui trebuie să
demonstreze că, devenind munci
tori în întreprinderi moderne, știu
să mînuiască în cele mai bune con
diții mașinile și utilajele de înalt
nivel tehnic cu care acestea sînt
dotate, dovedind astfel că nu sînt
cu nimic mai prejos decît munci
torii din vechile zone industriale
sau decît cei din alte țări, că, dim
potrivă, sînt harnici, pricepuți, că
moldovenii — la fel ca ceilalți oa
meni ai muncii — au capacitatea
de a stăpîni tehnica cea mai înain
tată • și de a produce utilaje,
mașini de înaltă calitate. (Urale
și aplauze puternice; se scandează:
„Ceaușescu și poporul!",„Ceaușescu
— P.C.R. !“).
Nu am vizitat multe unități agri
cole. Am putut însă să constatăm,
în unitățile vizitate și din ceea ce

am văzut pe cîmp, că recolta de
toamnă- se prezintă bine. Exista
perspectiva de a se obține Io re
coltă de porumb bună, deși este
adevărat că la păioase recolta n-a
fost prea mulțumitoare. Cred însă
că este posibil ca ea să fie compen
sată într-o anumită măsură cu re
colta de porumb și a celorlalte cul
turi de toamnă, iar pentru anul vii
tor Vasluiul să obțină o producție
agricolă pe măsura hărniciei coo
peratorilor, a oamenilor muncii din
agricultură, a țărănimii vasluiene.
Știu că este posibil să se facă acest
lucru — și trebuie să facerrt totul
pentru ca și agricultura din Vaslui
să se ridice Ia un nivel superioi' !
(Urale și aplauze puternice ; se
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!“).
O impresie deosebită o am despre
Stațiunea de conservare și comba
tere a eroziunii solului. -Intr-ade
văr, de la vizita precedentă și pînă
astăzi s-au obținut rezultate bune.
Zona unde lucrează stațiunea și
conducătorul stațiunii este, intr-a
devăr, un model de organizare a te
ritoriului, de organizare a produc
ției. Ea este un exemplu în ce pri
vește producțiile ce se pot obține
pe aceste meleaguri dacă se aplică
o agrotehnică corespunzătoare, dacă
se lucrează pămîntul în conformi
tate cu cerințele științei, dacă se
depun toate eforturile pentru a
obține maximum de producție. Aș
dori șă adresez în mod deosebit fe
licitări întregului colectiv și direc
torului stațiunii pentru rezultatele
obținute și să le urez să se anga
jeze — așa cum am discutat astăzi
(Continuare in pag. a IlI-a)

SCRISOAREA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
adresată tovarășului Ion Gheorghe Maurer
cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani
Dragă tovarășe Ion Gheorghe Maurer,
' Cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani, Comitetul Politic Executiv ai
Comitetului Central al Partidului Comunist Român îți adresează, din toată
inima, călduroase felicitări, precum și cordiale urări de sănătate, viață
îndelungată și fericită.
Dăm o înaltă apreciere activității tale în mișcarea revoluționară, în
conducerea partidului și statului, contribuției aduse la victoria revoluției și
construcției socialiste în România, la înfăptuirea politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării, de întărire a independenței și suveranității
patriei.
■ Comitetul Politic Executiv și Consiliul de Stat au hotărît să-ți confere
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I în semn de prețuire
a activității neobosite puse in slujba cauzei partidului, a întregului nostru
popor.
Felicitîndu-te pentru această înaltă distincție, ne face o deosebită plăcere
să-ți dorim în continuare, stimate tovarășe Maurer, multă sănătate și fericire
și să iți adresăm, la această aniversare, tradiționala urare „La mulți ani !“
Cu salutări comuniste,

Imagini din timpul vizitei la întreprinderea de rulmenți și la întreprinderea de pietre

de polizor din municipiul Birlad

COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL
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în continuare s-a vizitat ÎNTRE

punct și intrarea în funcțiune în
timpul cel mai scurt a unei sisteme
prezenți
scandează
îndelung :
moderne de mașihi agricole pentru
PRINDEREA DE RULMENȚI
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
terenurile in pantă, in scopul creș
BÎRLAD, unitate reprezentativă a
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“.
terii producțiilor agricole în toate
Sint gînduri care aici, la Birlad,
zonele colinare ale țării, Relevînd
industriei județului,1 dezvoltată și
ca pretutindeni pe intinsul țării,
că stațiunea de la Perieni constituie
modernizată in ultimii ani.
exprimă cu putere unitatea de
un model de organizare a agriIn intimpinarea secretarului gene
nezdruncinat a poporului in jurul
culturii pe asemenea terenuri, toral al partidului au venit ministrul
partidului, al secretarului său gene
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut
industriei construcțiilor de mașini,
ral, încrederea celor ce muncesc în
cadrelor de conducere din miloan Avram, reprezentanți ai con
nisterul de resort să întocmească
programul de edificare a societății
ducerii unității.
socialiste multilateral dezvoltate pe
un program special de ameliorare a
Directorul întreprinderii, Diomid
pămintul patriei noastre, hotărîrea
tuturor terenurilor în pantă exis
Năstase, informează că, față de anul
tente în țara noastră. în acest scop,
fermă de a înfăptui neabătut politi
1975, producția de rulmenți va creș
ca sa științifică, corespunzînd întrusecretarul general al partidului a in
te la sfirșitul actualului cincinal cu
totul celor mai înalte aspirații ale
dicat să se înființeze in fiecare județ
peste 80 la sută, iar exportul acestor
celor ce muncesc.
din zonele colinare astfel de unități
produse, solicitate in numeroase
în această atmosferă de puternic
etalon, a căror activitate să fie
țări, de peste 3 ori.
entuziasm, secretarul general al
coordonată de stațiunea de la Perieni.
Luînd cunoștință de rezultatele
partidului adresează tuturor celor
Pină la punerea în aplicare, la
muncii acestui harnic colectiv, ca și
prezenți un salut călduros și cele mai
începutul anului viitor, a programu
de preocupările sale îndreptate în
bune urări.
lui amintit, la unitatea de cercetări
direcția sporirii și diversificării pro
în incinta stadionului, unde a adin județul Vaslui vor fi pregătite
ducției, tovarășul Nicolae Ceaușescu
terizat elicopterul prezidențial, se
cadrele ce urmează să aplice în
a cerut ca această puternică între
află amenajată o sugestivă expozi
practică. în diferite zone ale țării,
prindere să ajungă la o capacitate
ție oglindind dezvoltarea economică
tehnologiile elaborate de specialiștii
anuală de 50 milioane rulmenți.
a municipiului Birlad. care realizea
din acest județ, care în totalitatea sa
Gazdele informează apoi despre
ză astăzi peste 42 Ja sută din pro
va trebui -să devină, el însuși, un
creșterea producției de mașini-unelducția industrială a județului Vas
model în ceea ce privește combate
te în cadrul întreprinderii. Se evi
lui.
rea eroziunii solului.
dențiază faptul Că, față de anul 1976,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
producția in acest domeniu crește in
Aceeași atmosferă sărbătorească,
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
1985 de aproape opt ori, subliniinplină de entuziasm și —optimism,
varăși din conducerea partidului și
du-se, totodată, că în ultimii 7 ani
marchează
__
____
___
prezenta
tovarășului
statului străbat apoi pe jos aleile
au fost asimilate 34 tipuri de ma*" oraș
Nicolae Ceaușescu la HUȘI,
parcului, devenite, adevărate culoa
șini-unelte. Secretarul general al
re vii. La fiecare păs, traseul este
partidului cercetează cu interes ma
înscris in ultimii ani intr-un proces de
marcat cu momente semnificative.
șina de rectificat interior și alte
continuă dezvoltare și modernizare
Pe o mică estradă, actori ai Tea
agregate create în cadrul programu
urbanistică și industrială. Vechiul
trului „Victor Ion Popa" din loca
lui de autoutilare și recomandă să
tirg moldovenesc, ascuns in întinsele
litate, în costume de epocă, su
se persevereze pe această linie. Și
și renumitele podgorii din jur, s-a
gerează momentul întîlnirii lui Moș
aici, ca și în celelalte secții, tova
desprins de condiția sa modestă în
Ion Roată cu Alexandru Ioan Cuza.
rășul Nicolae Ceaușescu cere să se
anii de după reorganizarea adminișMai departe, un moment inspirat din
acorde toată atenția folosirii, cu ma
trativ-teritorială
a țării cind, aici, au
viața contemporană — monografia
ximum de eficiență a spațiului con
apărut pe rînd o fabrică de Conser
meseriilor din Birlad, ilustrată prin
struit.
ve, moderne întreprinderi de încăl
tineri constructori de mașini îmbrăîn timpul vizitării halelor de fa
țăminte, tricotaje, o filatură de bum
cați în salopete, țesătoare purtînd
bricație, pe întregul traseu, produ
bac, menite să pună în valoare forța
halate albe, muncitoare din fabrici
cătorii de rulmenți întîmpină pe
de muncă excedentară din această
le de confecții, filatoare, lucrătoare
zonă.
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
in domeniul sanitar. La rindul lor,
varășa Elena Ceaușescu cu deosebi
Sentimentele de dragoste și recu
pionierii și șoimii patriei realizează
tă căldură. Un moment emoționant
noștință pe care hușenii le nutresc
frumoase tablouri florale. în jurul
în hala de sortare. Aici, muncitorii
față de secretarul general al parti
statuii lui George Enescu, o for
ȚIUNEA
CENTRALĂ
DE
au compus din rulmenți cuvintele
dului și-au găsit expresie în primirea
mație corală și orchestrală interpre
scumpe lor : „Ceaușescu — pace“,
deosebit de călduroasă făcută to
CERCETĂRI
PENTRU
COM

tează fragmente din Rapsodia ro
exprimîndu-și și în acest fel recu
varășului Nicolae Ceaușescu la so
mână. iar la ieșirea din parc un
noștința pe care o poartă secretaru
sirea
în localitate.
BATEREA EROZIUNII SO
frumos moment folcloric susținut de
lui general al partidului pentru
Miile de cetățeni prezenți pe sta
numeroși dansatori ce poartă cu ei
LULUI PERIENI, unitate cu
neobosita activitate pusă în slujba
dion au aplaudat cu putere, au ova
coșuri încărcate cu roadele toamnei.
înfloririi patriei, a dezvoltării sale
ționat îndelung pentru partid, pen
realizări
deosebite
pe
linia
valori

Aceeași atmosferă sărbătorească
independente, a binelui și prosperi
tru secretarul său general. Sentimen
ficării superioare a terenurilor agri
domnește în întregul oraș. Pe fron
tății întregului popor. Numeroși
telor lor de adine respect, de mulțu
cole în pantă și erodate, sporirii
tispiciul întreprinderilor și instituții
muncitori și muncitoare înconjoară
mire profundă pentru deosebita oproducțiilor vegetale pe aceste tere
lor publice, ca și pe fațadele blocu
pe tovarășul Nicolae Ceausescu, pe
nOare de a-i saluta ca oaspeți dragi
nuri. întîlnirea secretarului general
rilor de locuit sînt arborate drape
tovarășa Elena Ceaușescu cu alese
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe
al partidului cu cei ce lucrează la
le roșii și tricolore, portretul tova
sentimente, le string cu emoție mina,
tovarășa Elena Ceaușescu. le-a dat
această unitate de cercetare și pro
rășului Nicolae Ceaușescu, mari
le oferă flori. Sînt gesturi spontane,
glas primarul Orașului Huși, Aneta
ducție agricolă are loc pe unul din
pancarte pe care sînt înscrise urări
Sllvneanu.
izvorîte din adîncul inimii, care se
terenurile stațiunii, în zona denumi
la adresa partidului și a secretaru
Ambianța sărbătorească în care s-a
vor repeta de nenumărate ori, ca
tă Valea Țărr.ii, oferind ea însăși o
lui său general, mobilizatoare anga
un laitmotiv, pe parcursul acestui
desfășurat primirea la Huși se regă
imagine elocventă a metamorfozelor
jamente și îndemnuri chemînd la
sește
pe întregul traseu, străbătut in
dialog de lucru.
pe care le-a cunoscut aici pâmintul
înfăptuirea neabătută a programului
tr-o mașină deschisă de tovarășul
De la întreprinderea de rulmenți,
prin aplicarea unor valoroase mă
de edificare socialistă a patriei, la
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
suri agrotehnice, a rezultatelor ob
apărarea păcii și întărirea colaborării
Ceaușescu, pină la platforma indus
rășa Elena Ceaușescu străbat, într-o
ținute de cercetarea științifică ro
intre popoare.
trială a orașului.
mașină deschisă, principala arteră a
mânească in domeniul combaterii
Mii și mii de cetățeni din Huși și
Birladului. Mii de cetățeni, tineri și
eroziunii solului.
Primul obiectiv înscris pe itinera
din localitățile învecinate aplaudă cu
virstnlci, pionieri, șoimi ai patriei au
rul vizitei l-a constituit ÎNTRE
în
intimpinarea
tovarășului
Nicolae
însuflețire,
ovaționează
neîntre
venit să salute cu cea mai înalță
Ceaușescu,
a
tovarășei
Elena
rupt, scandează „Ceaușescu-P.C.R. !“,
considerație, cu bucurie pe conducă
Ceaușescu
au
venit
lucrători
ai
sta

PRINDEREA DE PIETRE DE
„Ceaușescu-pace
Formații de mu
torul partidului și statului.
țiunii, studenți de la Facultatea de
POLIZOR, cea mai tînără între
zică populară și ansambluri de dan
Vizita secretarului general al parti
agronomie din Iași aflați in practi
satori imprimă întregului traseu
dului în Birlad se încheie într-o at
că. locuitori ai comunei Perieni, eprindere din Birlad, al cărei colec
străbătut o atmosferă sărbătorească.
mosferă plină de însuflețire. La ple
levi de la școala generală din lo
tiv, și el tinăr, trăiește astăzi emo
care, pe stadionul din parcul orașu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tocalitate.
ția și bucuria întîlnirii cu secreta
., varășa Elena Ceaușescu au jrâșpuns
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
rul general al partidului.
Directorul
stațiunii,
Glțeorghe
StoCil' priețetiie' acestor calde, manifes
spus :
La intrarea în întreprindere, to
ian, prezintă, modul de’organizare a ■ tări
de ’dragoste" și prețuire făcute
„Doresc să adresez felicitări oame
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
activității de cercetare m ’acest do
de locuitorii orașului.
nilor muncii din Birlad pentru re
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de
meniu, precizînd că, în urma indi
Neculai Agachi, ministrul industriei
zultatele obținute in activitatea lor,
cațiilor date de secretarul general al
La sosirea in ÎNTREPRINDE
tuturor locuitorilor municipiului, Bă
metalurgice, Dumitru Popa, minis
partidului, cimpul de investigație al
trul construcțiilor industriale, de
vă urez tuturor succese tot mai mari,
.specialiștilor vasluieni s-a extins
REA
DE TRICOTAJE „MOL
membri ai consiliului oamenilor
multă sănătate și fericire
prin Înființarea a 14 laboratoare de
DOTEX",
intrată în funcțiune in
muncii.
cercetare agricolă, pomicolă și vi
în aplauzele și uralele puternice
ticolă, situate in toate zonele coli
Directorul întreprinderii, Sever Miale tuturor, elicopterul prezidențial
1976,' tovarășul Nicolae Ceaușescu
nare ale țării. Totodată, gazdele dau
decolează, îndreptindu-șe spre urmă
lancovici, informează despre dezvol
și tovarășa Elena Ceaușescu au
explicații privind organizarea unei
tarea acestei unități, relevînd că,
torul obiectiv al vizitei.
fost salutați de tovarășii Laureah
unități în terenul în pantă, după
deși nouă, ea realizează astăzi aTulai, ministru secretar de stat
La FERMA DE OVINE BOmodelul Perieni, arătind Că stațiunea
proape 4 500 de sortimente de abra
la Ministerul Industriei Ușoare.
dispune de o suprafață de peste 2 000
zive solicitate de industriile petro
Directorul
întreprinderii,
Liliana
GESTI din cadrul Consiliului unic
hă, cu potential ridicat de produc
chimică, electrotehnică, metalurgică,
Maria, informează că măsurile
ție, tocmai ca Urmare a aplicării re
în industria constructoare de mașini
agroindustrial de stat și cooperatist
luate pentru sporirea productivității
zultatelor cercetării științifice efec
și in alte ramuri.
Puiești de pe raza comunei Pogana,
muncii și valorificarea integrală a
tuate.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
tova

materiilor prime șl materialelor au
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
rășa
Elena
Ceaușescu
sint
în
timpi
condus la realizarea, și depășirea, in
Tovarășul Nicolae Ceaușescu in
apreciat rezultatele muncii de pină
nati
cu
multă
Căldură
de
lucrătorii
cele 8 luni ale acestui an, a tutu
tră
intr-unui
din
lanurile
de
porumb
acum și a recomandat tînărului co
Ogoarelor
din
această
localitate
și
din
ror
indicatorilor de plan. Preocupa
ale
stațiunii,
cercetează
stadiul
de
lectiv să acționeze în continuare
satele învecinate. Din mulțime se
rea pentru utilizarea superioară a
coacere, apreciază calitatea recoltei,
pentru sporirea și diversificarea pro
aud urări de sănătate, de viață
materiei prime a permis crearea
producțiile bune ce se vor obține de
ducției de abrazive, subliniind că o
lungă și multă putere de muncă
■unor articole noi, cu consumuri spe
pe aceste terenuri colinare.
asemenea sarcină . este pe deplin
adresate
celui
mai
iubit
fiu
al
po

cifice reduse, Jcare reprezintă in
realizabilă, intrucît materiile prime
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
porului nostru.
prezent 85 la sută din totalul pro
de bază — alumina, nisipul — sint
varășa Elena Ceaușescu, Ceilalți to
ducției marfă. Așa cum se desprinde
asigurate din țară.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varăși din conducerea partidului și
și din expoziția organizată la intra
varășa Elena. Ceaușescu sint salutați,
statului sint invitați să viziteze un
Examinînd, în secția de finisare, o
rea într-una din secțiile Intreprindela sosire, de Marin Capisizu, mi
bazin hidrografic în care, pe supra
serie de produse realizate din mate
rii, produsele sînt de o bună calitate
nistru secretar de Stat la Ministerul
fețe întinse, se regăsesc rezultatele
riale recuperate, conducătorul parti
și prezintă un aspect plăout. Este re
Agriculturii și Industriei Alimentare,
activității de Cercetare privind ame
dului și statului nostru a cerat să
liefată preocuparea pentru folosirea
de membri ai conducerii consiliului
liorarea solurilor. Aici, eroziunea a
se acorde cea mai mare atenție ac
integrală, cu maximă eficiență a
agroindustrial.
fost total înfrîntă. creîndu-se condi
țiunii de recuperare și refolosire a
materiei prime, reușindu-se astfel
ții ca la Cultura porumbului să se
tot ceea ce poate fi reintrodus în
Se adresează invitația de a vizita
ca
în acest an să se economisească
Obțină peste 6 000 kg la hectar.
circuitul economic, fără a Se diminua
expoziția realizărilor din agricultura,
120 tone fire, din care s-a executat
Această producție se realizează pe un
parametrii de calitate.
industria alimentară și mica indus
0 Cantitate suplimentară de tricotaje
teren in pantă, a cărui înclinație
trie din județul Vaslui. Directorul
Examinînd modul in care au fost
pentru copii $1 adulți.
variază între 5 și 40 de grade. Pro
direcției agricole județene. Mihai
amplasate utilajele, Secretarul gene
Secretarul general ăl partidului a
ducții bune S-au înregistrat, de ase
Budnaru, prezintă secretarului gene
ral al partidului a remarcat că spa
apreciat preocupările și rezultatele
menea, la culturile de grîu, orz,
ral al partidului preocupările pentru
țiile dintre agregate sint prea mari
tînărului colectiv de muncitoare de
floarea-soarelui, precum și la plan
Obținerea unor recolte cit mai ridi
și a cerut să fie luate de îndată mă
la „Moldotex", pe care l-a felicitat
tele furajere.
cate. Subliniind că anul acesta
suri pentru o folosire judicioasă a
pentru Succesele de pină acum, și a
păioasele și porumbul ocupă o su
spațiului de producție, precizindu-se
Secretarul general al partidului dă
cerut intensificarea eforturilor pen
prafață de 45 la sută din totalul te
că pe această cale trebuie să se ob
o înaltă apreciere acestor rezultate
tru creșterea eficienței și îmbunătă
renului arabil, gazdele precizează că
țină o dublare a producției.
și adresează Calde felicitări specia
țirea Calității produselor.
există programe speciale de sporire a
liștilor vasluieni pentru preocuparea
îji încheierea vizitei, secretarul ge
suprafețelor cultivate cu prăsitoare și
lor de a reda circuitului arabii
neral al partidului a indicat ca. pa
Aceleași probleme de primă înleguminoase, de însămințare cu cele
suprafețe tot mai întinse de teren
ralel cu realizarea investițiilor pre
seninătate pentru dezvoltarea și mo
mai
productive
soiuri
de
griu.
In
considerate mult timp improprii pen
văzute pentru mărirea capacităților
dernizarea producției au stat în Cen
sericicultură s-a trecut la extinderea
tru producția agricolă. Se subliniază
de producție, Să se acționeze cu toa
trul atenției șl in timpul vizitei la
acțiunii
de
creștere
a
viermilor
de
necesitatea
generalizării
la
scară
na

tă răspunderea pentru diversificarea
ÎNTREPRINDEREA DE ÎN
mătase
prin
hrănirea
acestora
cu
țională
a
experienței
dobindite
la
nomenclatorului de produse, pentru
frunze de stejar.
Perieni și se insistă asupra valorifi
folosirea cu maximă eficiență a su
CĂLȚĂMINTE „HUȘANA",
cării imediate a cercetărilor antiSecretarul general al partidului aprafețelor de producție construite, a
una dintre primele unități indus
erozionale, paralel cu punerea la
preciază rezultatele obținute, insismașinilor și agregatelor.
triale din oraș, construită la indica
ția secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Ptezentînd cele mai noi modele de
încălțăminte create aici, directorul
general al centralei de resort. Dumi
tru
Pintilescu,
evidențiază
în
călțămintea pentru iarnă din piele
naturală și piele sintetică, articolele
cu fețe textile izolate termic, încăl
țămintea pentru sport, produse noi
ce reprezintă 65 la sută din totalul
producției marfă.
Directorul întreprinderii, ing. Teo
dor Tărnăuceanu, subliniază faptul
că s-au adoptat noi măsuri pe linia
sporirii productivității muncii, a
eficienței economice, dintre care se
remarcă tipizarea pieselor de în
călțăminte, reproiectarea . tălpilor
pentru ușurare, crearea prin autoutilare a unor mașini și dispozitive
necesare înnoirii producției.
Toate aceste preocupări sint puse
în evidență în timpul vizitării sec
ției complexe, in care Se execută în
flux operații de croit, cusut, tras,
tălpuit și finisaj. Secția ilustrează
grija conducerii întreprinderii de a
asigura o cit mai bună repartizare a
mașinilor, utilizarea eficientă a spa
țiilor de producție, sporirea produc
ției fără realizarea de noi investiții.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ave
Cuvinte de apreciere pentru Orga
nizarea modernă și eficientă a acti
vității secției, pentru productiînregistrează
vitatea înaltă ce se
_ _____
„______
aici șl a recomandat extinderea sis
temului de organizare folosit. Apre
ciind Valoarea procedeelor folosite
pentru valorificarea cit mai bună a
materiilor prime, tovarășul Nicolae
Ceaușescu â cerut să fie perfecțiOLa Bogești se vizitează expoziția realizărilor din agricultura, industria alimentară și mica industrie din județul Vaslui
tind asupra necesității de a se con
tinua preocupările în această direcție
in toate unitățile agricole ale ju
dețului.
In sectorul silvic al expoziției, do
meniu în care județul s-a situat în
permanență pe locuri fruntașe în în
trecerea socialistă, se arată că in
prezent preocuparea principală o con
stituie ameliorarea pădurilor, extin
derea speciilor de mare valoare eco
nomică, precum și a celor producă
toare de furniruri estetice — paltinul,
frasinul, cireșul, nucul, mărul și părul
sălbatic. Totodată, acționindu-se in
direcția îndeplinirii sarcinilor pri
vind exploatarea rațlohală și cit mai
completă a resurselor pădurii, se asigură valorificarea răchitei, fructe
lor de pădure și a Ciupercilor, a se
mințelor forestiere, a produselor api
cole și a plantelor medicinale.
Secretarul general al partidului este
informat' că, în ceea ce privește
creșterea oilor, s-au obținut rezultate
bune pe linia îmbunătățirii calitative
a raselor: cantitatea de lină s-a
dublat. Experiența pozitivă din
sectorul agricol de stat va fi extinsă
in anii următori atit în cooperati
vele agricole de producție, cit și la
producătorii individuali de pe raza
județului.
Apreciind rezultatele obținute la
ferma din Bogești în domeniul creș
terii păsărilor pentru carne în saiva
nele rămase libere în perioada in
cate oile se află la pășunat. secre
tarul general ăl partidului cere facto
rilor de răspundere din agricultura
județului să extindă acest sistem în
toate unitățile zootehnice.
Oprindu-se la marginea unui lan.
de porumb aparținînd cooperativei
agricole Perieni, secretarul general
al partidului a cercetat cu atenție
starea de Vegetație, apreciind că aceasta este bună, fiind posibil să se
obțină o recoltă de circa 8 000 de
kilograme boabe la hectar.
în continuare se vizitează STA

Locuitorii Birladului i-au primit cu bucurie, cu entuziasm pe oaspeții dragi

nate în așa fel incit indicele de
utilizare a materialelor să crească
în continuare.
Secretarul general al ’ partidului
S-a oprit, ca și la celelalte între
prinderi vizitate, în dreptul unor
grupuri de muncitori, cu Care a stat
de vorbă despre mersul producției,
despre preocupările colectivelor res
pective, despre condițiile de muncă
și de viață pe care le au.
Mulțumind pentru vizitele făcute,
pentru grija pe care le-o poartă,
oamenii muncii s-au angajat să-și
intensifice eforturile pentru înde
plinirea exemplară a Sarcinilor ce le
revin.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu î-a
felicitat pe. oamenii muncii de la
„Hușana" și le-a urat succese iot
mai mari în viitor.
După ce străbate o pitorească zonă
străjuită de podgoriile Hușilor, care
reamintesc faima de care se bucură
această regiune viticolă a țării, co
loana oficială ajunge la FERMA

NR. 2 DOBRINA a întreprin
derii agricole de stat Huși.
în intimpinarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu,
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din
conducerea de partid și de stat au
venit lucrători ai ogoarelor vasluiene, specialiști, reprezentanți ai or
ganelor agricole județene.
Vizita in această unitate a fost
consacrată analizării stadiului dez
voltării viticulturii și pomiculturii
județului.
Secretarului general al partidului
îi .este înfățișat de către Ion Neămțu. dlrefitorul unității, stadiul ’ Stin
gerii producției de struguri, hrătînd

creșterea producției agricole, a efi
cienței întregii activități economice.
Totodată, se cere conducerii unității,
organelor agricole județene să acțio
neze în continuare pentru folosirea
tuturor terenurilor improprii pentru
cultura cerealelor, precum și a celor
în pantă, prin plantarea unor soiuri
sUperioare de viță de vie, care să asi
gure randamente sporite la hectar,
să se acționeze pentru mecanizarea
lucrărilor în Vii, in vederea redu
cerii forței de muncă ocupate in sec
torul viticol.
Din podgoria însorită a Hușilor,
elicopterul prezidențial s-a îndreptat
spre platforma industrială a munici
piului Vaslui, care ilustrează, cu pu
terea faptelor, cu forța celei mai vii
realități, dezvoltarea impetuoasă pe
care o cunoaște acest vechi oraș mol
dav, devenit în anii socialismului o
așezare modernă, un important cen
tru economic al țării.
Erau de față Grigore Munteanu,
primarul municipiului Vaslui, acti
viști de partid și de stat, un mare
număr de oameni ai muncii.
Prima oprire a avut loc la COM

BINATUL DE FIRE SINTE
TICE. Construirea lui este nemijlo
cit legată — asemenea multor obiec
tive economice ale patriei — de nu
mele secretarului general al partidu
lui. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
hotărit ridicarea combinatului acum
șapte ani. cu ocazia vizitei preceden
te Ia Vaălui. De atunci. întreprin
derea s-a dezvoltat continuu, cîștigindti-și un bun 'renume datorită
produselor sale.

eforturile în direcția sporirii produc
ției și a calității ei, ridicării eficien
ței economice. Aceste eforturi s-au
materializat în rezultate cu care în
treprinderea se mindrește. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu este informat că
unitatea constructoare de mașini din
Vaslui livrează economiei naționale
o gamă largă de produse: reductoare, ventilatoare — industriale, agri
cole. de mină și navale, cuplaje
mecanice de uz general și cuplaje
hidraulice, utilaj chimic. O atenție
deosebită este acordată diversificării
producției, evidențiindii-se faptul că
numai în ultimii doi ani au fost asi
milate 300 noi tipuri de produse.
După parcurgerea mai multor sec
toare de producție, unde urmăresc
tehnologiile de lucra folosite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Jiâbvatrășa
Elena Ceaușescu vizitează’^' expozi
ție organizată in incinta întreprinde
rii, care oferă o imagine semnifica
tivă a capacității creatoare a colecti
vului.
tn cele două unități din municipiul
Vaslui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu au fost injtimpinați cu bucurie in inimi, cu
multă însuflețire.
Secretarul general al partidului s-a
întreținut cu numeroși muncitori, interesîndu-se de activitatea și preocu
pările lor, urindu-le noi succese in
activitatea ce o desfășoară, multă
sănătate și fericire.
Ei l-au asigurat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu că vor face totul
pe-nt.ru a-și îndeplini in mod exem
plar sarcinile încredințate.
Părăsind platforma industrială, co■ Ioana- oficială a străbătut arterele
principale ale orașului. Zeci de mii.
de locuitori au ieșit în intimpinarea

Strâbătînd vestitele podgorii ale Hușilor

că în cele opt cooperative agricole
La sosire, tovarășul Nicolae
de producție și in întreprinderea de
Ceaușescu
și
tovarășa
Elenă
stat recolta din această toamnă a
Ceaușescu au fost salutați de
fost adunată de pe 65 Ia sută din
Gheorghe Câranfil, ministrul indus
suprafețe, urmind ca în următoarele
triei chimice.
8——10 Zile culesul să fie terminat.
xntîlnireă secretarului general al
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
partidului cu colectivul combinatului
informat în continuare in legătură
a prilejuit o analiză concretă atit a
cu dezvoltarea sectorului viticol și
realizărilor obținute, cit și a căilor
pomicol in județul Vaslui, evoluția
și modalităților menite să contribuie
producției de struguri și fructe, pon
Ia ridicarea întregii activități lâ un
derea sectorului viticol în cadrai
nivel calitativ superior, corespunză
producției vegetale a județului,
tor înaltelor cerințe și exigențe ale
structura soiurilor în plantațiile viti
actualului cincinal. în cadrul discu
cole. Gazdele raportează că, datori
ției de lucru, desfășurată in mai mul
tă extinderii culturii viței de vie pe
te secții de bază ale întreprinderii,
terenurile care nu se pretează Ia
directorul unității, Mircea Ciobanii,
cultura cerealelor, cit și moderni
a subliniat că, in prezent, sînt pro
zării plantațiilor, aplicării tehnolo
duse aici anual 12 000 tone de fire
giilor noi, respectării densității la
poliesterice, dintre care o mare parte
hectar, producția de struguri a cres
se exportă. Apreciate pentru cali
cut mereu, urmind să atingă, la
tățile lor, firele realizate în combinat
sfirșitul acestui cincinal, 165 000 de
sint utilizate în industria textilă,
tone. Potențialul productiv al podgo
precum și la fabricarea anvelopelor,
riilor poate fi însă ridicat, fapt do
filtrelor, benzilor transportoare, cu
vedit de rezultatele și experiența
relelor de transmisii etc. Recent s-a
I.A.S. Huși, unde pină in prezent
trecut la producerea firelor polieste
s-au obținut producții medii de
rice color. Multe dintre produsele
10—12 tone struguri la hectar. De
combinatului sint înmănuncheate in
asemenea, oaspeții sint informați
tr-o sugestivă expoziție, pe care to
asupra acțiunilor desfășurate în ve
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
derea- modernizării livezilor și spo
Elena Ceaușescu o vizitează cu in
ririi producției de fructe. Se preci
teres.
zează că, în perioada 1981—1985, su
Pe aceeași platformă industrială
prafața pomicolă în județ va Crește
s-a Vizitat, în continuare, ÎNTRE
cu aproape 20 la sută, prin înfiin
țarea de noi plantații pe o suprafa
PRINDEREA MECANICĂ, altâ
ță de 2 150 ha.
Roadele hărniciei oamenilor de aici
unitate economică reprezentativă a
au fost prezentate și in cadrul unei
Vasluiului. Infățișind principalele eexpoziții, cuprinzind soiuri superioa
tape de dezvoltare a întreprinderii,
re de struguri și fructe, diferite sor
directorul acesteia, Marcel Popescu,
timente’ de vinuri, de conserve din
a relevat că, prin transpunerea in
legume și fructe realizate in unitatea
viață a Orientărilor și indicațiilor
de industrializare din Huși.
tovarășului Nicolae Ceâușescu, unita
Apreciind strădaniile și rezultatele
tea s-a extins și modernizat neîntre
rupt. Au fost construite noi secții de
Obținute de acest, colectiv, eforturile
care se fac in județ în vederea prac ' producție, s-au perfecționat tehnolo
ticării unei viticulturi șl pomiculturl
giile. a crescut dotarea tehnică. Be
moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu
neficiind de această puternică bază
le Urează să obțină noi succese in
materială, colectivul și-a concentrat

tovarășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, făcindu-le
o primiire emoționantă. Mulțimea
flutura, in semn de caldă afecțiune,
buchete de flori. Văzduhul frumoa
sei zile de toamnă a vibrat de aplau
ze, urale și ovații. Coruri reunite au
interpretat cintece dedicate partidu
lui și secretarului său general. For
mații artistice de amatori ău între
git, prin ointec și dans, atmosfera
sărbătorească. Totul s-a constituit
într-o impresionantă manifestare de
dragoste pe care locuitorii Vasluiu
lui au făcut-o tovarășului Nicolae
Ceaușescu, exprimind și de această
dată profunda lor stimă și recunoș
tință pentru activitatea neobosită ne
care secretarul general al partidului
o consacră înfloririi continue a pa
triei.
Prin intreaga desfășurare, prin
problematica majoră abordată în
cadrul dialogului de lucru, vizita
tovarășului Nicolae CeaUșescu în ju
dețul și municipiul Vaslui s-a înscris
ca un nou și semnificativ moment
in viața și activitatea celor ce mun
cesc in această parte a României
socialiste. Pe deplin încredințați că
măsurile stabilite in cadrul intîlnirii cu secretarul general ăl parti
dului vor determină un real și pu
ternic progres în toate domeniile, o
nouă calitate a întregii lor activi
tăți, Oamenii muncii din județul
Vaslui au adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai vii mulțumiri
pentru această nouă șl elocventă do
vadă a grijii pe care o poartă dez
voltării .orașelor și satelor țării și
ș-au angajat să-și sporească efortu
rile pentru a înfăptui cu deplin
succes sartihiie ce le revin pe anul
in curs și angajamentele asumate in
cinstea Conferinței Naționale a
partidului, sporlridu-și astfel contri
buția la realizarea obiectivelor pe
care Congresul al Xlî-leă al P.C.R.
le-a pus in i’ața întregului nostru
popor.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Vaslui
(Urmare din pag. I)

— ca în cîțiva ani întregul județ
Vaslui să se asemene cu stațiunea'
Perieni. Și să realizăm în toate ju
dețele țării asemenea centre !
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate; se scandează: „Ceaușescu
și poporul !“).
Porumbul pe care l-am văzut noi
astăzi la această stațiune poate să
dea, în acest an, o recoltă de 10—12
mii de kilograme — ceea ce de
monstrează că este posibil ca
Vasluiul să devină un producător
puternic de cereale. Tovarășii de la
această stațiune au obținut la grîu
5 400 kg la hectar — ceea ce, față
de producția obținută pe județ,
este de cîteva ori mai mare. Și
producția de porumb este mult su
perioară celei ce se obține pe județ.
De aceea, aplicarea învățămintelor
agrotehnicii stabilite la stațiunea
Perieni trebuie să ducă, în cîțiva
ani — și aceasta înseamnă în 2—3
ani — la ridicarea agriculturii. ju
dețului la un nivel superior, la
creșterea de 2—3 ori a producției
de cereale și la sporirea, pe această
bază, a întregii producții agricole.
(Urale și aplauze puternice; se
scandează: ,,Ceaușescu și po
porul !■).
Fiind la această mare adunare
populară, doresc să adresez tuturor
cooperatorilor și întregii țărănimi
felicitări pentru rezultatele obți
nute, dar mai cu seamă urarea de
a obține o recoltă bună anul viitor
— de cel puțin 3 000 kg de grîu la
hecta " și de cel puțin 4 000—4 500
kg deT porumb la hectar, în medie,
pe județ. (Urale și aplauze puter
nice).
Acum este necesar ca, atît în in
dustrie, cît și în agricultură, să
acționăm în spiritul hotărîrilor
Congresului al XII-lea al partidu
lui pentru realizarea unei noi ca
lități. O nouă calitate înseamnă
producție de înaltă calitate și de
înaltă productivitate, de înaltă efi
ciență. O nouă calitate în agricul
tură înseamnă producții care să
răspundă eforturilor pe care statul
nostru le-a făcut și le face pentru
dezvoltarea acestei importante ra
muri a economiei naționale. Tre
buie să înțelegem că acumularea
puternică pe care am făcut-o în
industrie și în agricultură, marile
investiții realizate, mai cu seamă
în ultimii 15 ani, trebuie să se
transforme acum într-o producție
de înaltă calitate și de o valoare
superioară. Să obținem, pe această
bază, creșterea puternică a venitu
lui național, a bogăției naționale
— singura cale pentru a asigura
dezvoltarea în continuare a patriei
noastre socialiste, ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului ! (Urale și
aplauze puternice ; se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).
în - acest. spirit, consiliile oamenilpr, muncii din toate sectoarele
de‘activitate, toți oamenii muncii,
organizațiile de partid, organiza
țiile de masă trebuie să acționeze
într-o unitate deplină pentru a asi
gura realizarea în cele mai bune
condiții a sarcinilor importante ce
le revin. în calitate de proprietari,
de producători și beneficiari, oa
menii muncii trebuie să demon
streze că, fiind stăpîni pe bogățiile
țării, pe mijloacele de producție,
pe tot ceea ce se realizează în
România socialistă — fiind adevărații stăpîni ai țării — știu să ac
ționeze cu întreaga răspundere
pentru a afirma cu putere forța și
capacitatea poporului nostru, stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri
viața liberă, independentă, de a
asigura înflorirea continuă a pa
triei socialiste, victoria societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintarea fermă a României spre
comunism ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate; se scandează:
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).
Ținînd seama de noile întreprin
deri moderne pe care le avem, este
necesar — așa cum am menționat
cu prilejul deschiderii anului de
învățămînt — să se acorde pretu
tindeni — deci și în județul Vaslui
— o atenție deosebită ridicării ni
velului de cunoștințe profesionale
și tehnice ale oamenilor muncii,
ale muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor, ale cadrelor de conducere,
atît. în industrie, cît și în agricul
tură, precum și din celelalte sec
toare. Trebuie să înțelegem că
esențialul îl reprezintă acum asi
gurarea tuturor condițiilor pentru
a putea mînui la perfecție utila
jele de înaltă tehnicitate și pentru
a realiza produse și utilaje compe
titive cu cele mai bune existente
pe plan mondial. Aceasta este una
din problemele vitale pentru asi
gurarea înfăptuirii Programului
partidului, a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea privind noua cali
tate! O nouă calitate înseamnă o
calitate nouă a muncii, un nivel

înalt de pregătire profesională, teh
nică, științifică — și este necesar
să faceți totul, dragi tovarăși, pen
tru a vă însuși la perfecție cele mai
noi cunoștințe, pentru a stăpîni și
conduce mașinile cu rezultate cît
măi bune! Să deveni ți buni mun
citori, buni ingineri, buni comu
niști, buni, revoluționari, construc
tori ai socialismului și comunismu
lui ! (Aplauze și urale puternice, pre
lungite; se scandează: „Ceaușescu
și poporul !“).
în același timp, este necesar să
se intensifice activitatea politicoeducativă, de ridicare a conștiinței
revoluționare, a conștiinței politice,
bazată pe cea mai înaintată concep
ție revoluționară despre lume și
viață, pe materialismul dialectic și
istoric, pe nobilele idealuri ale so
cialismului științific. Numai așa
vom deveni cu adevărat buni mun
citori, buni tehnicieni, buni ingi
neri, buni revoluționari, buni patrioți, vom servi patria, poporul,
independența și suveranitatea sa,
vom servi cauza socialismului și
comunismului ! (Aplauze și urale
puternice; se scandează: „Ceaușescu
— P.C.R. !“).
Este necesar să perfecționăm și
să ridicăm continuu nivelul condu
cerii în toate unitățile, în toate în
treprinderile, în toate sectoarele de
activitate. Cadrul larg democratic
creat de orînduirea noastră socia
listă asigură participarea directă a
maselor populare la conducerea
tuturor sectoarelor de activitate,
la elaborarea politicii interne și
externe a statului nostru. Trebuie
ca muncitorii, intelectualii, țăranii,
toți oamenii muncii, întregul popor
să-și asume răspunderea partici
pării directe la elaborarea progra
melor de dezvoltare, la buna gos
podărire și conducere a întreprin
derilor, a orașelor, a satelor, a ju
dețelor, a patriei noastre. Calitatea
de proprietari, de conducători ai
țării cere răspundere, disciplină,
cere angajarea plenară a fiecăruia
în slujba patriei, a poporului, a in
dependenței României ! (Urale și
aplauze puternice, îndelungate ;
se scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).
Cînd am venit spre adunare, la
stația de radioficare se transmi
teau versuri din „Peneș Curcanul",
despre „cei 9 din Vaslui și cu ser
gentul zece". Acum, aici nu sînt
nouă, sînt zeci de mii de oameni
ai muncii din Vaslui adunați să
întărească contribuția celor nouă
din Vaslui la asigurarea indepen
denței economice și politice a țării.
Independența cucerită în 1877, in
dependența dobîndită odată cu re
voluția de eliberare socială și na
țională trebuie consolidată și ridi
cată pe o treaptă nouă, printr-o
economie puternică, modernă, care
să asigure adevărata independență,
din' toate punctele de vedere, a
națiunii noastre ! (Urale și aplauze
puternice, îndelungate; se scan
dează: „Ceaușescu și poporul !“).
Trebuie să nu uităm nici un mo
ment că acum redutele pe care
trebuie să le cucerim sînt mașinile
moderne, recoltele bogate, sînt
școala, cercetarea,-asigurarea obți
nerii unei productivități și calități
înalte a întregii noastre activități !
(Aplauze și urale puternice). Și
trebuie să spun deschis că aceasta
este o luptă mai grea, care cere
perseverență, pricepere, cere con
centrarea la maximum a capaci
tății creatoare și a inteligenței fie
cărui cetățean al patriei noastre. Și
— așa cum am spus și la deschide
rea anului de învățămînt — românii
au demonstrat că dispun și de inte
ligență, și de capacitate de creație.
Să facem totul pentru a cuceri
aceste redute minunate ale tehnicii,
ale științei, ale unei producții înal
te ! Aceste redute vor asigura înăl
țarea României pe culmile lumi
noase ale comunismului, vor întări
independența și suveranitatea pa
triei, vor asigura bunăstarea po
porului! (Urale și aplauze puterni
ce, îndelungate ; se scandează:
„Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,

Punînd pe primul plan înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al XIIlea, partidul, guvernul României
socialiste fac totul pentru a asigura
poporului nostra condiții de pace
și de liniște, pentru a contribui la
pacea întregii omeniri — pentru că
numai în condiții de pace putem
avea garanția realizării minunatu
lui program de făurire a celei mai
nobile societăți din lume, a socie
tății comuniste. (Aplauze și urale
puternice, îndelungate; se scan
dează : „Ceaușescu — pace !“).
în viața internațională sînt multe
probleme complicate. Se confruntă
două linii politice diametral opuse:
pe de o parte, politica imperialistă
de forță și dictat, de amestec în
treburile altor țări, de reîmpărțire
a zonelor de influență, iar pe de
altă parte, politica urmată de ma

sele largi populare, de noi și noi
popoare, de a se pune capăt cu desăvîrșire politicii imperialiste, de a
realiza o politică nouă, bazată pe
egalitate, pe respect al independen
ței și suveranității naționale, pe
neamestec în treburile interne, re
nunțare la forță și la amenințarea
cu forța, pe asigurarea dreptului
. fiecărui popor la dezvoltare liberă,
la progres, fără nici un amestec din
afară. (Urale și aplauze puternice;
se scandează: „Ceaușescu — pace!").
Partidul și statul nostru acțio
nează cu toată hotărîrea pentru a
opri agravarea situației internațio
nale, pentru trecerea la soluționa
rea tuturor problemelor dintre sta
te numai și numai pe calea trata
tivelor. Viața arată că este necesar
să se renunțe la politica de forță,
la calea militară și să se acționeze
cu toată fermitatea pentru soluțio
narea problemelor pe calea trata
tivelor. Oricît de grele și de înde
lungate ar fi aceste tratative, ele
sînt incomparabil mai bune decît
cel mai mic act de forță, militai-.
Trebuie să facem totul pentru a se
pune capăt politicii de război, de
înarmare.
în acest spirit, aș dori ca, de la
această mare adunare populară, să
exprim totala dezaprobare a po
porului nostru față de masacrele
împotriva populației pașnice din
Beirut săvîrșite cu cîteva zile în
urmă și cărora le-au căzut victime
sute și sute, un număr mare de
femei, de copii, de bătrîni, de oa
meni care nu au nici o vină decît
aceea că. sînt palestinieni și doresc
să-și aibă o patrie a lor, să trăiască
într-o patrie a lor. (Urale și aplauze
puternice; se scandează: „Ceaușescu
— pace !“).
Condamnînd aceste acte inuma
ne, aceste atrocități, ne pronunțăm
ferm pentru retragerea trupelor
israeliene din Beirut și din Liban,
pentru respectarea și asigurarea
independenței Libanului, a dreptu
lui său de a trăi liber și indepen
dent în țara sa. Ne pronunțăm, de
asemenea,
pentru
soluționarea
problemei palestiniene, prin for
marea unui stat palestinian inde
pendent, pentru ■ 'existența, în
Orientul Mijlociu, atît a unui stat
palestinian independent, cît și a
statului israelian, pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare și de
pace între toate popoarele din
Orientul Mijlociu. Aceasta cores
punde atît intereselor popoarelor
respective, cît și intereselor păcii
și colaborării în întreaga lume.
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate; se scandează: „Ceaușescu
— pace !“).
Sprijinim ferm lupta poporu
lui namibian pentru independen
tă, ne pronunțăm pentru lichida
rea deplină a politicii de apartheid
din Africa de Sud, pentru respec
tarea independenței tuturor state
lor africane.
Ne pronunțăm și considerăm că
trebuie să se facă totul pentru în
cetarea luptelor dintre Irak și
Iran, pentru trecerea la soluțio
narea problemelor dintre aceste
două state pe calea tratativelor,
pentru restabilirea bunei vecină
tăți și a colaborării între ele. în
general, considerăm că este timpul
să se acționeze pretutindeni pentru
a pune capăt conflictelor militare
și pentru soluționarea problemelor
pe calea tratativelor.
România se pronunță ferm pen
tru oprirea cursei înarmărilor,
pentru trecerea Ia dezarmare, în
primul rînd la dezarmarea nuclea
ră. Participarea activă, alături de
popoarele europene, la lupta pentru
pace, cele 18 milioane de semnă
turi puse pe Apelul păcii demon
strează voința poporului nostru de
a acționa, împreună cu celelalte
popoare, pentru o lume a păcii, a
independenței, pentru asigurarea
dreptului popoarelor Ia existență,
la viață liberă, independentă.
(Urale și aplauze îndelungate ; se
scandează: „Ceaușescu — pace !“).
Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, România acționează, îm
preună cu celelalte state în curs
de dezvoltare, pentru realizarea
unei noi ordini economice interna
ționale și dezvoltarea mai rapidă
a statelor rămase în urmă, pentru
realizarea unor relații internațio
nale echitabile, spre a se asigura
dezvoltarea economico-socială a
fiecărei națiuni, stabilitatea eco
nomiei mondiale pe baza progre
sului fiecărui popor. (Aplauze și
urale prelungite ; se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R.!“, Ceaușescu
și poporul !“).
în soluționarea acestor probleme
este necesar să se întărească uni
tatea și colaborarea tuturor forțe
lor antiimperialiste, a tuturor po
poarelor iubitoare de pace, dornice
de a trăi în liniște și independen
tă. Trebuie să se asigure partici
parea, în condiții de deplină ega
litate, la soluționarea problemelor
a tuturor statelor, indiferent de
mărime sau de orînduire socială,
în mod deosebit, considerăm că

trebuie să se creeze condiții pen
tru participarea la soluționarea
problemelor a țărilor mici și mij
locii, a statelor în curs de dezvol
tare și a celor nealiniate, vital in
teresate în realizarea unei lumi
mai drepte și mai bune.
Este necesar să crească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite, al. al
tor organisme internaționale. Să
facem în așa fel încît Organizația
Națiunilor Unite să devină un fac
tor activ în soluționarea conflicte
lor, a problemelor internaționale,
să asigure aplicarea cu fermitate a
hotărîrilor și rezoluțiilor ce se
iau ! (Aplauze și urale puternice,
prelungite).
în spiritul hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea, dezvoltăm larg re
lațiile cu toate statele socialiste,
desigur, în primul rînd cu vecinii
noștri. Considerăm că trebuie fă
cut totul pentru întărirea colaboră
rii și unității țărilor socialiste —
aceasta constituind o necesitate a
afirmării forței și prestigiului so
cialismului în lume, a sporirii con
tribuției, țărilor socialiste la cauza
păcii, colaborării și independenței
naționale. Ne pronunțăm ferm
pentru întărirea relațiilor cu țările
în curs de dezvoltare, precum și
cu statele capitaliste dezvoltate, pe
baza principiilor coexistenței paș
nice, ale deplinei egalități în
drepturi, respectului independenței
și suveranității naționale. Numai
afirmarea și înfăptuirea neabătută,
în relațiile cu toate statele lumii,
a acestor principii de egalitate, de
respect al independenței și nea
mestec în treburile interne pot
asigura pacea, independența po
poarelor, pot asigura progresul
fiecărei națiuni, realizarea unei
lumi a păcii pe planeta noastră !
(Urale și aplauze puternice ; se
scandează îndelung: „Ceaușescu —
pace !“).

In mijlocul muncitorilor de la întreprinderea mecanică din Vaslui

Dragi tovarăși și prieteni,

în încheiere, aș dori, încă o
dată, să exprim satisfacția mea
pentru ceea ce am constatat în
cursul acestei vizite privind activi
tatea oamenilor muncii, a. comuniș
tilor, a tuturor organelor de condu
cere colectivă din județul Vaslui,
îmi exprim speranța că oamenii
muncii din Vaslui, comuniștii, or
ganele colective, consiliile oameni
lor muncii vor înțelege că, neformulînd critici cu privire Ia unele
lipsuri .existente în diferite sectoa
re de activitate, am pornit de la
necesitatea de a exprima, și pe
această cale, convingerea că vor
înțelege singuri să acționeze pentru
lichidarea lipsurilor, că acord o
încredere muncii pe care o vor
desfășura, în așa fel încît să obțină
rezultate bune în toate domeniile,
(Urale și aplauze puternice; se
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul !“).
După Vum știți, județele țării se
află într-o întrecere pentru ocu
parea primului loc. Dacă țin bine
minte, Vasluiul nu a reușit pînă
acum să se apropie de primele
locuri. Acum însă aveți o indus
trie puternică ; aveți condiții pen
tru o agricultură bună ; aveți ex
periență ; aveți cadre necesare —
și, mai presus de toate, sînteți
dumneavoastră, oamenii muncii,
toți locuitorii din Vaslui, care sînt
în stare să facă minuni dacă își
unesc forțele și acționează cu toată
hotărîrea. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).
Acționați în așa fel încît, chiar în
acest an, să obțineți un loc mai
bun în întrecerea între județe ! în
acest cincinal aveți posibilitatea și
trebuie să faceți totul pentru a
ocupa unul din locurile fruntașe și
— dacă e posibil să vă prezentați
cu toată hotărîrea — să ocupați
chiar primul loc într-unul din do
meniile de activitate. Eu vă doresc
succes ! (Urale și aplauze prelungi
te, puternice ; se scandează:
„Ceaușescu și poporul !“). Ca să
mă exprim în versurile lui Vasile
Alecsandri, să puneți și dumnea
voastră steagul pe reduta victoriei
în întrecerea între județe ! (Urale
și aplauze puternice ; se scandează
îndelung: „Ceaușescu și poporul!").
Am deplina încredere că toți oa
menii muncii din Vaslui, toți lo
cuitorii județului vor acționa în
acest spirit ! Cu această convinge
re și încredere, vă urez tuturor
succese tot mai mari, multă sănă
tate și multă fericire ! (Urale și
aplauze puternice, prelungite; se
scandează îndelung : „Ceaușescu —
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de puternică însuflețire și
unitate, toți cei prezenți la marea
adunare populară aclamă și ovațio
nează minute în șir pentru Parti
dul Comunist Român, pentru secre
tarul general al partidului, pre
ședintele
Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu).

Dialog de lucru la Stațiunea centrală de cercetări pentru combaterea eroziunii solului Perieni

In timpul vizitei la întreprinderea de încălțăminte „Hușana

Calde strîngeri de mină din partea muncitoarelor de la „Moldotex" Huși
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area adunare
Vizita de lucru efectuată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pe legen
darele plaiuri ale Vasluiului s-a în
cheiat printf-o impresionantă adu
nare populară, care a avut loc în
piața „Ștefan cel Mare" din centrul
municipiului reședință de județ. Mii
de oameni ai muncii din această
parte a țării au ținut să fie prezenți
aici pentru a-și reafirma sentimen
tele de profundă dragoste și recu
noștință pe care le poartă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru neo
bosita sa activitate pusă în slujba
dezvoltării necontenite a patriei so
cialiste, bunăstării și fericirii po
porului, creșterii prestigiului și ro
lului României în lume, Sînt pre
zenți aici urmașii celor care s-au
acoperit de glorie la Podul înalt, ai
acelora care prin suprema jertfă au
contribuit la cucerirea independen
ței de stat.
Mulțimea poartă steaguri și stegulețe roșii și tricolore, eșarfe, portre
te ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
ale tovarășei Elena Ceaușescu. ste
mele partidului și ale. țării, pancarte
cu urări adresate conducătorului
partidului și statului. Pe-clădirile ce
înconjoară piața, mari pancarte dau
expresie dorinței vii și sentimente
lor înalte ale vrednicilor oameni ai
muncii de pe aceste locuri româ
nești : „Trăiască și " înflorească
scumpa noastră patrie, Republica
Socialistă România
„Ceaușescu și
poporul !“, „CcaușesCu — P.C.R. !“,
„în deplină unitate, sub conducerea
Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, șă luptăm pentru reali
zarea Programului partidului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismului
pe pămintul României !“, „Munci
tori, ingineri și tehnicieni ! Să în
făptuim neabătut hotărîrile Congre
sului al Xlî-lea al Partidului Comu
nist Român !“.
Apariția la balconul sediului co
mitetului județean de partid, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a celorlalți
tovarăși din conducerea partidului și
statului este salutată , cu îndelungi
aplauze, ovații și urale. Se aclamă
cu
dragoste.
cu
înflăcărare :
„Ceaușescu, fiu- iubit, la Vaslui
bine-ați venit.!“. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu răspunde Cu căldură ma
nifestărilor de dragoste și recunoș
tință ce i-au fost adresate.
Marea adunare populară a fost des
chisă de tovarășul Ion Frățilă, prim,secretar al Comitetului județean
Vaslui al P.C.R., care a spus :
Mult Iubite și stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Trup din trupul țării, suflet din
sufletul poporului nostru, Vasluiul și
oamenii săi, al cărui trecut cu rezo
nanțe de legendă se îmbină armo
nios cu însemnele prezentului socia
list, trăiesc în această zi momente
înălțătoare. Avem , marea, bucurie de
a fi gazdele celor mai dragi oaspeți
inimilor noastre. îmi revine înalta
cinste ca, în numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii de pe aces
te legendare meleaguri românești, să
adresez un fierbinte salut și tradițio
nala urare de „Bun venit" celui mai
iubit și prețuit fiu al poporului ro
mân, conducătorul eroic, clarvăzător
al destinelor, națiunii noastre pe dru
mul socialismului și comunismului,
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu!
Adresăm, de asemenea, cu alese
sentimente de stimă și prețuire, cele
mai călduroase urări de „Bun venit
pe plaiurile vasluiene tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, personalitate de frunte a
partidului și statului nostru, savant
de renume mondial, minunat exem
plu de revoluționar comunist, angajată
cu întreaga ființă în lupta închinata
binelui și fericirii poporului nostru.
Prezența dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în' mijlocul comuniștilor,
al tinerei clase muncitoare, al tutu
ror oamenilor muncii vasluieni con
stituie un prilej de profundă bucurie
și satisfacție șl o dovadă grăitoare
a modului strălucit în care partidul,
dumneavoastră personal conlucrați
in strînsă unitate de gîndire și acțiu
ne cu poporul pentru edificarea so
cialistă și comunistă a patriei,, pentru
creșterea bunăstării și fericirii între
gului popor.
Ctitor de nădejde al prezentului și
viitorului de aur al României socia
liste, prin neobosita dumneavoastră
activitate de strălucit teoretician
revoluționar și de ingenios arhitect
al unei patrii libere și demne, vă
afirmați, mult stimate tovarășe secre
tar general, ca o personalitate de
înalt și binemeritat prestigiu pe toate
meridianele globului, aducînd de
pretutindeni cele mai elogioase apre
cieri la adresa vocației constructive,
pașnice a poporului român, la efor
turile sale pentru înfăptuirea unei
lumi a păcii și înțelegerii internațio
nale.
Oamenii muncii din județul Vaslui,
omagiind întreaga dumneavoastră
activitate, cei 17 ani do eră nouă, so
cialistă, cea ,mai fertilă perioadă pe
care istoria a consacrat-o, cu deplin
temei, drept „epoca Ceaușescu", re
levă cu nețărmurită recunoștință
justețea politicii promovate de partid,
de dumneavoastră personal, mult
iubite tovarășe secretar general, de
repartizare armonioasă a forțelor de
producție pe întreg teritoriul țării,
politică ce a determinat profunde
transformări și în viața locuitorilor
acestor străvechi meleaguri româ
nești.
Beneficiind de importante fonduri
de investiții, ce s-au ridicat numai
în ultimul deceniu la peste 22 mi
liarde lei, județul Vaslui a cunoscut
in ultimii ani o puternică dezvoltare
economico-socială. Tinăra industrie
vasluiană, creație a ultimilor 17 ani
de eră nouă, socialistă, a înregistrat
ritmuri de creștere superioare mediei
pe țară și realizează în prezent o
producție de 11 miliarde lei. de peste
60 de ori mai mare decît în 1938 și
de aproape 8 ori mai mult decît în
anul 1968, anul constituirii județului.
Alături de industrie, agricultura jude
țului a cunoscut în acești ani înnoiri
semnificative, s-a consolidat baza
tehnico-materială. odată cu speciali
zarea și diversificarea activităților
în toate sectoarele, toate acestea reflectindu-se în sporirea cu 20 la sută
a producției agricole în anul 1981
față de anul 1975. Județul Vaslui a
devenit astăzi al patrulea producător
de struguri pe țară și al zecelea la
producția de cereale.

S-a înfăptuit un grandios plan de
construcții — numai în ultimii 10 ani
s-au construit aproape 20 000 aparta
mente, 8 000 locuri în cămine de
nefamiliști, 220 săli de clasă, un mare
număr de grădinițe, creșe, ateliereșcoală — ce au schimbat rădicai în
fățișarea și configurația vechilor așe
zări, devenite cu adevărat centre ur
bane, comune și sate înfloritoare.
Pentru toate acestea, vă adresăm,
din adîncul inimilor noastre, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri și
vă asigurăm că, urmînd insuflețitorul dumneavoastră exemplu de mun
că și viață, vom acționa cu întreaga
noastră pricepere și energie pentru
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din
istoricele hotărîri ale Congresului al
Xlî-lea al partidului, ale Plenarei
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din 1—2 iunie a.c.,
sporind astfel contribuția județului
Vaslui la dezvoltarea economico-so
cială a patriei.
Vă rog să-mi permiteți să vă ra
portăm. mult stimate tovarășe
secretar general, că, în cele 8 luni din
acest an, oamenii muncii din indus
tria județului Vaslui au realizat pla
nul producției nete în proporție de
104,2 la sută, dînd o producție supli
mentară de peste 100 milioane lei,
producția marfă în proporție de 100,6
la. sută, productivitatea muncii, in
proporție de 105,3 la suta. însem
nate succese s-au obținut pe linia
laturilor calitative ale producției —
cheltuielile totale la 1 000 lei au fost
reduse față de plan cu 16,6 lei;
iar cele materiale cu 19,9 lei. Se ac
ționează cu mai multă hotărîre pen
tru realizarea planului la export, pre
cum și pentru reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale, com
bustibili și energie. Menționînd aces
te realizări, vă raportăm, tovarășe
secretar general, că rezultatele obți
nute în dezvoltarea economico-socială
a județului sînt încă departe de a
epuiza marile rezerve existente. Sin
tem conștienți că în munCa, noastră
mai există .o serie de neajunsuri, le
gate îndeosebi de nereaJizarea rit
mică a unor indicatori de plan, de
persistența unor fenomene de indis
ciplină, de folosirea incompletă a
timpului de lucru și a capacităților
de producție. Datorită acestor neajun
suri, pe cele 8 luni din acest an nu
am reușit să realizăm in întregime
planul la producția fizică industrială
și la investiții, precum și planul la
export pe devize libere. Ne regăsim,
de asemenea, în aspectele criticate de
dumneavoastră la recenta consfătuire
pe probleme de agricultură, domeniu
în care persistă încă serioase neajun
suri în organizarea și efectuarea lu
crărilor, respectarea tehnologiilor și
cerințelor unei agriculturi moderne.
Pentru înlăturarea acestor neajun
suri, vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că or
ganizația județeană de partid, toți oa
menii muncii din județ vor face to
tul pentru recuperarea rămînerilor în
urmă și realizarea exemplară a pla
nului pe acest an și pe întregul cinci
nal, aCționind cu hotărîre pentru apli
carea fermă în viață a sarcinilor‘sta
bilite de dumneavoastră la Plenara
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din iunie a.c., a indi
cațiilor și orientărilor pe care, ni
le-ați dat în cursul actualei vizite,
pentru a întîmpina Conferința Na
țională a partidului și aniversarea a
35 de ani de la proclamarea Republi
cii cu noi și însemnate succese în
toate domeniile de activitate.
Aducîndu-vă omagiul fierbinte pen
tru întreaga dumneavoastră activita
te eroică în fruntea partidului și sta
tului. oamenii muncii din județul
Vaslui vă urează dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. cit și mult
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu,
ani mulți, sănătate și putere de
muncă, pentru a conduce patria și
poporul nostru spre noi culmi de ci
vilizație și progres, spre comunism.

A luat apoi cuvîntul tovarășul
Costică Foarfecă, secretar al comite
tului de partid de la întreprinderea
de rulmenți Birlad, președintele con
siliului oamenilor muncii, care a
spus:
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
*
Cu nețărmurită bucurie, profund
respect și aleasă cinstire, cu aceeași
dragoste și prețuire cu care, la rîndui
lor, înaintașii au știut să intimpine
și să inconjoare pe Marele Ștefan
sau Cuza, comuniștii, toți locuitorii
municipiului Birlad vă adresează din
toată inima cele mai calde mulțumiri
pentru noua și rodnica vizită de lucru
efectuată in străvechea noastră vatră
românească, unde însemnele noului
dau o puternică expresie strălucitelor,
înfăptuiri dobîndite in cei 17 ani de
cind, cu înțelepciune și clarviziune,
conduceți destinele națiunii noastre.
Comuniștii, toți oamenii muncii
bîrlădenl își exprimă întreaga lor
gratitudine față de cel mai iubit fiu
al națiunii noastre, patriotul înflăcă
rat. care și-a închinat întreaga viață
luptei pentru binele și prosperitatea
patriei, pentru apărarea independen
ței și suveranității sale, care a
deschis drumul afirmării României in
lume și creșterii continue a prestigiu
lui ei, remarcabilă personalitate a vie
ții politice internaționale, secretarul
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în aceste momente emoționante, în
care entuziasmul și încrederea noas
tră dobîndesc o și mai puternică forță,
raportul comunist pe care vi-1 pre
zentăm ne îngăduie să evidențiem că
sarcinile industriei bîrlădene. pe cele
8 luni ale acestui an, au fost înde
plinite și . depășite la producția marfă
cu 52 milioane lei și cu peste 67 mi
lioane lei la producția netă plani
ficată.
Colectivul de oameni ai muncii de
la întreprinderea de rulmenți din
Birlad, unde lucrez, a avut în mai
multe rinduri înalta cinste și bucurie
de a vă primi în mijlocul său, ca pe
cel mai iubit dintre oaspeți, de a
asculta îndrumările și indicațiile
dumneavoastră pentru activitatea de
viitor, datorită cărora astăzi sintem
nu numai producători de rulmenți, ci
și de mașini-unelte speciale pentru
fabricarea rulmenților, fapt pentru
care vă mulțumim din toată inima.
Vă raportăm cu mindrie. stimate
tovarășe secretar general, că sarcina
dată de dumneavoastră la prece
denta vizită s-a materializat in pro
ducerea a 34 tipuri de mașini în 55
de variante constructive, realizînd o
reducere a efortului valutar cu peste
.50. milioane dolari.
Sintem conștienți că în activitatea
noastră mai există neajunsuri cu pri
vire la folosirea capacităților de pro
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ducție și a timpului de muncă,
respectarea ordinii și disciplinei. Analizindu-ne munca pe care o des
fășurăm prin prisma exigențelor
formulate de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general, la marea adunare populară
din municipiul Hunedoara, vom ac
ționa cu toată răspunderea în direc
ția creșterii eficientei economice prin
sporirea cantitativă și calitativă a
producției în Contextul reducerii con
sumurilor de metal, de alte materii
și materiale, de energie și combus
tibil.
Dînd o înaltă apreciere consecven
ței, fermității și curajului cu care
apărați interesele supreme ale na
țiunii noastre, exprimîndu-ne totala
adeziune la întreaga joolitică internă
și externă a partidului și statului
nostru, vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că toți oamenii muncii din mu
nicipiul Bîrlad vor . milita cu abne
gație și devotament pentru a-și aduce
o contribuție mereu sporită la dez
voltarea și înflorirea patriei noastre
dragi, socialiste, ’ și vor acționa cu
toată. fermitatea pentru transpunerea
in viață a prețioaselor dumneavoastră
indicații date cu prilejul acestei vi
zite.
Să ne trăiți ani mulți și fericiți,
spre binele ș.i prosperitatea patriei
noastre socialiste, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu.

Ceaușescu, închinată înfloririi patriei,
fericirii întregului popor, vă rapor
tează că în ultimii 10 ani, urmare a
politicii științifice a partidului, de
repartizare armonioasă a forțelor de
producție pe întreg teritoriul țârii, și
in orașul nostru au intrat în func
țiune 4 noi și importante capacități
de producție, au fost construite 3 000
apartamente, noi școli, grădinițe și
alte edificii social-culturale. Pentru
toate acestea vă rog să-mi permiteți
ca, in numele locuitorilor orașului
Huși, să vă adresăm, din adîncul ini
mii, cele mai calde mulțumiri, asigurindu-vă, mult stimate tovarășe
secretar general, că vom munci cu
dăruire și abnegație, cu răspundere
comunistă pențru înfăptuirea Progra
mului partidului, pentru a ne spori
contribuția la înflorirea și progresul
multilateral al patriei.
In această zi de mare sărbătoare
pentru noi; vă raportăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că, acționînd in spiritul orientărilor și indica
țiilor date de dumneavoastră, co
lectivul de oameni ai muncii de la
întreprinderea de tricotaje Huși, in
marea lui majoritate format din ti
nere femei, a realizat și depășit pe cele
3 luni ale acestui an toți indicatorii
de plan. Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră în repetate rinduri,. am
acordat atenție pregătirii profesionale
a personalului muncitor; calificării și
policalificării acestuia, in concordan
ță cu diversificarea producției. Am
obținut rezultate bune și în gospodă
rirea mijloacelor de producție, in re
ducerea consumurilor de materii pri
me și materiale, de combustibili și
energie.
Călăuziți permanent de minunatul
dumneavoastră exemplu de muncă și
dăruire in slujba intereselor poporu
lui nostru, tînărul nostru colectiv de
muncă,'toți oamenii muncii hușeni se
angajează in modul cel mai ferm să
depună toate eforturile pentru înde
plinirea integrală a indicațiilor și
sarcinilor ’ ce ni le-ați dat în timpul
vizitei în întreprindere, pentru a ne
aduce o contribuție sporită la trans
punerea in viață a hotăririlor Con
gresului al XÎI-lea al partidului, ale
Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din iunie a.c.
în Încheiere, vă rugăm să primiți,
mult, stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, distinsă tovarășă Elena
Ceaușescu, expresia profundului res
pect și nemărginitei noastre conside
rații, împreună cu cele mai calde
urări de sănătate, ani mulți și pu
tere de muncă pentru a ne călăuzi
mai departe spre ceie mai luminoase
culmi ale civilizației socialiste și co
muniste.

în cuvîntul său, tovarășul Mir
cea Ciobănii, directorul Combi
natului de fire sintetice Vaslui, a
6pus:
Mult stimate .și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Trăim clipe de fericire și aleasă
emoție prilejuită de reintilnirea, in
tr-un moment ai muncii, creației și
al unor mari împliniri, cu cel mai
iubit fiu al poporului nostru, con
ducătorul clarvăzător al națiunii
noastre libere și independente, cu
omul de al cărui nume se leagă în
treaga istorie a României de azi, care
a ridicat patria lâ loc de cinste
în rîndui popoarelor lumii, secretarul
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Permiteți-mi să exprim simțămin
tele de stimă și prețuire față de
prodigioasa activitate politică și ști
ințifică pe care o desfășoară tova
rășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, pentru _ afirmarea
în continuare a luat cuvîntul to
puternică în lume a invățămintului,
varășul Gheorghe Stoian, directorul
științei și culturii românești.
Stațiunii centrale de cercetări pentru
Vă raportăm, tovarășe secretar ge
combaterea eroziunii solului Perieni,
neral, că, odată cu intrarea în func
care a spus :
țiune, în orașul Vaslui, a combina
tului de fire sintetice, chimia a de
Mult iubite și stimate tovarășe
venit un pilon de nădejde și o mare
Nicolae Ceaușescu,
cucerire în economia acestor me
Mult stimată tovarășă Elena
leaguri.
Ceaușescu,
Dă numai un an de la debutul pro
ductiv lâ întreaga capacitate de care
Stimați tovarăși.
dispune 'combinatul, am reușit să
Vă rog să-mi îngăduiți ca, in nu
realizăm producții însemnate de ca
mele colectivului de muncitori, cer
litate superioară, 70 la sută din to
cetători, ingineri și tehnicieni al Sta
talul producției fiind destinată ex
țiunii centrale pentru combaterea
portului. Am reușit, intr-un interval
eroziunii
solului Perieni, sa exprim
scurt de timp, să introducem în fa
profunda bucurie și nemărginita re
bricație noi sortimente de fire, în
cunoștință de a avea iarăși in mijlo
noirea și modernizarea producției
cul nostru, ca oaspete drag, pe cel
fiind acum o constantă a activității
mai iubit fiu al poporului român,
noastre.
eminentul conducător și ctitor de
Sintem conștienți de existența
țară nouă, secretarul general al parti
unor neajunsuri in activitatea noas
dului,
președintele Republicii, tova
tră. Așa cum dumneavoastră, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
rășe secretar general, ne-ați indicat,
va trebui să mărim eforturile
in
Totodată, colectivul Stațiunii de
cercetări Perieni aduce cele mai vii
continuare pentru realizarea unor
mulțumiri și o deosebită recunoș
producții de înaltă calitate, compe
tință tovarășei academician doctor
titive pe orice piață din lume. Ne
inginer . Elena Ceaușescu. savant ue
vom mări eforturile in vederea fo
reputație mondială, președintele Con
losirii optime a modernelor mașini
siliului Național pentru Știință și
și utilaje din dotare, pentru reali
Tehnologie, pentru grija permanentă
zarea ritmică a producției planifica
și ajutorul deosebit pe care le acor
te, cu precădere a celei destinate ex
dă intensificării De multiple planuri
portului, pentru, eficiență superioară
a cercetării din țara noastră, pentru
în toate sectoarele de activitate. Așa
afirmarea tot mat puternică in lume
cum ne-ați indicat la marea adunare
populară prilejuită de deschiderea , a creației și gindirii științifice româ
nești.
noului an de învățămînt, vom acor
da o atenție deosebită formării unor
Noua vizită de lucru pe care ați
cadre bine pregătite profesional, ca
făcut-o Ia stațiunea noastră de cer
pabile să stăpîneasca tehnica de
cetări, mult stimate tovarășe Nicolae
care dispunem, să realizeze produse
Ceaușescu, sarcinile și orientările
formulate la recenta consfătuire de
de cea mai înaltă calitate.
Folosim această ocazie pentru a
lucru de la Comitetul Central al
partidului sînt. o dovadă grăitoare a
exprima totala adeziune a oameni
preocupării constante a partidului, a
lor muncii din municipiul Vaslui_ la
dumneavoastră personal, tovarășe
întreaga politică internă și externă a
secretar general, pentru ca cerce
partidului și statului nostru, hotărîrea noastră de a o înfăptui neabă
tarea științifică să-și sporească con
tribuția la creșterea rodniciei pămintut in viață.
tului, la înfăptuirea dezideratelor
Evoluția vieții politice internațio
noii revoluții agrare, la înflorirea
nale confirmă pe deplin justețea te
satului românesc, la ridicarea nive
zelor și orientărilor formulate în re
lului de trai material și spiritual al
petate rinduri in documentele parti
tuturor oamenilor muncii.
dului și statului nostru, în cuvinOnorați profund de acest nou și
tările rostite de secretarul general
fructuos dialog de lucru, vă rapor
al partidului, tovarășul Nicolae
tăm, mult iubite tovarășe secretar
Ceaușescu, necesitatea de a face to
general, că sarcinile și indicațiile
tul pentru unirea eforturilor tuturor
prețioase ce ni le-ați dat cu prilejul
popoarelor, in vederea soluționării
vizitei anterioare au fost aplicate în
pe cale pașnică a problemelor liti
tocmai, experiența stațiunii fiind ex
gioase, pentru instaurarea unei noi
tinsă cu rezultate bune pe majorita
ordini economice, a păcii și înțele
tea terenurilor afectate de eroziune
gerii între toate națiunile lumii.
din județ și din alte zone colinare
Permiteți-mi să vă adresez dum
ale țării.
neavoastră, mult iubite. tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
Conservarea solului, folosirea ra
dumneavoastră, mult stimată tova
țională a fondului funciar sint sar
cini prioritare ale stațiunii noastre.
rășă Elena Ceaușescu, cele mai calde
Avem satisfacția să vă raportăm că
urări de sănătate, putere de muncă
prin cercetările efectuate am reușit
întru gloria și fericirea națiunii
să elaborăm în condițiile Stațiunii
noastre, pentru binele și prosperita
Perieni un model optim de conser
tea României socialiste.
vare și ameliorare a solurilor supuse
A luat apoi cuvîntul tovarășa
eroziunii. Nivelurile de producție pe
Aurica Bejan, secretar al comite
care le-am realizat — peste 5 300
tului de partid al întreprinderii de
kg/ha griu. 6 500 kg/ha porumb, 2 500
kg/ha fasole, 11 000 kg/ha struguri și
tricotaje „Moldotex“-Huși, care a
alte producții agricole, față de 1 500
spus :
kg/ha cereale cît se obținea anterior,
Mult stimate tovarășe Nicolae
demonstrează cu prisosință necesita
Ceaușescu,
tea aplicării hotărite a indicațiilor
dumneavoastră de a extinde comple
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
xul de măsuri antierozionale pe toate
terenurile în pantă;
Stimați tovarăși,
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că prețioasele dum
în aceste înălțătoare momente, mă
neavoastră indicații pe care ni le-ați
fac ecoul gindurilor tuturor locuitori
dat și cu acest prilej vor constitui
lor acestor bâtrine, dar veșnic tinere,
pentru colectivul nostru de muncă
meleaguri românești, exprimind recu
un program concret de acțiune, annoștința fierbinte a comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii pentru
gajîndu-ne cu toată puterea noastră,
la înfăptuirea integrală a prevederi
înalta onoare ce ne-o faceți de a fi
din nou oaspetele drag al acestor
lor noii revoluții agrare, la înflorirea
plaiuri încărcate de istorie. Dînd glas
patriei noastre socialiste.
sentimentelor de adîncă stimă și
Să ne trăiți, tovarășe secretar ge
nemărginit respect, vă rog să-mi per
neral Nicolae Ceaușescu, spre binele
miteți să vă adresez din adîncul ini
și fericirea poporului român, pentru
mii un călduros „Bine ați venit",
construirea socialismului și comu
mult stimate tovarășe Nicolae
nismului în scumpa noastră patrie.
Ceaușescu. De asemenea, cu aleasă
Exprimînd dorința tuturor celor
stimă și deosebită considerație ne ex
prezenți la marea adunare populară,
primăm satisfacția de a saluta res
a tuturor locuitorilor Vasluiului, pri
pectuos pe tovarășa Elena Ceaușescu,
mul secretar al comitetului jude
eminent om politic și de stat, stră
țean
de partid adresează tovarășului
lucită pildă pentru activitatea noas
Nicolae Ceaușescu rugămintea -de a
tră revoluționară.
lua cuvîntul.
Locuitorii orașului Huși, omagiind
Intimpinat cu deosebit entuziasm,
întreaga dumneavoastră activitate,
cu vii și îndelungi aplauze, cu pumult stimate tovarășe Nicolae

Se viziteoză Combinatul de fire sintetice din Vaslui

ternice urale, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
. Cuvîntarea secretarului general ai
partidului a fost urmărită cu deo
sebit interes, cu deplină aprobare și
profundă satisfacție, ea fiind subli
niată, în repetate rinduri, cu aplauze,
ovații și urale, participanții dind
astfel expresie hotărîrii lor ferme de
a acționa cu dăruire și abnegație
pentru înfăptuirea neabătută în viață
a documentelor celui de-al Xlî-lea
Congres al partidului, pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a
prevederilor de plan pe acest an și
pe întregul cincinal.
Luînd cuvîntul în încheierea adu
nării, primul secretar al comitetului
județean de partid a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Vă rog să-mi permiteți ca.. în nu
mele participanților la această mare
adunare populară, al comuniștilor, al
tuturor locuitorilor acestor meleaguri,
să exprim încă o dată sentimentele
noastre de cea mai aleasă recunoș
tință pentru grija deosebită, ce o purtați județului Vaslui, asemenea tu
turor județelor țării.

Vă Încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că orga
nizația județeană de partid, toți oa
menii muncii din județul Vaslui vor
acționa statornic pentru îndeplinirea
întocmai a sarcinilor, indicațiilor și
orientărilor pe care le-ați formulat
și cu acest prilej, pentru înlăturarea
grabnică a neajunsurilor ce se mai
manifestă în munca noastră, astfel
incit să ne aducem o contribuție spo
rită la înflorirea scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.
Vă. adresăm, încă o dată, dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cele mai călduroase urări
de viață lungă, sănătate și putere
de muncă, spre binele patriei și po
porului nostru, al păcii și progresului
omenirii.
Trăiască Partidul Comunist Român,
în frunte cu secretarul șău general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
Marea adunare populară din mu
nicipiul Vaslui se încheie într-o at
mosferă entuziastă. Se aclamă cu
însuflețire pentru partid și secretarul
său general, pentru continua înflo
rire a României socialiste, pentru
realizările de astăzi și pentru viito
rul județului, al țării. Participanții
Ia marea adunare populară iși ex
primă. în acest mod. hotărirea fermă
de a transpune in viață sarcinile
stabilite cu prilejul vizitei de lucru a

■
■V•
tovarășului Nicolae CeaUș&scu în
județul Vaslui, profundul atașament
la politica internă și externă a parti
dului. alesele sentimente de stimă,
de dragoste și recunoștință pe tare
le
poartă
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
Ceremonia plecării din județ, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu a avut
loc pe stadionul municipiului Vaslui.
Mii de oameni ăi muncii aflați aici
scandează cu putere : „Ceaușescu și
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“.
„Ceaușescu .— pace !“.
O gardă alcătuită din militari ai
forțelor noastre armate, din membri
ai gărzilor patriotice și formațiunilor
de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei a prezentat onorul.S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii' Socialiste România.
Tineri, pionieri și șoimi ai patri
ei au oferit tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
frumoase buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat
rămas bun de .la reprezentanții orga
nelor locale de partid și de stat,
de la vasluienii aflați la ceremonia
plecării.
în aplauzele și uratele celor pre
zenți, elicopterul prezidențial a de
colat.

SOSIREA LA IAȘI

în cursul după-amiezii de miercuri,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit la Iași, unde va efectua
o vizită de lucru in municipiul și ju
dețul Iași.
Elicopterul prezidențial a aterizat
în piața din fața Sălii sporturilor.
O mulțime entuziastă de oameni ai
muncii au venit aici să salute și să
ureze bun venit celui mai iubii fiu
al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
să-și exprime bucuria de a-1 avea
din nou ca oaspete drag.
împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu au sosit tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu și
Gheorghe, Oprea.
Drapele roșii și tricolore încadrau
portretele secretarului general al
partidului, iar pe pancarte mari era
scris „Poporul, Ceaușescu, România!",
„Bine ați venit, mult iubite și stimate
tovarășe
Nicoiae
Ceaușescu
„Trăiască Partidul Comunist Român,
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu !“.
Dind glas sentimentelor de bucurie,
de aleasă stimă și prețuire ale locui
torilor municipiului Iași, ale tuturor
oamenilor muncii de pe aceste stră
vechi meleaguri românești, tovarășul
Constantin Leonard, prim-secretar

al Comitetului județean Iași al
P.C.R., a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu un călduros bun venit,
împreună cu urările de sănătate,
viață lungă și putere de muncă in
fruntea partidului și statului nostru.
O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiilor de
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul. S-a
intonat Imnul de Stat al Republicii
Socialiste România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a tre
cut în revistă garda de onoare.
în semn de aleasă ospitalitate, bătrinul Dumitru Zaharia, împreună cu
tinere îmbrăcate in pitorești costume
naționale
au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din
conducerea partidului piinea și sarea
ospitalității, i-a invitat să guste din
vinul podgoriilor ieșene, obicei ce
poartă pecetea tradiției milenare a
ospitalității cu care locuitorii acestor
meleaguri ii onorează pe oaspeții
distinși.
în numele Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al guvernului și al
său personal, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a adresat locuitorilor mu
nicipiului Iași un cald salut și cele

mai bune urări. Cuvintele rostite de
secretarul general al partidului sint
subliniate cu îndelungi urale și ovații.
Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— pace!", expresie vie a atașamentu
lui fierbinte și dragostei nețărmurite
pe care locuitorii Iașiului le poartă
secretarului general al partidului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
iau loc intr-o mașină deschisă, îndreptindu-se spre reședința ce le-a
fost rezervată. De-a lungul Întregu
lui traseu, zeci de mii de locui
tori ai Iașiului au manifestat pen
tru partid, pentru secretarul șău
general. Reintilnirea cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu a constituit pen
tru ieșeni un nou și minunat prilej
de manifestare a adeziunii depline la
politica înțeleaptă și clarvăzătoare a
partidului și statului nostru, de ex
primare a recunoștinței fierbinți pen
tru grija statornică pe care secretarul
general al partidului 'o poartă jude
țului Iași, dezvoltării pe treptele
afirmării, a întregii noastre țări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu răspund cu
căldură aclamațiilor mulțimii. Sînt
momente entuziaste ce exprimă cu
putere unitatea de neclintit a între
gului nostru popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general.
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Miercuri, tovarășul Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a
întilnit cu tovarășul Pompeyo Mar
quez, secretarui general al Mișcării
pentru Socialism (M.A.S.) din Vene
zuela, care, la invitația C.C. al
P.C.R., face o vizită de prietenie în
țara noastră.
Cu prilejul întîlnirii. s-a procedat
la o informare reciprocă privind ac
tivitatea și preocupările actuale ale
celor două partide, exprimîndu-se
dorința de a se dezvolta și pe mai
departe bunele relații și solidarita
tea dintre ele, în interesul celor
două popoare, român și Venczuelean,
al cauzei păcii, socialismului și prie
teniei dintre popoare. Au fost abor
date și unele probleme internațio
nale.
întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de înțelegere
reciprocă.

- ÎNDEPLINITE EXEMPLAR I
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe primele opt luni din acest an de către colective fruntașe de oa
meni ai muncii din intreprihdeti industriale, transporturi și comerț, pre
cum și din centrale industriale,
Potrivit punctajului general stabilit pe baza nivelului de realizare a
planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la finele lunii august ’), pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
NAVALE
ȘI AERIENE

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice
Suceava cu 684,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1'1 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 15,9 la
sută la volumul fizic la forajul cu
sondeze, 6,4 la sută la viteza me
die de lucru la forajul cu sondeze,
17.6 la sută la voiumul producției
normate pe o persoană ; depășiri
de plan âu mai fost obținute la
beneficii ; cheltuielile ■ planificate
la 1 000. lei lucrări geologice au
fost reduse cu 0,8 la sută, iar con
sumurile normate de combustibili
și energie electrică cu 2,2 Ia sUtă.
Locul II : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Maramureș.
Locul Iii : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Harghita.

Locul I : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța (Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor) cu 416,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,5 la sută la
producția netă, 9,5 la sută la ve
nituri brute, 17,5 la sută la pro
ductivitatea muncii, 1,7 la sută Ia
volumul traficului portuar ; depă
șiri de plan au mai fost obținute
la beneficii ; consumurile norma
te de combustibili și energie elec
trică au fost reduse cu 3,8 la sută.
Locul II : întreprinderea de
aviație utilitară București.
Locul III : întreprinderea de
exploatare portuară
constanța,
(Ministerul Industriei Construcțiilor
de Mașini),

ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA FIBRE Șl FIRE
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE

Locul I : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Buzău cu
378,8 puncte.

Locul I : Commnatul dc fibre
artificiale Brăila cu 666,5 puncte.
Principalii indicatori de plan aU
fost depășiți cu : 2,8 la sută la pro
ducția fizică, 4 la sută la producția-marfă vindută și încasată, 7,2
la sută la beneficii, 4,9 la sută la
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; depășiri de pian au mai fost
obținute la export.
Locul II : Combinatul de fibre
sintetice Săvlnești.
Locul III : Combinatul de fibre
sintetice Iași.

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
DE RIDICAT,
MATERIAL RULANT,
CONSTRUCȚII NAVALE
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul ’ •- întreprinderea de avi
oane Baei&, cu 776,5 puncte.
Principanii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,4 la sută Ia
producția, netă, 2 la sută la pro
ducția fizică, 4,9 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de
plan au mai fost obținute la ex
port, producția-marfă vindută și
încasată și la beneficii ; cheltuie
lile totale planificate Ia 1 000 lei
producție-marfă au fost reduse cu
4,8 la sută și cele materiale cu 8,9
la sută.
Locul II : întreprinderea de avi
oane Craiova.
Locul III : întreprinderea „Tim
puri Noi" — București.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea dc con
fecții Suceava cu 479,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,9 la sută la
producția netă, 3,4 la sută la pro
ducția fizică, 7,4 la sută la pro
ducția-marfă Vindută și încasată,
3.6 ia sută la productivitatea mun
cii, 9,2 la sută Ja beneficii ; con
sumurile normate de materii pri
me și materiale au tost reduse cu
1 la sută și cele de energie elec
trică șl combustibili eu .3,9 la sută.
Locul II : întreprinderea de Con
fecții Bacău.
Locul III : întreprinderea de con
fecții și tricotaje București.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și be
neficiile sint calculați pe șapte
luni. . 7

ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Fruntași in întrecere
pe opt luni ale anului
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,9 lă sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații, 1,1 la sută la prestații
în unități fizice, 1,8 la sută Ia
prestații de servicii pentru popu
lație, 5,1 la sută la volumul de ac
tivitate pe o persoana ; depășiri de
plan au mai fost obținute la be
neficii ; cheltuielile la 1 000 lei ve
nituri au fost reduse cu 3,1 la
sută.
Locul II : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Bacău.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Sibiu.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL

parativ cu cele planificate, iar ni
velul fondului de retribuire la
1000 lei desfacere cu 2,8 la sută.
Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Alba Iulia, jude
țul Alba.
Locul IIIIt Întreprinderea de
alimentație publică ,SatU Mare.

INDUSTRIA METALURGICA —
CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala industrială dc
produse refractare Brașov cu 335,4
puncte.
Principali indicatori de plan au
fost depășiți cu : 11,9 la sută la
producția netă, 5,8 la sută lă producția-marfă vindută și încasată,
9,1 la sută Ia productivitatea mun
cii ; depășiri însemnate de plan
au fost obținute la beneficii ;
cheltuielile totale planificate la
1 006 . lei producție-marfă au fost
reduse cu 1,4 ia suta și Cele ma
teriale cu 1,7 la suta.

★

Tovarășul Nicolae Constantin, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a
primit, miercuri după-amiază. dele
gația Ministerului Energiei și Mine
lor din Venezuela, condusă de Jose
Ignacio Moreno Leon, adjunct al
ministrului energiei și minelor, care
face o vizită in țara noastră. Din
delegație fac parte Humberto Pena
loza. director al companiei „Petroleos de Venezuela", și Antonio Figoli, director al companiei „Bariven".
In timpul întrevederii, relevindu-se cumul pozitiv al relațiilor de
colaborare și cooperare dintre Româ
nia și Venezuela, au fost subliniate’
posibilitățile de dezvoltare și diver
sificare a raporturilor bilaterale in
domeniul schimburilor comerciale și
al cooperării în producție, precum și
în alte sectoare de activitate, pe
baze reciproc avantajoase.
La întrevedere a participat Nicolae
Andrei, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.
Au luat parte Marin Argint, am
basadorul României la Caracas. și
Eloy Fernandez Azuaje. însărcinatul
cu afaceri ad-interim al Venezuelei
lă București.

INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE,
ELECTRONICA
ȘI ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială dc
echipament special cu 578,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția netă, 0,5 la sută lă produc
ția fizică, 6,6 la sută la producțiamarfă vindută și încasată, 7,5 la
Sută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost Ob
ținute la export și beneficii; con
sumurile normate de materii prir
me și materiale au fost reduse cu
1.3 Ia sUtă, iar cele de energie electrică și combustibili cu 3.8 la
sută.
Locul II : Centrala industrială
de echipament de telecomunicații
și automatizări București.
INDUSTRIA CHIMICA

Oaspeții venezueleni au vizitat
obiective economice din Capitală,
precum și din județele Dîmbovița și
Prahova.

Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb pentru industria
chimică cu 849,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,1 la sută la
producția netă, 12,6 la sută la pro
ducția fizică, 8,5 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată,
5.4 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri însemnate de pian au
fost obținute la export și benefi
cii ; cheltuielile totale planificate
la 1 000 lei producție-marfă au
fost reduse cu 3.5 la sută și cele
materiale cu 4,7 la sută.

Plecarea delegației
militare algeriene
Miercuri dimineața, delegația mili
tară algeriană, condusă de colonel
Mohamed Alleg, directorul Comisa
riatului politic central al Armatei
Naționale Populare a Republicii Al
geriene Democratice și Populare, a
părăsit Capitala.
în timpul cit s-a aflat in țara noas
tră, delegația militară algeriană a fost
primită de general-locotenent Con
stantin Olteanu, ministrul apărării
naționale al Republicii Socialiste
România. La primire au luat parte
general-locotenent Gheorghe Gomoiu,
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului poli
tic superior al armatei, precum și
secretari adjuncți ai Consiliului poli
tic superior al armatei.
De asemenea, oaspeții militari al
gerieni au avut întîlniri de lucru la
Consiliul politic; superior ai armatei,
au vizitat unități militare, instituții
de invățămint și cultură ale armatei,
obiective economice, istorice , .și., tu
ristice.

Locul I : întreprinderea jude
ECONOMIA FORESTIERĂ
țeană de transport local Tulcea cu
ȘI MATERIALE
1 321 puncte.
DE CONSTRUCȚII
Principalii indicatori de plăn au
fost depășiți cu : 12 la sută la ve
Locul I : Centrala de utilaje și
nituri brute din activitatea de
piese de schimb cu 571,4 puncte.
transport, 14 la sută la prestări
Principalii indicatori de plan au
servicii pentru populație, 13 la
fost depășiți cu : 2,3 la sută la
sută la transportul de mărfuri ;
producția netă, 4,8 la sută la ex
depășiri de plan însemnate au mai
port, 5 la sută la producția fizică,
fost obținute la numărul de călă
3.5 la sută la producția-marfă
tori transportați, producția netă,
vindută și încasată, 2,6 la sută lă
productivitatea muncii și benefi
productivitatea muncii, 7 la sută
cii ; cheltuielile totale la 1 000 lei
la beneficii, 4 Ia sută la livrări de
venituri brute au fost reduse cu
mărfuri la fondul pieței ; consu10 la sută față de celp .planificate, , morile normate de materii . prime
iar consumurile de carburanți și și materiale au fost reduse cu 6.8
energie electrică cu 11 la sUtă.
la Sută și cele de energie electri
Locul II : întreprinderea jude
că și combustibili cu 3,4 la sută.
țeană de transport local Vrancea.
Locul II : Centrala de exploatare
Locul III : întreprinderea jude
a lemnului București.
țeană de transport local Bacău.
INDUSTRIA UȘOARA
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
Locul I : Centrala industriei
ÎNTREPRINDERI
bumbacului cu 204,6 puncte.
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,2 la sută la
Locul I : întreprinderea de ali
producția pentru export, 0,8 la SUtă
mentație publică Tg. Jiu, județul
la producția netă, 0,1 la sută la
Gorj, cu 419 puncte.
producția-marfă vindută și încasa
Principalii indicatori de pian au
tă, 0,7 la sută la productivitatea
fost depășiți cu : 9,1 la sută la
muncii, 7,5 la SUtă la livrări de
desfaceri de mărfuri cu amănun
mărfuri ia fondul pieței ; consu
tul, 10 Ia sută Ia producția pro
murile normate de materii prime
prie, 3,9 Ia sută la volumul des
și materiale, precum și cele de
facerilor de mărfuri pe un lucră
energie electrică șl combustibili
tor ; depășiri de pian au mai fost
au fost reduse cu 0,2 la sută.
obținute la beneficii ; cheltuielile
Locul II: Centrala industriei
de circulație Ia 1 000 lei desfacere
mătăsii, inului și cinepii Bucu
rești.
au fost reduse cu 12,1 lă sută, com

PROGRAMUL l

11,00 Telex
11,05 Film serial,: „Lumini și unîbre".
Episodul 21
11,55 Pași de viață lungă
12.25 Popas la Leordina. Moment fol
cloric de pe Valea Vișeuiui
12,W Viața școlii. Elev la școala profe
sionala de mecanici agrifioU
13,00 închiderea programului
16:00 Telex
16,05 Filmul ș! școala. Reportaj reali
zat la Roman, la Festivalul cinecluburilor din invățămint
16.25 Stadion
17,00 studioul tineretului
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,40 Lume bogată, lume săracă. Pro
ducție a studiourilor engleze. Do
cumentar (partea I)
21,05 Invitat in studiourile noastre :
ton Volcu
21.25 Serial științific : Corpul uman.
Episodul 2
21.50 Meridianele cîntecufui
22,20 Telejurnal

—-------- ---------------------

De la Ministerul Educației și învățămîntului
în peribada 4—5 octombrie a.c,, se
organizează un nou concurs de ad
mitere pentru școala profesională —
invățămint de zi și seral — lă toate
unitățile de invățămint care mal au
locuri neocupate.
înscrierile se fac la secretariatele
școlilor profesionale sau ale unități
lor de invățămint' pe lingă care
funcționează Școli profesionale, pină
la 3 octombrie, ora 13.
Concursul de admitere se desfă
șoară conform reglementărilor pu

blicate în Revista învăț.ămihtului li
ceal și tehnico-profesional nr. 3/1982,
difuzată in luna martie a.c.
La concursul de admitere In anul I
al școlii profesionale — cursuri de
zi — se pot înscrie persoanele Care
au promovat clasa a X-a de liceu și
nu au împlinit virsta de 19 ani pină
la 15 septembrie 1982.
Pentru invățămintul seral se pot
înscrie persoanele încadrate in mun
că, indiferent de virstă.

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 18/1982
Editorialul revistei Se intitulează
„Exigențe și priorități in noul an de
invățămint".
Semnalăm,
totodată.
articolele
semnate de Gheorghe Tănase : „Dez
voltarea intensivă a agriculturii —
obiectiv prioritar in activitatea de
partid" ; Gheorghe Șică : „Coordo
nate ale autogestiunii economicO-i'inanciare" : Iulian Ploștinaru : „In
dustria mică șl prestațiile de servi
cii la nivelul cerințelor creșterii economlce" ; Grigore Beldean „Lăr
girea ariei de cuprindere și caracte
rul diferențiat al activității politicoeducative" ; Ion Drăgân și Nicolae
Radu : „Colectivele de muncă în di
namica Vieții culturale" ; Mlhai Drăgănescu : „Cibernetiiatea Industriei".
Mihai Părăluță semnează consulta
ția „Rolul forțelor de producție, al
industrializării în făurirea noii orinduiri".

Alte rubrici : „Creația literar-artistică" ; „Viața internațională" ; „RăspuhsUri la întrebări" ; „Cărți și sem
nificații" ; „Revista revistelor" ; „Cuviiîtul cititorilor".
în acest număr sint publicate „Re
comandările de teme pentru cursu
rile invățămintului politico-ideologic
pe anul de Invățămint 1982—1983".

A apărut revista
„PRESA
NOASTRĂ“
nr. 9/1982

© TERMO-FOTOGRAp|g Pe baza celor mai recente

serviciile medicale de urgență,
Unde în situații critice fiecare
secundă este prețioasă.

descoperiri ale științei șl reali
zărilor tehnice, medicina are in
prezent posibilitatea să obțină
o „hartă a temperaturilor" cor
pului omenesc. Este vorba de
fixarea pe peliculă a radiației
termice invizibile pe Cafe o
emană organismul viu. Imagi
nea obținută ajută in unele ca
zuri să se Stabilească mai exact
focarul bolii. In imagine, sec
toarele sănătoase ale țesuturi
lor și organelor apar întuneca
te, iar cele bolnave, cu o tem
peratură mai ridicată, albe.
Toată procedura, scrie revis
ta „Science et Vie", durează
circa 10—15 minute, performan
ță foarte importantă pentru

® NAVETA SPAJIALĂ
„COLUMBIA" a £ost scoasă
din hangarul în care era adă
postită la Cape Canaveral, .în
Florida, pentru a fi transporta
tă la locul de unde urmează să
fie lansată, la 11 noiembrie, iri
cei de-al cincilea zbor. Instalată
pe o imensă platformă pe șenile,
„Columbia" a parcurs în circa
opt ore distanța de 5.5 kilometri
pină la punctul de lansare
„Complex 39-A“. Acum naveta
va efectua prima sa misiune oficială „comercială", la bordul
„Columbiei" unwind să fie
transportați doi sateliți de co
municații care vor fi ejectați la
o altitudine de aproximativ 280

In atenției

depunătorilor la C.E.C.

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,40 Concertul orchestre! simfonice a
Rahiotelfivlziunii. Program Robert
Schumann
21.50 Opereta și lnterpreții săi
22,20 Telejurnal

Casa de Economii și Consemnațiuni informează depunătorii
că joi, 30 septembrie 1982, la ora
16.30, vor avea loc in Capitală,
in sala Casei de Cultură din str.
Zălomit nr. 6. tragerile la sorți
în vederea atribuirii ciștigurilor
pentru trim. III 1982 la libre
tele de economii cu dobîndă și
ciștiguri și libretele de econo
mii cu Ciștiguri, precum și tra
gerea Ia sorți pentru luna sep
tembrie a.c. a obligațiunilor
C.E.C. fiu ciștiguri.
Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și Consemhațiuni va acorda numeroase ciștiguri.
Tragerile la sorți fiind publice,
toți cei Interesați sint invitați să
participe la efectuarea acestora.
Listele oficiale cu rezultatele
tragerilor la sorți din 30 septem
brie a.c. vor fi publicate in
presa centrală la dată de 1 oc
tombrie 1982.
De asemenea. depunătorii pot
consulta listele Oficiale cu rezul
tatele tragerilor la sorți anunța
te la oricare unitate C.E.C.
din tară.

kilometri, și după 45 de minute
se vor plasa, cu ajutorul a două
rachete, pe orbite geostaționare,
la altitudinea de aproximativ
36 000 kilometri. în viitoarea
misiurte, la bordul vehiculului
spațial se vor afla patru astronauți : comandantul misiunii,
Vance Brand, pilotul Robert Overmyer și specialiștii Joe Alien și William Lenoir. Aceștia
doi din urmă vor efectua o ie
șire în spațiu — relatează agen
ția France Presse.

• ALUMINIU ÎN STA
RE NATIVĂ. Geologii sovie
tici au descoperit în natură un
șir de metale a căror existență
în această formă nici nu era
bănuită.. Pină acum se conside
ra că in stare nativă se . pot în-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
23 septembrie, ora 21 — 26 septembrie,
ora 21. în țară : vremea se va răci, în
deosebi în vestul și nordul țării. Cerul
va fi temporar noros. Vor cădea ploi
locale ce vor fi și sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice,
îndeosebi în primele zile. Vîntul va
sufla Slab, pînâ la moderat, cu Intensi
ficări locale de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 4 și. 14 grade, (ar cele maxime intre
15 și 25 de grade.

PRONOEXPRE5
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 22 SEPTEMBRIE
EXTRAGEREA I : 32 13 48 24
21 44.
EXTRAGEREA A II-A : 31 7 2 45
39 3.

•'■Vl

zilei
La București a fost semnat
1 miercuri Programul de activitate pri
vind cooperarea tehnico-științifică
dintre Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare din țara noastră
și Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii al Republicii Turcia pe anii
1982—1983.
Documentul a fost semnat, din
' partea română, de Ion Teșu, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, iar din partea turcă de Sabahaddin Ozbek, ministrul agriculturii
șl silviculturii.
A fost prezent Nahit Ozgilr, am
basadorul Turciei la București.

★

Miercuri s-au încheiat lucrările Co
locviului internațional cu tema „Co
muna și problemele persoanelor în
virstă", Organizat sub egida Federa
ției Mondiale a Orașelor înfrățite
(F.M.O.I.) și Institutului român pentru
relațiile culturale cu străinătatea,
sub patronajul științific al Institu
tului național de gerontologie și ge
riatrie din București.
Timp de trei zile, reprezentanți din
26 de țări au dezbătut probleme refe
ritoare la aspectele medicale privind
profilaxia imbătrînirii patologice și
rolul medicinii in menținerea vieții
active, aspectele sociale, economice
și psihologice referitoare la persoa
nele în Virstă.
Școala românească de gerontologie
și geriatrie a fost reprezentată . de
cadre medicale și sociologi, care au
prezentat în cadrul colocviului inter
venții abordînd o largă tematică de
profil. Totodată, colocviul a prilejuit
un fructuos schimb de experiență
intre specialiștii din țările reprezen
tate. Pârtieipanții. au avut posibili
tatea să cunoască realizările obținute
de statul român în asigurarea unor
condiții de viață din ce in ce mai
bune pentru populația vîrstnică.
pentru integrarea ei armonioasă în
societate.
(Agerprâs)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ARABIEI SAUDITE

Maiestății Sale FAHD IBN ABDULAZIZ AL SAUD
Regele Arablel Saudite

RYADH

Aniversarea Zilei naționale a Regatului Arabiei Saudite îmi oferă plă
cutul prilej de a vă transmite, in numele poporului român și al meu perso
nal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,
iar poporului saudit prieten urări de pace, prosperitate și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul saudit aniversează, Ia
23 septembrie, Ziua națională, marcînd astfel împlinirea unei jumă
tăți de secol de la actul memorabil
al reunirii, intr-un singur stat, a
diferitelor părți ale teritoriului ac
tual al țării sub numele de Arabia
SaUdită.
Ocupind cea mai mare parte a
Peninsulei Arabia, regatul saudit
are o suprafață de 2 149 696 kmp și
o populație de 3 milioane locuitori.
Din anul 1938, cind sub nisipurile
întinsului deșert al Arabiei s-a des
coperit petrol, soarta țării și a po
porului saudit s-a schimbat radical.
Producția de „aur negru" a crescut
an de an, ajungînd în prezent la
circa 7 milioane barili pe zi — Ara
bia Saudită fiind cel mai mare ex
portator de petrol al lumii. Anul
trecut, veniturile obținute din pe
trol, gaze și prelucrarea acestora
s-au ridicat la 110 miliarde dolari.
Deși resursele de petrol sint
uriașe — unele evaluări estimează
rezervele Arabiei Saudite la peste
140 miliarde barili (un baril —159 li
tri) — autoritățile saudite au acor
dat o atenție deosebită diversifică
rii economiei, ridicării industriei și
agriculturii, utilizării pe scară mal
largă a resurselor noi și regenera

bile de energie, ca aceea a soare
lui, nucleară etc. Au lost înălțate
mari obiective industriale, cum
sint cele de la Yanbu, pe coasta
Mării Roșii, și la Jubail, pe țăr
murile Golfului. Se dezvoltă in
dustria metalurgtcâ și chimică,
alături de cea electrotehnică.
Lucrări intense se desfășoară in
direcția cercetării amănunțite a so
lului și. subsolului peninsulei pentru
descoperirea de noi bogății. Aceas
ta a permis să fie puse in valoare
rezerve de, aur, cupru, cromit și alte
minerale utile progresului economic
a! țării. Totodată, se extind supra
fețele irigate, obținîndu-se o creș
tere a cantităților de produse vege-;
tale și animale.
Poporul nostru, animat de senti
mente de prietenie fnță de popoare
le arabe, față de toate popoarele
care au pășit pe calea dezvoltării
de sine stătătoare, indiferent de
deosebirile de orindulre socială, ur
mărește cu interes eforturile po
porului saudit in direcția propășirii
țării, a modernizării și dezvoltării
economiei. manifestîndu-$i dorința
ca legăturile prietenești românosaudite să cunoască o continuă dez
voltare.
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Halterofilul Virgil Dociu —
vicecam[.îion mondial
Sportivul român Virgil Dociu a
repurtat un remarcabil succes la
Campionatele mondiale și europene
Ieri, stadionul 1 Mai din munici
colț. în ultimele cinci minute ale
de haltere de la Liubliana, cucerind <
piul Rîmnicu Vîlcea a fost gazda unei
primei reprize jocul capătă din nou
6 medalii de argint și bronz in ie
interesante întilniri de fotbal dintre
aceeași notă de tatonare, fiecare ad
rarhia mondială și europeană la ca
echipele naționale de tineret ale
versar încercînd să descopere parcă
tegoria ușoară (67,5 kg). Situat pe
României și R. D. Germane. înche
potențialul ofensiv al celuilalt.
locul doi la totalul celor două sti
iată cu scorul de 2—1 pentru națio
luri. cu 310 kg (140 kg plus 170 kg),
Cea de-a doua repriză a fost in
nala noastră, această întîlnire a pri
Virgil Dociu a mai obținut medalii
tr-adevăr perioada propice cunoaș
lejuit o rodnică verificare a poten
le, de argint (mondială și europea
terii mai detaliate a calităților indi
țialului tehnic și tactic al lotului nos
nă) ia „smuls" și medaliile de bronz
viduale ale jucătorilor de către cei
tru. care pe tot parcursul celor 96 de
(in ambele clasamente) la stilul „adoi antrenori ai naționalei noastre
minute a trebuit să facă față unei
runcat", realizind astfel cea mai bună
de tineret, Cornel Drăgușin, și Nicolae
— i-am zice — neașteptate confrun
performanță din istoria halterelor ro
Pantea, și, pe această bază, de retutări. Dar să prezentăm măi întîi for
mânești. în virstă de 29 de anii fiul
șare a unor erori, mai ales în fazele
mațiile pe care arbitrul craiovean
și
elevul maestrului sportului Enciu
de finalizare. Golul oaspeților, reali
I. Velea, ajutat la tușe de vîlcenii
Dociu (care îl pregătește alături de
zat de către Ernst, dă din nou imbold
Nicolae Dinescu și Florian Tăbîrcă.
antrenorul principal Ștefan Achim),
naționalei noastre, care 10 minute
le-a aliniat la începutul partidei.
Virgil Dociu este component aii clu
mai tirziu, dintr-o lovitură de la 17
România : Gîrjoabă. Mănăilă. Până.
bului Steaua București și studefit în
metri executată de același Sertov,
Stancu, Eduard. Balint, Movilă. Eftiultimul an la Institutul de educa
aduce din nou formația noastră în
mie, O. Iile. Sertov. Fișic. R. D. Ger
ție fizică și sport din Capitală. Noul
avantaj.
mană : Miiller, Sânger, Meichner,
vicecampion mondial și european
După
încheierea
partidei,
antreno

Alms, Schosler, Lieberam, Ernst,
este recordmanul republican al ca
rul Cornel Drăgușin a arătat că in
Backs, Schiilbe, Minge, Gutschow.
tegoriei 67,5 kg, definind titlurile de
această
întîlnire
cu
un
adversar
deo

Debutînd sub semnul unei confrun
campion național și balcanic.
sebit
de
valoros
nu
s-a
urmărit
ob

tări, de .țafonațgtjjiaționala de „tine
Pe primul..Joc.,ln„intrg,ceri!e, de Iș/,
ținerea
cu
oricepreț,
a
unui
rezultat
■
ret a României reușește să speculeze” favorabil, ci.- în primul rînd. verifi
Liubliana s-^a .situat .halterofilul poT
îh minutul 14‘af primei reprize sin
lonez Piotr Mandra, cu 325 kg (150
carea lotului de tineret și punerea la
gura greșeală a apărării oaspeților,
kg plus 175 kg), medalia de bronz
punct a unor formule tactice noi. „A
cind, la o pasă precisă a lui Mă
revenind lui Xinming Zhao (R.P.
fost — preciza Cornel Drăgușin — o
năilă, Sertov reia direct îh plasă, por
Chineză) — 305 kg (135 kg j plus
verificare
utilă,
aș
zice
deosebit
de
tarul Miiller, altminteri deosebit de
170 kg).
utilă, înaintea unor meciuri impor
util pentru echipa sa, rămînînd
tante
care
ne
așteaptă
în
campiona

simplu, spectator.
„Mușchetarii" noștri
tul european". Primul meci, la 27 oc
După marcarea golului, mijlocul
tombrie, cU Italia, în deplasare.
juniori —
..frint" al naționalei noastre dă po
sibilitate oaspeților să schimbe direc
campioni
balcanici
Ion STANCIU
ția jocului, reușind în mai puțin de
corespondentul „Scinteii"
25 minute să obțină 4 lovituri de
Tinerii scrimeri români conti
nuă seria victoriilor Ia campionate
le balcanice de scrimă pentru ju
LA ROSTOK:
niori. In proba masculină pe echi
pe Ia floretă, formația României, al
România - R.D.G. (echipele olimpice) 3-3 cătuită din Vasile Costa, Atila Fille,
Liviu Biizan Și Zoltăn Kessler, a ob
s-a încheiat cu scorul de 3—3, după
Aseară, Ia Rostock, s-a disputat
ținut medalia de aur. fiind urmată de
meciul internațional amical de
ce la pauză fotbaliștii români au
reprezentativele Greciei. Iugoslaviei
fotbal dintre echipele olimpice ale
și Bulgariei. La sabie, titlul balca
R. D. Germane și României. Partida
condus cu 2—1.
nic a fost, de asemenea, cucerit de
sportivii români (Ion Stanciu, Vilmos
Ieri, în divizia B de fotbal
Szabo. Valter Sultan si Gabriel An
gliei), urmați de selecționatele Bul
Metalul București — Gaz Metan
Rezultate înregistrate in etapa a
gariei, Iugoslaviei. Greciei și Turciei.
Mediaș 4—0.
7-a a seriei a Il-a din Campionatul
în clasament se menține lideră
diviziei B de fotbal : Carpați Mirșa—
„Cupa Steaua" la tenis
Progresul Vulcan București 3—0 ;
Rapid, cu 12 . pulîcte. urmată de
Autobuzul București — 10 puncte si
Aluminiu Slatina—Unirea Alexandria
începind de astăzi și pină du
4—1 ; Minerul Motru—Rapid 1—6 ;
Aluminiu Slatina — 9 puncte.
minică.
pe
terenurile
clubului
..Steaua" Se vor disputa întrecerile
competiției
internaționale
de
tenis
în cîteva rînduri
dotate cu „Cupa Steaua". Participă
sportivi din Bulgaria, R.P.D. Co
puncte din 13 posibile, urmată de
® La Sofia, In cadrul campiona
reeană, U.R.S.S. și România.
tului armatelor prietene la baschet
Dana Nuțu-Tereșcenco (România) —
8,5 puncte și Hanna Erenska (Polo
masculin, echipa României (repre
Meciurile încep în flecare zi la ora 1
9,30.
nia) — 8 puncte.
zentată de Steaua București) a în
trecut selecționata Cehoslovaciei cu
scorul de 76—66 (32—38) Alte rezul
tate : Bulgaria — Ungaria 9!—83
------------ CALEIDOSCOP FOTBALISTIC -----------(54—45) ; U.R.S.S. — Angola 147—43
® Federația braziliană de fotbal tăria să joace toate cele 90 de mi
(64—24).
a comunicat federației internaționa
nute ale partidei.
® in runda a ll-a a turneului in
le (F.I.F.A.) că este interesată in
® Fostul căpitan al echipei de
terzonal masculin de șah de la Mos
organizarea, in anul 1984, a unui
fotbal a Braziliei, campioană mon
cova, marele maestru român Florin
mini campionat mondial „Mundiadială în 1970, Carlos Alberto, și-a.
Gheorghiu a remizat cu Efim Gheilito", asemănător celui desfășurat
anunțat retragerea definitivă din
ier (U.R.S.S.), egalitatea fiind con
in Uruguay in 1980. Forul sportiv
arena internațională, tn prezent la
semnată, de asemenea, în partidele
brazilian intenționează să invite,
echipa Cosmos din New York, cu
Garcia — Tal și Andersson — Chris
alături de reprezentativa țărli-gazcare a ciștigat titlul în 1982, Carlos
tiansen, Sax a ciștigat la Quinteros,
dă, selecționatele Argentinei, Angli
Alberto va spune adio gazonului la
iar Van del Wiel a pierdut la Kas
ei, R.F. Germania, Italiei și uru28 septembrie, intr-un meci ce va
parov.
guayului, toate deținătoare ale ti
opune actuala sa echipă formației
în clasament conduc Garcia (Cuba)
tlului suprem. Meciurile ar urma să
braziliene Flamengo Rio de Janeiro,
și Kasparov (U.R.S.S.), cu 7 puncte
se dispute in orașele Sao Paulo,
in care Carlos Alberto a evoluat
și o partidă întreruptă tiecare, ur
Belo Horizonte, Porto Alegre șl Rio
pină in 1977.
mați de Tal — 7 puncte, Andersson
de Janeiro.
® In urma unor dezvăluiri făcute
(Suedia)
6.5 puncte (1), Gheller
de antrenori din prima divizie a
© Un accident mai puțin obișnuit
(U.R.S.S.) — 6.5 puncte, Beliavskl
campionatului chilian de fotbal, fe
â suferit noua achiziție a clubului
(U.R.S.S.) — 5.5 puncte (3), Gheor
derația de specialitate din aceasta
spaniol de fotbal F.C. Barcelona,
ghiu (România), Sax (Ungaria) — 4,5
țară a hotărit efectuarea de con
celebrul argentinian Diego Mara
puncte (I). Christiansen (S.U.A.) —
troale antidoping la toate partidele
dona.
In
partida
cu
F.C.
Sevilla,
4.5 puncte. Velimirovici (iugoslavia)
campionatului. Pe de altă parte,
Maradona a fost lovit cu cotul de
— 4 puncte (3), MUrey (Israel) — 3
antrenorii, care au condamnat prac
un adversar, medicii fiind nevoiți
puncte (3) etc.
tica dopajului, au cerut o schimba
să-t pună două copci pe... limbă.
re radicala a sistemului de pregă
a Turneu! internațional feminin de
Internaționalul
agentinian,
acciden

tire și de antrenamente al echipe
ș&h de la Timișoara s-a încheiat cu
tat
in
minutul
48
al
partidei,
a
avut
lor chiliene.
victoria mărci maestre bulgare Ta
tiana Lemaciko, care a totalizat 10

România -R. 0. Germană echipele de tineret) 2-1

RETUtiND^Nl

tilni numai metalele prețioase
ca aurul, argintul, platina, sau
metalele neferoase — cuprul și
cositorul. în Uralii de sud și in
Siberia de est s-au găsit însă in
stare nativă plumb, cadmiu, ti
tan, fier, crom și nichel. în
locurile menționate din U.R.S.S.
s-a găsit chiar și aluminiu in
stare nativă, ceea ce a produs
senzație în lumea geologilor.
Aceste descoperiri schimbă no
țiunile despre originea unui șir
de zăcăminte utile, iar în per
spectivă poate duce la impor
tante progrese în valorificarea
bogățiilor naturale.

5

® IPOTEZĂ ANTRO
POLOGICĂ. Proftisorul Tina
White, de la Universitatea din
Barkeley (S.U.A.), este catego
ric : „Bodo" a fost scalpat.
„Bodo" a fost un „Homo erectus" (om preistoric) de acum
300 000 de ani. al cărui craniu a
fost descoperit in nordul Etio
piei. Antropologul american a
descoperit pe craniul amintit o
serie de urme' — pe frunte, la
tîmple și sub orbite — care ar
dovedi in mod incontestabil că
Bodo a fost scalpat, iar craniul
său dezvelit minuțios, „înainte

sau imediat după moarte", cu
un instrument tăios, probabil
un cuțit de piatră. White afir
mă că urmele existente, care nu
pot fi confundate cu urmele
dinților de aiîimale carnivore,
sint asemănătoare cu cele ob
servate pe Craniile scalpate de
indienii preeoltimbieni (începind
de acum 15 000 de ani) pentru
care procedeul tăcea parte dintr-un ritual funebru.

® URECHE ARTIFICI
ALĂ. Doi specialiști vest-germani au pus la punct un pro
cedeu de implantare de proteze
auditive electronice. în cursul
operației se introduc in ureche
8 electrozi; Un microfon special
dirijează undele sonore spre acesti electrozi implantați în urechea internă. Astfel, pacienții

sint capabili să Perceapă sunete
ce ating frecvențe între 3 000 și
3 600 de hertzi. După operație,
foști infirmi, a Căror ureche in
ternă nu funcționa deloc, sint
capabili să audă sunetele înalte
și joase, să se servească de oție'ntarea acustică pentru a se
deplasa în mijlocul traficului
urban. Ei n-au totuși posibili
tatea de a înțelege-complet cu
vintele și frazele, dar. după un
antrenament Special, pot ajun
ge să înțeleagă pină la 95 la
sută din cuvintele pe care le
aud.

0 REZERVELE PISCI
COLE din zona norvegiană a
Arcticii s-au refăcut îh. parte
după ce un număr de ani scă“
zuseră în mod îngrijorător. A

ceasta este concluzia la care au
ajuns oceanografii norvegieni
în urma unor cercetări efectua
te cu ajutorul pescarilor. In cu
tând se va putea relua chiar și
pescuitul heringilor in apele
norvegiene. Această specie a
fost protejată începind din anul
1976.

© TUN... PAȘNIC. Daexistă și un astfel de tun. El
este utilizat de ornitologii aus
tralieni în acțiunea de studiere
a migrării păsărilpr. Din acest
original „tun" se trage asupra
stolurilor de păsări, iar „proiec
tilele" sint de fapt plase care
învăluie stolul. După ce sint
prevăzute cu inele la picioare,
păsările prinse astfel sint lăsate
din nou libere.
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Popoarele doresc ca O.N.U. să-și asume
un rol sporit în apărarea păcii“
— subliniază secretarul general Javier Perez de Cuellar
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
lelalte stări de tensiune și conflict
existente in diferite regiuni ale glo
— în cadrul unei conferințe de presă
bului.
organizate la New York cu prilejul
deschiderii' sesiunii Adunării Gene
Arătind că cea de-a doua sesiune
rale, Javier Perez de Cuellar, secreta
specială a Adunării Generale consa
crată dezarmării „s-a încheiat cu re
rul general al O.N.U., a reiterat apre
zultate dezamăgitoare", secretarul
cierile din introducerea la raportul
general al O.N.U. a apreciat că se cere
său anual asupra activității organiza
o intensificare a eforturilor pentru a
ției, arătind că situația internațională
se pune capăt procesului de sporire a
actuală se caracterizează printr-o
arsenalelor nucleare și convenționale.
mare încordare, ca rezultat al poli
„Sper — a declarat el — că vocile oa
ticii de forță, cursei înarmărilor și
menilor de toate vîrstele din întrea
multiplicării conflictelor dintre state,
ga lume care insistă pentru dezarma
„în ciuda acestor vfemuri dificile, a
spus Perez de Cuellar, cred că este
re vor fi auzite de guvernele tuturor
statelor".
posibil să se revină la spiritul
Cartei O.N.U. Popoarele din întreaga
lume sint însetate de pace și doresc
în cadrul primei ședințe plenare a
ca Organizația Națiunilor Unite să-și
celei de-a 37-a sesiuni a Adunării
asume rolul care i-a fost conferit prin
Generale a O.N.U., reprezentantul
Cartă".
Ungariei, Imre Hollai, a fost ales, în
Referindu-se la situația gravă exis
conformitate cu criteriul rotației, pe
tentă în Liban, secretarul general al
baza grupurilor regionale de țări
O.N.U. a evidențiat necesitatea trans
existente la O.N.U., în funcția de
punerii urgente în viață a rezoluțiilor
președinte al sesiunii. El ii succede
Consiliului de Securitate vizînd nor
în acest post lui Ismat Kittani (Irak),
malizarea situației din această țară.
în cadrul aceleiași ședințe au fost
EI a menționat, intre altele, că se află
aleși cei 21 de vicepreședinți ai Adu- •
in contact cu autoritățile libaneze și
nării Generale, precum și președinții
israeliene, precum și cu reprezentan
celor șapte comisii principale ale
ții O.E.P., pentru instalarea observa
adunării, care, împreună cu președin
torilor O.N.U. în Liban și, pentru
tele celei de-a 37-a sesiuni, vor forma
transpunerea în viață a celorlalte pre
Biroul Adunării Generale.
vederi ale rezoluțiilor Consiliului de
Pentru dezbaterile generale —
Securitate.
care vor dura trei săptâmini —
sînt înscriși patru șefi de stat, patru
Perez de Cuellar a subliniat, de
șefi de guvern și 115 miniștri de
asemenea, necesitatea identificării
externe.
unor soluții pașpice, negociate, in ce-

★

„Reducerea cheltuielilor militare — singura cale de

depășire a crizei economice din țările occidentale"
declară președintele Internaționalei Socialiste

VIENA 22 (Agerpres). - Președin
tele Internaționalei Socialiste, Willy
Brandt, a lansat un apel la o modi
ficare radicală a politicii față de ță
rile în curs de dezvoltare, ca mijloc
de depășire a crizei economice globa
le. Luînd cuvîntul in cadrul sesiunii de
la Viena a Internaționalei Socialiste,
Willy Brandt a declarat: „Ceea ce ne
este necesar cu adevărat este o po
litică complet nouă în combaterea
crizei, cu măsuri eficiente de ocupare
a forței de muncă și care să țină
seama de faptul că o revitalizare
substanțială a economiilor țărilor în
curs de dezvoltare ar aduce cu sine și
o ieșire din criză a statelor industria
lizate".

Brandt a cerut să se pună în apli
care un „program de urgență" pentru
a se crea mai multe locuri de muncă
în țările în curs de dezvoltare, printr-un transfer substanțial de capital.
In ce privește țările occidentale in
dustrializate, a spus el, singura cale
de a obține fondurile necesare pentru
investițiile de capital o constituie re
ducerea cheltuielilor militare. „Noi nu
putem continua să cheltuim mai mult
pentru cercetări militare decît pentru
noi sisteme de energie sau pentru
creșterea producției alimentare", a
subliniat el. „Ceea ce lipsește pentru
soluționarea problemelor, a opinat
Willy Brandt, nu este abilitatea eco
nomică, ci voința politică".

Muncitori de Ia uzinele VFW-Fokker au organizat la Bremen (R.F.G.) o de
monstrație, cerînd trecerea de la producția de armament la cea de pace

Al Bayane“
RABAT 22 (Agerpres). — Zia
rul marocan „Al Bayane" a pu
blicat un amplu articol intitulat
„România — importante reali
zări în domeniul energetic", in
care relevă, intre altele : „Exis
tența unei solide baze materiale
a favorizat crearea in România
a unei remarcabile . rețele de
centrale hidro și termoelectrice,
care utilizează in mod judicios
potențialul bazinului hidrologic,
ca și materiile prime existente.
Ca urmare, producția de energie
electrică a fost in 1981 de peste
33 de ori mai mare decit
în 1950“.
„în ultimii 30 de ani, in Româ
nia au fost construite G4 centrale
hidroenergetice, totalizind o pu
tere instalată de 3 200 MW și
furnizînd o producție anuală
medie de 11,3 miliarde kWh. In
anul 1985 producția de energie
electrică se va ridica la 88—90
miliarde kWh.

Declarațiile
președinte al Libanului
în prima sa alocuțiune, după anunțarea rezultatelor votu.lui . in
Adunarea Națională, președintele
ales al Libanului, Amin Gemayel, a
chemat poporul libanez „la acțiune
și la sacrificii, în această etapă isto
rică și critică prin care trece Liba
nul", relatează agenția
France
Presse. „Ne așteptăm incă la multe
greutăți, poate chiăr la tragedii, dar
din suferințe se va naște o nouă
istorie", a spus el.
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BRUXELLES 22 (Agerpres). —
Delegația parlamentară română, con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan,
președintele M.A.N., care face o
vizită oficială în Belgia, la invitația
Parlamentului belgian, a avut o în
președintrevedere cu E. Leemans,
7
tele Senatului, și J. Defraigne. președințele CamereiI Reprezentanților.
Cu acest prilej au fost abordate
probleme actuale privind relațiile
româno-belgiene. subliniindu-se de
ambele părți rolul deosebit al vizi
telor și întilnirilor la nivel înalt
dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și regele Baudouin în stimularea
dezvoltării permanente și pe multi
ple planuri a acestor relații.
A fost evidențiată contribuția pe.
care o pot aduce parlamentele,
parlamentarii din cele două țări la
promovarea raporturilor de prietenie
româno-belgiene, Ia întărirea co-

laborării pe plan internațional. De
ambele părți s-a exprimat dorința
intensificării colaborării în ’ cadrul
Uniunii Interparlamentare, pentru a
se asigura reluarea cursului destin
derii. promovarea colaborării și păcii
in Europa și în lume.
în cursul aceleiași zile, delegația
M.A.N. a avut o întrevedere cu Leo
Tindemans, ministrul belgian de
externe. Au fost trecute în revistă
aspecte ale relațiilor bilaterale și
s-a făcut un schimb de vederi asu
pra unor probleme actuale ce con
fruntă comunitatea internațională.
S-a exprimat dorința comună ca
relațiile bilaterale să se dezvolte pe
multiple planuri, ■ în interesul re
ciproc, al cauzei păcii și colaborării
internaționale.
La întrevederi a participat amba
sadorul României la Bruxelles, Iulian
Văcărel.

Președintele R. P. Bangladesh l-a primit pe

ambasadorul României
DACCA 22 (Agerpres). — Tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste România,
i-au fost transmise, din partea pre
ședintelui Republicii Populare Ban
gladesh, A. F. M. Ahsanuddin Chow
dhury, un salut cordial și cele mai
calde urări de sănătate și fericire
personală, de pace, prosperitate
' î și
noi succese pentru poporul român.
i„.
Au fost exprimate, totodată, mulțu
miri șefului statului român pentru
. sprijinul pe care România l-a acor
dat R. P. Bangladesh prin acțiunile
de cooperare promovate în relațiile
cu această țară. A fost subliniată
dorința Republicii Populare Bangla-

Manifestații de protest ale populației arabe
din teritoriile ocupate și din Israel
TEL AVIV. — Grevele declarate in
semn de protest împotriva masacre
lor din Beirut au cuprins miercuri
toate teritoriile arabe ocupate și
anexate de Israel, ca și populația
arabă din această țară. relatează
agenția France Presse. Au avut loc
greve în aproape toate localitățile din
Cisiordania, cele mai ample acțiuni
desfășurindu-se la Ramallah, El Bireh, Am.’mâri, Kalendia, Djenine. în
orașul Gaza și in satele din banda
Gaza au fost organizate marșuri de
protest, precizează agenția. Întreru
peri ale activității s-au produs, de
asemenea, in cele patru localități din
înălțimile Golan, teritoriu anexat în
decembrie 1981 de către Israel. în
partea de est, arabă, a Ierusalimului
comercianții erau în cea de-a treia zi
consecutivă de grevă, iar școlile sînt
toate închise. în Israel au fost sem
nalate. manifestații ale populației
arabe la Abou Gosh, unde armata a
închis școlile. Greve ale comercianților și elevilor au fost semnalate la
Nazareth și în localitățile arabe si
tuate în suburbiile orașului Tel
Aviv. De asemenea, la Nazareth au
avut loc manifestații de protest ale
populației de origine arabă. Poliția a
deschis focul pentru împrăștierea de
monstranților și cel puțin 13 persoane
au fost rănite, menționează agenția

de stingă în alegerile din Suedia
unei organizații a cărei influentă
este in continuă creștere. Este vor
ba de „Forumul pentru pace al
mișcării muncitorești", care afirmă
necesitatea recunoașterii realități
lor politice existente ca bază a
unor acorduri menite să garanteze
o securitate stabilă in Europa, a
asigurării unui echilibru militar la
un nivel cit mai scăzut de înarma
re, evidențiind absurditatea produ
cerii unor sisteme noi de arme nu
cleare, care, in loc să aducă mai
multă securitate, măresc pericolul
unei catastrofe nucleare.
în condițiile cînd formațiunile
politice ale coaliției de centra au
suferit pierderi de voturi, dobîndesc o semnificație deosebită re
zultatele obținute de Partidul de
Stinga-Comuniștii din Suedia. Spo
rirea procentuală a sufragiilor acordate comuniștilor și repartiza
rea, pe această bază, a 20 de man
date de deputați constituie o recu
noaștere a activității partidului
consacrate întăririi unității de ac
țiune a clasei muncitoare, a efor
turilor sale consacrate unirii forțe
lor democratice și progresiste din
țară pentru realizarea unor pro
funde înnoiri în viața societății,
pentru reluarea și adîncirea poli
ticii de destindere, pace și coope
rare între popoare.
în actuala campanie electorală.
Partidul de Stinga-Comuniștii a avansat soluții proprii pentru pro
blemele generate de înrăutățirea
situației economice a țării, pentru
reducerea proporțiilor șomajului și
a inflației. Comuniștii suedezi re
levă, totodată, importanta deosebi
tă a luptei pentru pace și dezar
mare, pronunțindu-se pentru lichi
darea tuturor armelor nucleare,
pentru dizolvarea blocurilor mili
tare și crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei.
După cum a subliniat Olof Palme
în primele sale declarații publice,
„prin votul lor masiv acordat par
tidelor de stingă (peste 51 Ia sută).
' alegătorii suedezi. și-au exprimat
dorința de schimbare și de elabo
rare a unei noi politici", care co
respunde in mai mare măsură in
tereselor și năzuințelor lor.

Petre STANCESCU

France Presse, adăugind că aceste in
cidente sînt cele mai violente dintre
cele înregistrate recent în Israel și în
teritoriile ocupate.
în Cisiordania ocupată, poliția israeliană a efectuat miercuri arestări
la Nablus, unde ■ sînt în vigoare res
tricții de circulație de trei zile. Exis
tă, de asemenea, restricții de circula
ție in taberele de refugiați palesti
nieni Balata și Ain Elma, din apro
piere de Nablus, Manifestații au mai
avut loc la Ain Beit Elma și Kalandia.

★

TEL AVIV. — Partidele de opoziție
din Israel, care au cerut în ultimele
zile demisia guvernului Menahem
Begin, au lansat un apel ppntru or
ganizarea unei ample demonstrații de
protest împotriva masacrelor din ta
berele de , refugiati palestinieni din
Beirut. Demonstrația este prevăzută
să aibă Ioc la Tel Aviv, simbătă, in
formează agenția Reuter.
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desh de a extinde, în continuare, re
lațiile prietenești dintre cele două
țări.
Președintele A. F. M. Ahsanuddin
Chowdhury a elogiat personalitatea
președintelui României, dînd o înăl
ță apreciere politicii externe a țării
noastre, de apărare și promovare
activă a intereselor păcii, securității
și cooperării pe plan mondial.
Transmiterea mesajului a fost pri
lejuită de primirea de către pre
ședintele Republicii Populare Ban
gladesh, A. F. M. Ahsanuddin
Chowdhury, a ambasadorului român
la Dacca, Iosif Chivu, în legătură cu
încheierea misiunii sale în această
țară.

Rezoluția reuniunii
minssieriale a Ligii Arabe
La Tunis s-au încheiat lucrările
reuniunii extraordinare a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor
membre ale Ligii Arabe, întrunită la
cererea Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, relatează agenția
France Presse. Reuniunea a exami
nat masacrele comise in rindul popu
lației palestiniene și libaneze la Bei
rut. A fost adoptată o rezoluție care
condamnă Israelul, considerindu-1
direct răspunzător de aceste masa
cre. Documentul aprobă reîntoarce
rea Forței multinaționale în Liban.
Conferința a hotărît acordarea de
ajutoare financiare arabe palestinie
nilor care au avut de suferit de pe
urma masacrului din Beirut, adaugă
agenția.
De asemenea, participanții au ho
tărît să însărcineze pe ambasadorii
arabi acreditați la Washington cu
misiunea de a prezenta un „protest
comun" guvernului S.U.A.. penti-u
sprijinul pe care-1 acordă Israelului.

pentru instituirea unei comisii internaționale
de anchetă care să stabilească vinovății
pentru atrocitățiie săvârșite

VIENA. — Cancelarul federal al
Austriei, Bruno Kreisky, l-a împu
ternicit pe ministrul afacerilor externe, Willibald Pahr, să ceară Consiliului de Securitate, al O.N.U. instituirea unei comisii intemaționale
care să investigheze împrejurările
masacrului comis la Beirut în rîndul
civililor palestinieni. După cum pre
cizează așenția U.P.I., cancelarul
Kreisky a condamnat cu fermitate atroeitățile din taberele de refugiați
palestinieni de la Sabra și Shatila,
cerind elucidarea „teribilelor evenimente din Liban".
Regele Fahd al Arabiei Saudite a
conferit, la Riad, cu președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P.. Yasser
Arafat. După cum a anunțat agen
ția saudită de presă. întrevederea a
permis analizarea situației din Ori
entul Mijlociu și, în special,, a celei
din Liban, precum și a „agresiunilor
israeliene repetate împotriva popoa
relor libanez și palestinian".
WASHINGTON. — Conducătorii
comunității evreiești din S.U.A. au
condamnat crimele comise in tabe
rele. de refugiați palestinieni din sec
torul de vest al Beirutului. Lideral
Congresului
evreiesc
american,
H. Siegman, a cerut Israelului să-și
retragă trupele de la Beirut, subli
niind că „israelienii nu trebuie să
se transforme în jandarmii Orientului Mijlociu".
PRAGA. — în numele a milioane
de oameni ai muncii de pe toate

continentele,
Federația Sindicală
Mondială condamnă masacrarea bar
bară a mii de palestinieni — femei,
bătrini și copii — in Beirutul de vest.
HAVANA. — Fidel Castro, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Cuba — președintele în exer
cițiu al mișcării de nealiniere — a
adresat secretarului
general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, un
mesaj în care cheamă toate popoa
rele să condamne energic crima „oribilă și înspăimînitătoare" din Bei
rutul de vest.
LAGOS. — La Lagos a fost dată
publicității o declarație a guvernului
nigerian in care se condamnă cu in
dignare masacrul sin geros comis asupra refugiaților palestinieni din
capitala libaneză.
TOKIO. — Guvernul japonez con
sideră că „masacrarea unui mare
număr de refugiați palestinieni in
zona controlată de forțele israeliene
constituie un act criminal extraor
dinar de violent", se arată intr-o de
clarație a ministrului de externe ni
pon. Yoshio Sakurauchi. „Guvernul
iși exprimă mînia față de aceste acțiuni de cruzime", se spune in declarație.
ROMA. — în capitala Italiei s-a
desfășurat o puternică demonstrație
de protest împotriva masacrelor co
mise in Beirutul de vest, informea
ză agenția U.P.I. Peste 10 000 de de
monstranți au condamnat cu fermi
tate politica agresivă a Israelului

Dezvăluiri în Knesseth
După cum transmit agențiile Asso
ciated Press și U.P.I., ministrul a. parării al Israelului. Ariel Sharon, a
recunoscut — în cursul dezbaterilor
deschise miercuri în Knesseth — că
între armata israelianâ și unitățile
care au pătruns în taberele de refugiați palestinieni din Beirutul de vest
a existat o strinsă coordonare. El a

admis că forțele armate israeliene
au coordonat intrarea în tabere, au
contribuit la punerea la punct a acestei acțiuni și au acordat sprijin
limitat elementelor care au pătruns
in tabere, joi noaptea, și care, după
ce au intrat acolo, au masacrat popu
lația civilă fără apărare.
(Agerpres)

Aspect al taberei de refugiati palestinieni Sabra, după odiosul masacru
Telefoto AGERPRES — ASSOCIATED PRESS
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Vie indignare provocată de masacrele
comise împotriva civililor palestinieni

Semnificația victoriei partidelor
Deși pus în discuție de cîțiva ani.
proiectul rămine incă să^ fie con
cretizat și clarificat in ceea ce pri
vește condițiile de aplicare.
Comentariile pe marginea victo
riei electorale a social-democraților suedezi evidențiază rolul deo
sebit pe care l-a avut liderul aces
tui partid, Olof Palme, cunoscut
prin intensa și îndelungata sa ac
tivitate pe scena politică internă,
ca și prin angajarea pe plan extern
in dezbaterea unor probleme ma
jore ale contemporaneității. El a
participat la lucrările „Comisiei
Brandt" pentru facilitarea dialogu
lui Nord-Sud între țările indus
trializate și statele „lumii a treia",
a primit din partea O.N.U. o mi
siune de mediere in conflictul irako-iranian, iar din seotembrie 1980
conduce o comisie internațională
independentă, avînd ca/misiune să
sensibilizeze guvernele in ce pri
vește modalitățile practice de tre
cere la oprirea cursei înarmărilor,
militînd, totodată, pentru o partici
pare sporită a opiniei publice la
eforturile pentru dezarmare. „Militanții pentru pace — sublinia recent
Olof Palme — nu sint un grup de
femei sau bărbați visători. Nu exis
tă absolut nici un motiv să marginalizăm o opinie populară care se
exprimă in întreaga Europă de
nord în favoarea unei zone denuclearizate. Dimpotrivă, conducăto
rii politici trebuie să vină in intimpinarea opiniei publice și să se
străduiască să găsească soluții la
problemele legate de crearea unei
zone denuclearizate în regiunea
noastră. Această mobilizaire popu
lară joacă un rol determinant in
procesul de frînare a cursei înar
mărilor". Abordînd în ansamblu
problematica dezarmării, președin
tele P.M.S.D. preciza : „în ultimii
ani, dezbaterea asupra armelor nu
cleare se desfășoară ca în fata unui
tribunal internațional. Asistăm la
un rechizitoriu moral și rațional și
de pe acum sentința de condamna
re a armelor nucleare a fost pro
nunțată. Omenirea a devenit mai
conștientă de oericolul unui război
nuclear". P.M.S.D. a diversificat
tribuna dezbaterilor publice. Lide
rii săi. cum este cunoscuta snecialistă în problemele dezarmării,
Alva Myrdal, susțin activitatea
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(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ^)

După cum s-a relatat, coaliția
forțelor de stingă — socialiști și
comuniști — a_ obținut victoria in
alegerile parlamentare din Suedia.
Astfel, după un „stagiu" de 6 ani în
opoziție. Partidul Muncitoresc So
cial-Democrat din Suedia, cu spri
jinul celor 20 deputați comuniști,
va relua responsabilitatea guver
nării. Cu un plus de 12 mandate,
social-dempcrații dețin acum 166
de locuri din totalul de 349. gru
pările de stingă asigurîndu-și ast
fel o majoritate absolută de 186 vo
turi in Riksdag (parlamentul sue
dez)'. Partidele coaliției de centru
— moderați, centriști, liberali —
nu au reușit să determine adeziu
nea majoritară a electoratului la
soluțiile preconizate pentru proble
mele cu care este confruntată țara
și au cedat în total 12 mandate
concurenților lor social-democrați,
care își intrerupseseră in 1976 o
guvernare continuă timp de 44
de ani.
_____ observatorilor
___
_
scenei
în opinia
politice suedeze, verdictul urnelor
a 'fost influențat de creșterea , șo
majului (care afectează in prezent
166 000 de persoane. adică 3.7 la
sută din populația activă a tării),
de dificultățile ce. persistă în sec
toare tradiționale ale industriei —
exploatările miniere și construcții
le navale — de scăderea exportu
rilor și creșterea notei petroliere
pentru acoperirea din import a ne
cesarului de energie. în elaborarea
unor strategii adecvate pentru această extrem de complicată pro
blematică economică și socială, cei
trei parteneri ai coaliției de centru
n-au reușit adesea să-și alinieze
pozițiile, fapt reflectat și in cele
patru remanieri guvernamentale operate in răstimp de 6 ani.
P.M.S.D. și-a axat programul său
electoral pe formularea unor solu
ții pentru crearea de noi locuri de
muncă. Se are in vedere. îndeosebi,
un program extins de investiții pu
blice. finanțat in parte printr-o
majorare a impozitelor. Un capitol
aparte a fost rezervat prezentării
unui proiect mai vechi al centra
lei sindicale „L.O.“ privind crea
rea unor fonduri ale salariaților
menite să permită efectuarea unor
modificări in orientarea investiții^lor și folosirea forței de muncă.
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întrevederi româno-italiene

ROMA 22 (Agerpres). — Amintore
Fanfani, președintele Senatului Repu
blicii Italiene, a primit delegația
Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară, condusă de tovarășul
’Stan Soare, președintele grupului,
care participă la lucrările celei de-a
09-a conferințe a Uniunii Interpar
lamentare.
Delegația a fost, de asemenea, pri
mită de Nilde Jotti, președintele Ca
merei Deputaților.
Evocînd cu plăcere vizitele făcute
în România, președinții Senatului și
Camerei Deputaților au rugat să se
transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu un cordial salut, urări de
progres și prosperitate poporului
român.
în cadrul întrevederilor a fost ex
primată .satisfacția față de evoluția
continuu ascendentă a relațiilor de
prietenie și colaborare dintre cele
două țări și popoare în diferite do
menii de activitate. în acest context,
au fost relevate raporturile de strinsă
colaborare dintre parlamentele român

și italian, dintre cele două grupuri
naționale, pe plan bilateral și în ca
drul Uniunii Interparlamentare.
Au fost abordate, totodată, proble
me aflate pe ordinea de zi a actualei
conferințe a Uniunii Interparlamentare.
La primiri a participat Ion Mărgineanu. ambasadorul României in
Italia.

Cu prilejul lucrărilor conferinței a
avut loc reuniunea reprezentanților
grupurilor parlamentare din țările eu
ropene, Canada și S.U.A., care au
procedat la un schimb de păreri in
legătură cu participarea în continua
re a' parlamentelor țărilor semnatare
ale Acordului final al Conferinței
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. la acțiunile menite șă ducă la
realizarea securității și dezvoltarea
cooperării pe continent.
în acest spirit, s-a hotărît convoca
rea în 1983 a celei de-a 5-a confe
rințe parlamentare pe problemele
securității și cooperării în Europa.

V

Polonia în fata noilor priorități economice
te va fi adoptată, înfăptuirea pre
Odată cu revărsatul zorilor, un
vederilor
respective
necesită
zumzet ce se accentuează treptat
eforturi din partea tuturor factori
cuprinde cartierele Varșoviei. Este
lor ce au menirea să contribuie la
semnul începerii unei noi zile de
dezvoltarea economiei. Iar, după
muncă, momentul in care zeci și
cum a declarat intr-un. interviu
zeci de mii de oameni ai muncii se
revarsă spre fabrici și uzine, insti
acordat ziarului. „Trybuna Luda"
vicepremierul Zbgniew Maclej, pre
tuții de stat, școli și facultăți. ■
In anii socialismului, Varșovia nu
ședintele Comisiei de Planificare,
unul din factorii principali ai dez
numai că a renăscut din ruine, de
voltării economiei in actuala etapă
venind un oraș modern, cu bulevar
îl constituie folosirea din plin a
de largi și o zestre arhitectonică
timpului de lucru, precizindu-se că
impresionantă, dar a fost dotată,
este deosebit de important să se în
printr-o activitate rodnică, desfă
șurată sub conducerea Partidului
tărească in continuare disciplina in
producție..
Muncitoresc Unit Polonez, cu o pu
întărirea disciplinei, înlăturarea
ternică bază productivă, care a con
parazitismului și risipei, a fenome
tribuit la progresul întregii țări. Va
nelor dăunătoare economiei sint
lorificarea acestui potențial tehnic
și material este acum condiția esen
probleme majore ce preocupă orga
nizațiile de partid din întreprinderi
țială pentru scoaterea țării din cri
ză și restabilirea echilibrului econo
— teme centrale de dezbatere in
cadrul actualei campanii pentru jir
mic, pentru revenirea la normal și
dări de seaniȚ, r 1
creșterea nivelu
lui de trai al
--------------------- Ziarul „Trybuna
Ludu" semnalea
populației.
CORESPONDENȚA
Presa varșoviază că adunările
nă relevă că in
de partid respec
DIN VARȘOVIA
majoritatea între
tive
prilejuiesc
activi^arf.
prinderilor din di
'.rea mun
ferite voievodate
citp^tJ'ij.,ți comuse constată întărirea discipli
niști, implicarea lor.......
m(r profundă
nei în muncă și, in general, se
în activitatea îndreptății' spre horafirmă un proces de stabilizare
malizarea vieții in întreprinderi,
in economie. Creșterea producției spre creșterea producției. După
de cărbune a asigurat funcționarea cum arată același ziar, cîștigă teren
din plin a termocentralelor, ceea
ideea că normalizarea vieții econo
ce s-a soldat cu o producție de
mice constituie baza înlăturării
energie electrică suficientă pentru
mai rapide a crizei, garanția înflo
necesitățile economiei și a asigurat
ririi Poloniei socialiste.
disponibilități pentru export superi
Necesitatea de a se munci temei
oare celor din anul trecut. Președin
nic, pornindu-se de la interesele su
tele Băncii Naționale semnalează
preme ale țării, ale dezvoltării ei
intr-un interviu accentuarea spiri
independente și suverane, este
tului gospodăresc in conducerea în
subliniată zi de zi atit în presă', cit
treprinderilor, fapt ce se reflectă in
și in cadrul diferitelor reuniuni ale
ameliorarea situației financiare a
oamenilor muncii. „Numai prin
multora dintre ele. Existența unei
muncă putem schimba situația . din
preocupări mai mari pentru spo
Polonia" — a arătat la una din
rirea producției de bunuri mate aceste reuniuni Tadeusz Ciechowicz,
riale a fost relevată și cu prilejul
primul secretar al comitetului, orunei ședințe a Prezidiului guvernu
găhiiației dift Lodț a P.M.U.P. Sint
lui, desfășurată zilele trecute.
cuvinte care exprimă un mare ade
Această preocupare rămine, după
văr, o cerință esențială și repre
cum s-a arătat, principala direcție zintă, in același timp, un nobil. în
de acțiune pentru toți factorii so
demn. Deoarece, după cum arată
ciali care abordează cerințele țării
presa, varșoviană, așa cum Polonia
cu spirit de răspundere.
socialistă a fost făurită, invihginîn lumina preocupărilor pentru du-se numeroase dificultăți, prin
înfăptuirea hotăririlor celui de-al
hărnicia și dăruirea clasei munci
IX-lea Congres al P.M.U.P., a fost
toare, ale întregului popor, depă
supus discuției programul trienal
șirea actualelor greutăți, asigurarea
privind echilibrarea economiei, care,
dezvoltării ei pe calea pe care a
incorporind propunerile constructive
pornit cu aproape patru decenii in
ce vor rezulta din dezbateri, ur
urmă, calea socialismului, se pot
mează să fie examinat in Seim,
în varianta sa maximală, planul
realiza numai prin muncă tenace in
prevede creșterea anuală a produc
uzine și la sate, în laboratoare,
ției industriale intr-un ritm a cărui
școli șt universități, pentru creș
realizare va permite depășirea in
terea avuției naționale și înflorirea
1985 a volumului producției realizat
țârii, prin unitatea oamenilor mun
in 1980, in timp ce prin aplicarea
variantei minimale restabilirea ni cii, a tuturor forțelor înaintate ale '
societății in jurul Partidului Mun,
velului de producție de dinainte de
criză va avea loc la începutul viito- . citoresc Unit Polonez.
rulai cincinal.
Indiferent care din aceste varianAI. CAMP ÂNU
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ADUNAREA GENERALA A COMITETULUI INTERNAȚIONAL
DE ȘTIINȚE ISTORICE, La această reuniune, desfășurată la Paris, din
...partea Comitetului
.
național al istoricilor din România
a participat o delegație condusă de acad. Ștefan Pascu. Adunarea genera
lă a dezbătut programul Congresului internațional de științe istorice de
la Stuttgart — 1985. Delegația română a făcut propuneri concrete, care
au contribuit la lărgirea ariei de cuprindere a tematicii viitorului congres,
în program au fost înscrise o serie de teme de interes general, intre care
și unele probleme ale istoriei multiseculare a poporului român, lupta sa.
îndelungată pentru păstrarea și afirmarea ființei naționale, pentru liber
tate și independență națională. în cadrul dezbaterilor, un mare număr de
participanți au ținut să releve succesul deplin al lucrărilor celui de-al
XV-lea Congres internațional de științe^ istorice, care a avut loc sub înal
tul patronaj al președintelui Nicolae Ceaușescu.
CONVORBIRI BULGARO-CEHOSLOVACE. La Sofia au inceput
convorbirile dintre Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al P.C.B.,
președintele Consiliului de Stat al
R. P. Bulgaria, și Gustav Husak,
secretar general al C.C. al P.C.C.,
președintele R. S. Cehoslovace, care
întreprinde . o vizită oficială de
prietenie in Bulgaria, in fruntea
unei delegații de partid și guver
namentale. Cei doi conducători de
partid și de stat au examinat as
pecte ale relațiilor bilaterale, pre
cum și o serie de probleme mon
diale actuale, ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale
actuale.
VIZITA ȘEFULUI STATULUI
TURC ÎN IUGOSLAVIA. La Bel
grad s-au încheiat convorbirile
dintre Petar Stambolici, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia,
și Kenan Evren, ..șeful statului turc.
După cum transmite agenția Taniug, in ultima rundă de convor
biri au fost abordate în principal
probleme ce privesc relațiile dintre . cele două țări, relevihdu-se
faptul că există posibilități de extindere. a raporturilor economice
bilaterale.
DECES. După cum transmite âgenția T.A.S.S.. la 21 septembrie
a încetat din viață, in virstă de 85
de ani, după o îndelungată sufe
rință. mareșalul Ivan Bagramian,
cunoscut conducător militar sovie
tic, membru al C.C. al P.C.U.S.,
Erou al Uniunii Sovietice.

L'

LA BEIJING au avut loc con
vorbiri intre Zhao Ziyang. premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Margaret Thatcher, primul
ministru al Marii Britanii. S-a pro
cedat Ia un schimb de opinii asu
pra unor probleme internaționale
de interes comun.

PREMII MUZICALE. Violonista
Mihaela Martin, solistă a Filarmo
nicii „Gheorghe Dima" din Brașov,
a obținut premiul I și medalia de
aur la Concursul internațional de
vioară de la Indianapolis, S.U.A.,
precum, și alte două importante pre
mii pentru interpretarea 'lucrării
„Capriciu nr. 11“ de Paganini și a
lucrării „Improvizații",

IN PARLAMENTUL OLANDEZ
regina Beatrix a prezentat orien
tările generale ale economiei in
anul viitor, anunțind că salariile
funcționarilor și alocațiile sociale
vor fi înghețate în 1983 la nivelul
din acest an. Proiectul de buget
pe anul 1983 prevede măsuri de
austeritate fără precedent în isto
ria Olandei.
MILIOANE DE MUNCITORI DIN
MAREA BRITANIE au întrerupt,
miercuri, lucrul între o oră și 24 |
de ore, răspunzind apelului general
lansat de conducerea Congresului
Sindicatelor Britanice (T.U.C.) de a I
se organiza o „zi de acțiune". în
semn de solidaritate cu cei. 750 009
de lucrători din rețeaua sanitară. |
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