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Printr-o însuflețită adunare populară, dînd expresie
sentimentelor de aleasă dragoste și înaltă stimă pentru

secretarul general al partidului, ieri s-a încheiat

)

Sîmbătă 25 septembrie 1982

a primit pe Susunw Nikaido,
general al Partidului Liberal Democrat din Japonia

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Vineri s-a încheiat vizita 

de lucru pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, a 
efectuat-o în județul lași.

împreună cu secretarul 
general al partidului au 
fost oaspeții locuitorilor 
din 
țării tovarășa Elena 
Ceaușesjni’ tovarășii Emil 
Bobu și ți ..p^rghe Oprea.

această parte a

Cea de-a doua zi a vizitei, 
consacrată 
vele unor 
economice 
municipiul 
nou prilej 
trăiesc și 
mare și însemnat centru 
nomic. de cultură și civilizație 
românească de a da glas 
mentelor de dragoste, de 
și recunoștință față de 
rășul Nicolae Ceaușescu 
tru activitatea neobosită 
desfășoară in. fruntea partidului 
și statului, de a-i adresa con
ducătorului iubit al partidului 
și statului nostru urări de să
nătate Și viață lungă, rodnică 
activitate pusă in Slujba inflo-_. 
ririi patriei noastre socialiste.

Pretutindeni, in unitățile vi
zitate, pe străzile municipiului, 
ieșenii, de la mic la mare, au 
întimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu flori și cu eintece, 
cu nesfirșite urale și ovații, ex- 
primind astfel bucuria de a-i 
saluta ca oaspeți. Marile artere 
ale municipiului reședință de 
județ s-au transformat intr-un 
nesfirșit. culoar viu format din 
oameni ăi muncii de cele mai 
diferite .profesii, studenți, elevi, 
șoimi ai patriei.

Din loc in loc iși> semnalează 
prezepța formații artistice de 
amatori, orchestre, fanfare, 
mari ansambluri corale. Se 
disting tineri și tinere în atră
gătoare costume populare ori 
grupuri de sportivi.

în această ambianță sărbăto
rească ir-a. desfășurat întreaga 
vizita :âre a început la COM
BINATUL DE UTILAJ 
GREU unui tlintre cele maî 
mari, obiective industriale ale 
actua’lului cincinal.

La sosirea în această puter
nică cetate a industriei con
structoare de mașini, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinați de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, Dumitru Popa, minis
trul construcțiilor industriale, 
reprezentanți ai centralei 
resort, cadre de conducere 
combinatului.

O formațiune alcătuită

intilnirii . cu colecti- 
importanteimportante unități 

și de invățămint din 
Iași, a constituit un 

pentru toți cei ce 
muncesc în acest 

eco-
senti- 
stimă 
tova- 
pen- 
ce o

de 
ale

O formațiune alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat 
onorul. ,

Răspunzind aclamațiilor mul
țimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează destoinicu
lui colectiv un salut călduros 
și cele mai bune urări.
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a primit, vineri, la Iași, 
pe Susumu Nikaido, secretar gene
ral al Partidului Liberal Democrat 
din Japonia, care, in fruntea unei de
legații. face o vizită in țara noastră, 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

La primire a luat parte Tamara 
Dobrin, președintele executiv «al 
Consiliului Național al F.D.U.S.

Ă fost de față Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București.

Oaspetelb a inminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Partidului Libe
ral Democrat din Japonia, primul mi
nistru al Guvernului Japoniei, Zenko 
Suzuki, in care sint adresate șefului 
statului român cele mai cordiale 
urări, iar poporului român prosperi
tate și fericire.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
premierului japonez cele mai bune

urări, iar poporului japonez urări de 
progres și bunăstare.

în timpul întrevederii au fost 
examinate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor româno-japoneze. pe mul
tiple planuri, exprimindu-se dorința 
comună de a se găsi noi căi pentru 
extinderea colaborării dintre cele 
două țări, atit pe tărim bilateral, 
cit și în sfera vieții internaționale. 
S-a apreciat că promovarea largă a 
conlucrării dintre România și Japo
nia este in folosul ambelor state și 
popoare, al cauzei păcii. înțelegerii 
și cooperării intre națiuni.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la evo
luția situației mondiale. relevin- 
du-se faptul, că. în actualele condiții, 
se impune intensificarea eforturilor 
pentru oprirea agravării încordării 
internaționale, pentru reluarea 
continuarea 
colaborare și 
tei naționale, 
cale pașnică.
ror

. pentru reluarea si 
politicii de destindere, 
respect al independen- 
pentru soluționarea pe 
prin tratative, a tutu- 

problemelor litigioase dintre 
state. în același timp a fost eviden
țiată importanța opririi cursei înar
mărilor. trecerii la 
de dezarmare, in

măsuri concrete 
primul rind de

dezarmare nucleară, fără de care nu 
pot fi concepute pacea și securitatea 
popoarelor. S-a subliniat că lupta 
pentru dezarmare este strins legată 
de lupta pentru lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, care 
să asigure progresul mai rapid al 
tuturor statelor, îndeosebi al celor 
rămase în urmă, precum și stabili
tatea economică ... - -
reliefată, totodată, necesitatea parti
cipării active și egale la viața inter
națională a tuturor statelor, un rol 
crescind revenind țărilor mici și mij
locii. țărilor in curs de dezvoltare și 
nealiniate, care constituie marea ma
joritate a lumii și sint vital intere
sate într-o politică de pace și cola
borare. S-a considerat, de. asemenea, 
că se impune sporirea contribuției 
O.N.U. la rezolvarea problemelor 
complexe ce confruntă omenirea con
temporană. în cursul convorbirii a 
fost subliniată însemnătatea pe care 
ar avea-o asupra 
mondial edificarea 
operării europene.

întrevederea s-a 
atmosferă cordială,

mondială. A . fost

climatului 
securității

politic 
și co-

desfășurat 
prietenească..

intr-o

Au îndeplinit planul pe nouă luni

26 de unități economice din județul Mureș
creșterea continuă a gradu- 
utilizare a mașinilor, in.sta- 
și agregatelor, a valorifieă-

Prin 
lui de 
latiilor 
rii superioare a timpului de lucru 
și extinderea mecanizării și auto
matizării unor procese de produc
ție, colectivele de oameni ai mun
cii din 26 unități economice și in- 
treprinderi industriale din județul

Mureș au îndeplinit, inainte de 
termen, sarcinile de plan la pro
ducția marfă pe 9 luni din acest 
an. Printre unitățile care și-au 
înscris numele la panoul de onoare 
al fruntașilor 
..Azomureș". 
talotehnica".
„I.L.E.F.O.R.".

se află combinatul 
întreprinderile „Me-

..Prodcomplex'1 și 
(Gli. Giurgiu).

25 de unități economice din județul Harghita
Cinstind cu noi și prestigioase 

succese in muncă Conferința Națio
nală a partidului, oamenii muncii, 
români și maghiari, din 25 de in- 
treprinderi industriale și unități 
economice din județul Harghita ra
portează îndeplinirea inainte de 
termen a sarcinilor de plan pe 9 
luni ale anului. Intre aceste colec
tive. care au militat cu perseveren
tă pentru o cit mai eficientă valo-

rificare a tehnicii înaintate și a 
timpului de lucru, se numără cele 
de la întreprinderea de matrițe și 
piese dip . fanță Oclorheiți Secuiesc, 
întreprinderea de fier Vlahița. în
treprinderea de producție indus
trială pentru construcții căi ferate 
Miercurea Ciuc. întreprinderea mi
nieră Bălan. întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Miercurea Ciuc. (I.I). Kiss).

CAMPANIA

AGRICOLĂ

DE TOAMNĂ

Organizare bună,
participare totală,

pentru că de
'lucru e mult,

iar timp e puțin!
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dum

neavoastră, tuturor locuitorilor mu
nicipiului și județului Iași, în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros, revo
luționar, împreună cu cele mai 
bune urări. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
— pace !“).

Ne aflăm la Iași într-o vizită de 
lucru. Am dorit să ne întîlnim cu 
oamenii muncii, cu organizațiile de 
partid, consiliile de conducere din 
toate sectoarele de activitate pen
tru a discuta împreună cum se 
realizează hatărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului, cum lu
crează și cum trăiesc moldovenii. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează-: „Ceaușescu și po
porul !“).

Am vizitat Hîrlăul, Pașcanii. Tg. 
Frumos, Podu Iloaiei și, desigur, 
am vizitat, în municipiul Iași, une
le din marile întreprinderi, care 
au un rol important în economia 
românească.

Ce vă pot spune, dragi tovarăși ?

la marea adunare populară din municipiul lași « ( .4; A

Că impresiile noastre — din ceea 
ce am constatat, din discuțiile pe 
care le-am avut — sint bune. A- 
vem impresii bune despre munca 
oamenilor muncii din industrie, din 
agricultură, din invățămint. a oa
menilor de știință. Am constatat că 
moldovenii — la fel ca întregul 
nostru popor — fac totul pentru 
a-și aduce contribuția la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează: „Ceaușescu 
și poporul !“).

In toate întreprinderile vizitate 
— ca, dealtfel, în întreaga indus
trie a județului și municipiului 
Iași .— planul de producție pe 8 
luni a fost îndeplinit în condiții 
bune. Iată de ce' doresc să adre
sez tuturor muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor calde felicitări 
pentru rezultatele de pînă acum și 
urarea de a face totul pentru reali
zarea în bune condiții a planului 
pe acest an și pe întregul cinci
nal. (Aplauze și urale puternice : 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu si poporul !“).

Județul Iași — ca toate județele 
patriei noastre — a cunoscut o pu
ternică dezvoltare. Astăzi, Iașiul a

devenit un centru 
dustriei românești. 
mari întreprinderi __  .. . .
municipiul Iași "s-a construit . 
puternic combinat al construcțiilor 
de mașini, care se numără printre 
cele mai importante din 
cărui producție de oțel 
1984 de circa 400 000 
120 000 tone mai mare 
treaga producția de oțel 
niei de dinainte de război. (Aplau
ze și urale puternice).

Deoarece am vizitat un număr 
mare de întreprinderi, mi-e greu 
să mă refer la fiecare în parte. Voi 
vorbi deci .numai de acest-com
binat, unde s-au * investit pînă 
acum circa 6 miliarde lei și unde 
urmează să se mai investească in 
anii viitori încă citeva miliarde. 
Acum combinatul trebuie să-și 
concentreze toate forțele pentru a 
asigura o producție corespunză
toare eforturilor pe care statul 
nostru, clasa muncitoare și între
gul nopor le-au făcut pentru dez
voltarea acestei mari industrii 
constructoare de mașini. Este ne
cesar ca acest modern combinat să 
devină și un combinat, cu o pro-

puternic al in- 
S-au creat aici 
industriale. In 

un

tară și a 
va fi în 
tone, cu 

decît în- 
a Romă-

ducție de înaltă tehnicitate, să se 
numere printre întreprinderile 
fruntașe din țară și să fie compe
titiv cu cele mai importante com
binate sau întreprinderi similare 
pe plan mondial. (Aplauze și u- 
rale puternice, prelungite). Acum 
este necesar să fie concentrate e- 
forturile pentru punerea în pro
ducție a tuturor capacităților, pen
tru asigurarea cadrelor calificate 
necesare și pentru a obține. încă în 
1985, o producție de minimum 8 mi
liarde lei. Dar conducerea combi
natului și a ministerului trebuie 
să se g'îndească la o producție de 
pină" la 10 miliarde Iei. Numai așa ' 
vom reuși să valorificăm puternic 
investiția pe care am realizat-o. 
(Aplauze ,și urale puternice, pre
lungite). în final,, combinatul va 
trebui să aibă aproape 20 de mii 
de oameni ai muncii și va trebui 
să-și- propună să. realizeze o pro
ducție de peste 25 de miliarde lei. 
Dar aceasta trebuie înțeleasă ca o 
sarcină minimă — ținînd seama de 
numărul mare de muncitori și de 
investițiile importante pc care 
le-ijm realizat la acest combinat. 
Practic, numai acest combinat t.re-

buie să realizeze, 
producția industrială 
Iași din acest an. Iată, 
problema care se pune în fața a- 
cestui colectiv de oameni ai mun
cii ! (Urale și aplauze puterni
ce, îndelungate : se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Deși am promis că nu voi vorbi 
decît despre acest combinat", nu 
pot totuși să nu mă refer la im
presia bună care mi-a făcut-o în
treprinderea constructoare de ma
șini „Nicotină". într-adevăr, a- 
ceastă întreprindere s-a transfor
mat complet în ultimii ahi, a de
venit o unitate industrială moder- 

. nă, în stare să. realizeze o produc
ție de înaltă tehnicitate. (Aplauze 
și urale puternice).

Pentru întreaga industrie a jude
țului și municipiului Iași problema 
care se pune acum este de a valori
fica la maximum investițiile reali
zate,' mijloacele moderne din în
treprinderi, munca oamenilor mun
cii și de a obține o creștere mai 
puternică a producției, de a asigura 
ridicarea continuă a productivită
ții muncii și, pe această bază, spo
rirea mai puternică a eficienței

pînă în 1990, 
a județului 
aceasta este

economice, a beneficiilor, contri
buind astfel Ia creșterea avuției 
naționale, a venitului național — 
singura cale de dezvoltare sontinuă 
a patriei, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“).

în același timp este necesar să se 
acționeze cu toată fermitatea în di
recția reducerii consumurilor mate
riale, a energiei și combustibilului, 
pentru recuperarea și refojosirea 
materialelor —. cale importantă de 
sporire a producției nete, de creș
tere a beneficiilor, de a asigura o 
bună aprovizionare a activității 
economice. Trebuie să înțelegem;că 
realizarea hotărîrilor Congresului, 
al XII-lea privind asigurarea inde
pendenței energetice și dezvoltarea 
mai puternică a bazei de materii 
prime solicită^— odată pu dezvol
tarea noilor surse și a producției 
de materii prime — folosi rea .ra
țională a acestora, reducerea con
sumurilor. realizarea de economii 
în toate domeniile de activitate.
(Continuare în pag. a III-a)
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(Urmare din pag. I)
Dialogul de lucru începe in fața 

machetei acestui colos industrial 
Aici, directorul combinatului, Ing. 
VaAilt Mutu, prezintă .structura uni
tății, informind că in cei doi ani 
care au trecut de la precedenta vi
zită a secretarului general al parti
dului au fost puse in funcțiune pa- 
țru mări obiective : oțelăria elec
trică, cea ma! mare unitate de acest 
fel din cadrul ramurii construcțiilor 
de mașini din țara noastră, turnăto
ria de oțel, halele de utilaj tehnolo
gic complex ușor și greu. Sint men
ționate, de asemenea, amplasamen
tele viitoarelor investiții, intre care 
forja grea nr. 2, forja mijlocie și 
ușoară, secția de microlamlnoare și 
extrudare, th. corftinuare, directorul 
combinatului raportează despre 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan la principalii indicatori de pro
ducție,. subliniind că pianul de in
vestiții v a fost îndeplinit in dimi
neața acestei zile, ceea ce creează 
posibilitatea ea pinii la sfirșitui anu
lui să se efectueze un important vo
lum suplimentar de investiții.

Prima secție vizitată pe această 
mare platformă industrială o consti
tuie bțelăria electrică, unitate care 
în 1983, la atingerea capacității finale, 
eveniment ce va avea loc cu 3 ani 
mai devreme față de prevederi, va 
realiza O producție mai mare decit 
întreaga producție de oțel a târli 
din 1936.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urmărit cu interes două dintre mo
mentele marcante ale procesului teh
nologie : deșarjarea oțelului la cupto
rul nr, 1 de 50 tone, in vederea tur
nării unor piese de performanță, pre* 
cuiVi șl turnarea unor lingouri din 
oțe) vidat.

în cursul prezentării turnătoriei de 
oțel, secretarul general al partidului 
este informat, in legătură cu tehnolo
giile moderne avute în vedere — 
tuîmarea cilindrilor cu crustă dură 
pentru laminoare, turnarea de piese 
grele de performanță, in condițiile 
unei eficiente ridicate. Este prezenta
tă. de asemenea, linia mecanizată 
de piese mici . de serie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 'bere ca, pe baza 
creșterii gradului de mecanizare și 
automatizare a fluxurilor tehnologico, 
să sporească continuu producția de 
piese. Tovarășa Elena Ceaușescu 
apreciază în mod deosebit preocupă
rile colectivului din această secție, 
care a realizat un nou tip de arză
toare pentru cuptoarele de încălzit și 
tratament termic, creație preluată și 
de alte mari unități industriale din 
țară. în curtea combinatului, in drep
tul plăcii dezvelite la 31 iulie 1976, 
data inaugurării oficiale a lucrărilor, 
în prezența secretarului general al 
partidului, are Ioc un moment emo
ționant. Un mare grup de pionieri 
și șoimi ai patriei ies in întîmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, ii încon
joară cu entdZiasm și bucurie, le ofe
ră, cu adincă emoție, flori. în hala de 
utilaj tehnologic complex ușor, in
trată iii funcțiune in aceste zile, au 
fost prezentate repera, subansamble 
și produse din programul de fabri
cație al secției. în cadrul unei expo
ziții. Mihal Gafițanu;-- rectorul Insti
tutului politehnic „Gheorghe Asachi", 
prezintă citeva dintre cele mai reu
șite creații tehnice ale industriei 
constructoare de mașini din județul 
Iași, rod al colaborării dintre spe
cialiștii întreprinderilor și cadrele di
dactice din invățămîntul superior. 
Rețin "atenția motorul cu ardere in
ternă policarburant, cu consumuri' 
reduse, mașinile de honuit. alte an- 
samble și subansamble cu ridicat 
grad de dificultate. -în continuare se 
vizitează hală de utilaj tehnologic 
complex greu, echipată cu agregate 
de mare performanță, între care 
strungul Carusel cu diametrul de 16 
metri, bateria de freze portal mari, 
care permit prelucrarea pieselor de 
pină la 406 tone. Secția poate să rea
lizeze piese de motoare navale, re- 
ductoare de mare putere, produse 

ta Combinatul de utilaj greu

destinate industriei de materiale re
fractare, industriei chimice si meta
lurgice.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Aveți 
un combinat modern, cu un colec
tiv de muncă tinăr, energic. Este 
necesar să acționați cu toate for
țele pentru sporirea și diversificarea 
producției, pentru creșterea perfor
mantelor tehnice ale produselor".

în acest cadru, secretarul general 
al partidului a cerut conducerii mi
nisterului de resort să acționeze pen
tru obținerea in cel mai scurt timp 
a unor producții cit mai ridicate, in 
scopul reducerii importurilor, pen
tru satisfacerea in tot mal mare mă
sură a necesarului de oțeluri supe
rioare in economia noastră. Secreta
rul general al partidului a primit 
asigurări că întregul colectiv de oa
meni ai muncii din combinat este 
hotărît să acționeze cu toate forțe
le pentru sporirea volumului și ni
velului tehnic al producției.

La despărțire, tovarășul NiCOÎae 
Ceaușeăcu urează oamenilor muncii 
de aici muit succes în îndeplinirea 
sarcinilor mari ce le revin.

în continuare se vizitează ÎN
TREPRINDEREA MECANICĂ 
„NICOLINA", unltat6 tu vechi 
și bogate tradiții revoluționare, care 
a cunoscut in ultimul deceniu o pu
ternică dezvoltare. înfăptuirea indi
cațiilor date de secretarul general al 
partidului cu privire la reprofilarea 
și modernizarea vechilor ateliere de 
reparat material rulant a constituit 
un moment de cotitură în evoluția 
întreprinderii. în această perioadă au 
fost puse in funcțiune 16 capacități 
de producție, dotate cu mașini și u- 
tilaje de înalt nivel tehnic, care per- t 
mit aplicarea unor tehnologii de 
mare productivitate. Tonte acestea au 
condus la restructurarea integrală a 
nomenclatorului de fabricație. în 
momentul da față la „Nicotină" rea* 
lizindu-se o gamă largă de utilaje 
pentru construcții, pentru lucrări te- 
rasiere grele și de amenajare a dru
murilor.

Prezentitid principalele etape par
curse de „Nlcolina" in ultimii ani, 
directorul întreprinderii, ing. Mircea 
Ștef, a relevat faptul că. față de anul 
1965. cind.se realizau numai 5—6 
sortimente de Utilaje, in prezent pro
ducția a crescut de aproape 7 ori. 
Este subliniată preocuparea constan
tă a colectivului pentru asimilarea și 
introducerea în fabricația curentă a 
unor noi tipuri de utilaje, de o com
plexitate tehnică din ce in ce mâi 
ridicată, pentru o mai rațională u- 
tilizare a metalului. Semnificativ in 
acest sens este faptul că, pe aceas
tă bază, valoarea producției obținu a 
te dintr-o tonă de metal a crescut 
din 1975 de peste două ori. Rezul
tatele pe linia dezvoltării creației 
tehnice proprii, în scopul reducerii 
importurilor și sporirii nivelului teh
nic al producției, sini evidențiate in 
timpul vizitării secției de «călărie,’ 
care produce atit pentru necesități
le sectoarelor de prelucrare ale în
treprinderii, cit și pentru aiți be
neficiari din țară. Rețin atenția o 
serie de dispozitive de strungărie și 
frazare. scule de așchiere de mare 
productivitate, matrițe pentru cau
ciuc, diferite calibre și alte instru
mente de măsură și control, multe 
dintre ele fiind brevetate ca invenții. 
Gazdele subliniază ca, datorită asi
milării, pe baza cercetărilor proprii, 
a numeroase componente și ansamble 
de utilaje, precum și a sculelor și 
dispozitivelor, importurilor s-au redus 
simțitor, la mai puțin de 2 la .sută din 
valoarea producției marfă a între
prinderii.

Principalele aspecte ale asimilării, 
in țară a subansambleioț- de utilaje 
grele pentru construcții i-au fos.t în
fățișate tovarășului Nicolae Ceaușescu- 
în timpul Vizitării secției de’ montaj . 
al autogrederelor și autoscreperelor. 
Directorul întreprinderii precizează că. 
in momentul de față la „Nicolina" 

se fabrică 92 la sută din totalul com
ponentelor acestor utilaje grele auto
propulsate.

Secretarul general al partidului 
apreciază aceste rezultate ale muncii 
colectivului ieșean, Îndeosebi asimi
larea punților-spate de 25 tone pentru 
autoscreperele aflate în fabricația cu
rentă, și a cerut să se treacă la in
troducerea în fabricație a punților de 
45 tone pentru utilaje de capacitaie 
sporită. Sint prezentate in conti
nuare rezultatele aplicării programe
lor de gospodărire judicioasă a ma
teriilor prime și materialelor in 
această întreprindere mare consuma
toare de metal. Se remarcă, in acest 
context, înlocuirea unor piese tur
nate cu altele executate prin sudură, 
cum sint gențile pentru utilaje grele, 
la care' greutatea a scăzut de peste 
3 ori. precum și utilizarea porțiunilor 
de tablă ’’ groasă recuperate după 
ștanțarea unor piese mari in scopul 
obținerii unor repere mai mici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți .to
varăși din conducerea partidului și 
statului vizitează in continuare secția 
de utilaje terasierc grele, unde se 
realizează o diversitate mare de pro
duse destinate șantierelor noastre și 
unor beneficiari de peste hotare — 
buldozere, diferite tipuri de betoniere, 
rulouri compresoare, distribuitoare de 
mixturi asfaltice. Caracteristicile teh
nice ale produselor purtind marca în
treprinderii „Nicolina" au fost evi
dențiate in mod semnificativ in ca
drul unei expoziții in aer liber, undiț 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate cele mai noi modele. 
O bună impresie au lăsat rujoul vi 
brator autopropulsat, autoscrepcrul 
de 360 CP, autopompa de beton cu 
o capacitate de 70 mc, încărcătorul 
frontal de 0.6 mc.

Apreciind rezultatele obținute, în
treaga evoluție a întreprinderii, 
secretarul genera! al partidului a Ce
rut să se ia măsuri pentru mai buna*' 
foiosire a capacităților existente, îm
bunătățirea continuă a fabricației prin 
executarea unor produse de tehnici
tate superioară, cu un grad înalt de 
prelucrare.

La plecarea de ia „Nicolina". to
varășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat 
pe oamenii muncii pentru realizările 
importante de pină acum șl le-a urat 
mult succes in eforturile lor consa
crate dezvoltării in continuare a în
treprinderii.

în continuare este vizitată TESÂ* 
TORIA DE MĂTASE „VIC
TORIA", unitate intrată in func- 
țiune-in anul 1971.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sint intimpinați do 
Lina Ciobanii, ministrul industriei 
ușoare. Steliana Istodorescu. directo
rul centralei de profil, de membri ai 
conducerii întreprinderii.

Directorul unității. Neculai Sandu, 
raportează secretarului general al 
partidului că, in urma traducerii in 
fapt a indicațiilor date cu prilejul 
vizitei de lucru precedente în di
recția folosirii mai judicioase a spa
țiilor de producție și a reducerii im
portului, in momentul de față în
treprinderea are un beneficiu de 1.7 
miliarde Iei. Printr-o cooperare mai 
strinsă cu industria construcțiilor de 
mașini și printr-o mai intensă ac
tivitate de asimilare a pieselor de 
schimb in atelierele proprii, impor
tul a fost redus substanțial. îndepli
nind sarcinile trasate de dum
neavoastră. subliniază directorul în
treprinderii, am obținut succese im- 
pbrtante in. toate sectoarele de ac
tivitate. Greutatea firului și a cO- 
loranților pe metru pătrat s-a re
dus substanțial. Secretarul general al 
partidului’«este informat că un co
lectiv de Cercetători din Întreprin
dere a .elaborat tehnologia de pro
ducere a benzii lușate pentru calcu
latoarele electronice, unitatea puțind 
acoperi întregul consum Ja scara na
țională. elimlnindu-se in felul aces

ta importul. în prezent se studiază 
posibilitatea sporirii producției pen
tru a se crea și disponibilități pen
tru export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat succesele obținute de colec
tivul întreprinderii și a indicat să 
se pună in continuare un accent 
deosebit pe îmbunătățirea calității, 
diversificarea producției, creșterea 
participării la export. S-a cerut mi
nisterului de resort ca. în colabora
re cu Ministerul Industriei Chimice, 
să asigure tehnologii corespunzătoa
re. care să permită obținerea de fire 
cu un grad de finețe superior și, 
implicit, cu consum mai redus de 
materii prime.

Ultimul obiectiv înscris în progra
mul vizitei de lucru a secretarului 
general al partidului in județul Iași 
a f0Et FACULTATEA DE ME
CANICĂ din cadrul Institutului 
politehnic.

Apropierea de platforma pe care au 
fost construite in ultimii ani moder
ne laboratoare și săli de curs aparți- 
nind Politehnicii ieșene este anun
țată de glasuriie tinerești ale celor 
care au venit să-l intimpine pe se
cretarul general al partidului, aplau-

Primire călduroasă la Facultatea de mecanică

i
Un moment deosebit al vizitei de 

lucru efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu . tovarășa 
Elena Ceaușescu. în județul Iași, al 
întilnirilor cu făuritorii de bunuri ma
teriale șl spirituale ieșeni l-a consti
tuit marea adunare populară desfă
șurată vineri in piața ..Ștefan cel 
Mare" a municipiului Iași.

Mii de muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri Și virstniCi. femei și băr
bați. din Iași și din alte localități ale 
județului, au venit să-și reafirme și 
cu acest prilej sentimentele de pre
țuite si profundă recuhoștință pe 
care le poartă secretarului general 
a! partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea' sa 
neobosită pusă în sluja propășirii ță
rii, bunăstării poporului, creșterii 
necontenite a prestigiului și rolului 
României socialiste in lume.

Mulțimea prezentă în piață purta 
stegulețe tricolore, portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, ale to
varășei Elena Ceaușescu, stemele 
partidului șl aîb țârii, pancarte cu 
urări de âni mulțt și sănătate adre
sate conducătorului partidului și sta
tului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Clădirile ce înconjoară piața erau 
împodobite sărbătorește cu drapele 
rășii și tricolore, cu eșarfe și covoare 
cu motive populare, cu urări ce ex
primă sentimentele ieșenilor, ale în
tregului nostru popor : „Trăiască 
Partidul Comunist Român in frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu!". „Trăiască și în
florească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România 
„Ceaușescu — pace!". „Stima noastră 
și mindriâ. Ceaușescu — România!". 
..Trăiască unitatea de nezdruncinat a 
întregului nostru popor in cadrul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste I“, „Ceaușescu și poporul !"> 
Erau înscrise, de asemenea, angaja
mente în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor de plan, de ri
dicare a calității produselor, pentru 
înfăptuirea neabătută a obiectiveloi- 
p’e acest aii și pe întregul cincinal, a 
hotâririlor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Cu deosebită bucurie, cu mare în
suflețire este salutată apariția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a tovară
șei Elena Ceaușescu,. a celorlalți to
varăși din conducefea partidului și 
statului.

Participanții, printre care se află 
mii de artiști amatori, imbrâcați în 
frumoase costume populare, nume
roși sportivi, corurile reunite ale în
treprinderilor din municipiul Iași și 
formații artistice de amatori partici
pante la Festivalul național „Cînta- 
rea României" dâu glas bucuriei de 
ă-l saluta in mijlocul lor pe secreta
rul general al partidului.'Grupuri de 
tineri oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de fiori,

în aceste momente de vibrantă e- 
moție și bucurie, cei aproape 150 000 
ieșeni venițl să se intiinească cu se
cretarul general al partidului aclamă 
cu dragoste și înflăcărare „Ceaușescu 
— P.C.R.!“. „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — pace!". Erau cuvinte iz- 
vorîte din' cugetul și simțirea locui
torilor acestor meleaguri ale țării 
față de cel mal iubit fiu al națiunii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de dragos
te și recunoștință.

Adunarea populară este deschisă de 
tovarășul Leonard Constantin, prim* 
secretar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R., care a spus i 

dind cu putere, scandind „Ceaușescu 
și studenții !“,

în fața noii clădiri destinate Facul
tății de mecanică, unde iși desfășoară 
activitatea catedra de organe de ma
șini, sint prezenți Ion Teoreanu, mi
nistrul educației și învățămintului, 
cadre didactice, un mare număr de 
studenții Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului sint invitați să cu
noască aspecte din activitatea de 
creație științifică și tehnică. în ex
poziția special amenajată sint reunite 
peste 400 de brevete de invenție, 
aparținind cadrelor didactice și stu
denților de la politehnică. Din pre
zentarea făcută de rectorul institu
tului se impun atenției temele abor
date in cercetare care vizează redu
cerea importului ele mașini, scule, 
aparate și tehnologii noi, a consumu
lui de energie electrică și de metal, 
creșterea productivității muncii. 
Printre aceste brevete se remarcă 
frezele „Romaston", livrate la peste 
100 întreprinderi, beneficiare, care do
vedesc o ridicată eficiență economi
că, precum și multe alte invenții, ce 
au obținut importante premii la lir- 
guri și expoziții internaționale.

Sint evidențiate preocupările exis
tente la Facultatea de mecanică pe

■ Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

Cu sentimente de nețărmurita 
dragoste și profund atașament, de 
aleasă prețuire și adincă recunoștin
ță, in deplină unitate de cuget și 
simțire, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului iași trăiesc in aceste zile 
suprema onoare de a găzdui o nouă 
și rodnică vizită de lucru a celui 
mai iubit fiu al națiunii române, 
marele om politic ai epocii noastre, 
de numele căruia se leagă cele mai 
importante zidiri contemporane, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Această nouă intilnire a muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, tine
rilor și virstnicilor din vechea cetate 
moldavă, a cărei înnoire din temelii 
o datorăm dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
constituie pentru locuitorii acestui 
județ un puternic imbold către noi 
și tot mai rodnice înfăptuiri. Dra
gostea pe care v-o poartă ieșenii re
prezintă expresia celei mai autenti
ce prețuiri a remarcabilelor merite 
pe care le-ați dobindit ca eminent 
ginditor și revoluționar consecvent, 
militant neobosit pentru triumful 
cauzei clasei muncitoare, pentru 
inestimabila dumneavoastră contri
buție la soluționarea marilor pro
bleme ale vieții internaționale, la 
promovarea Celor măi nobile aspi
rații de libertate, independență, co
laborare pașnică intre popoare. De 
numele dumneavoastră se leagă in 
cel rna.i înalt grad destinele poporu
lui nostru, căci, odată cu ctitorirea 
dimensiunilor materiale și spiritua
le ale societății românești contem
porane. ați dat glas, intr-un mod 
inegalabil, înălțătorului sentiment 
al mindriei și demnității naționale, 
conferindu-Ie semnificația macilor 
valori, definitorii pentru Întreaga 
perioadă pe care o numim pe drept 
cuyînt „Epoca Ceaușescu".

Ne este deosebii de plăcut să sa
lutăm cu căldură și aleasă stimă pre
zența tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. care prin 
întreaga viață și activitate ne oferă 
un inalt exemplu al împletirii preo
cupărilor de eminent om de știință 
cu Cele de militant revoluționar, co
munist. profunji atașat năzuințelor 
poporului român, propășirii lui, ri
dicării României pe noi culmi ale 
progresului și civilizației.

în cei 11 ani de cind dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe' 
șecretar general Nicolae Ceaușescu. 
conduceți cu clarviziune Și fermitate 
destinele țării, județul Iași a cunos
cut profunde prefaceri. înregistrind o 
dezvoltare accelerată pe toate planu- . 
rile — economic, științific, cultural 
și al calității vieții.

Locuitorii județului Iași leagă de 
humele dumneavoastră cele mai mari 
și modeme unități industriale, prin
tre care Combinatul de utilaj greu, 
întreprinderea metalurgică, Țesători® 
de mătase „Victoria", Combinatul de 
fibre sintetice, noile platforme din 
Pașcani, importante edificii sociale, 
ca și concepția ridicării, la viață e- 
conomică a orașelor Tg, Frumos și 
Mirlău, a viitoarelor centre urbane.

Vă rog să-mi permiteți să vă ra
portez, muit stimate tovarășe secre
tar general, că, in prezent, județul 
Iași dispune de un potențial indus
trial ce depășește de 9 ori producția 
anului 1965 și de 1.5 ori pe cea a 
României anului 1938. Datorită aju
torului permanent acordat de statui 
nostru mai bunei organizări a mun
cii. precum și eforturilor depuse de 
lucrătorii ogoarelor, producția agri

linia integrării învățămintului cu cer
cetarea și. producția și se subliniază 
că toți studenții au locuri de practi
că in atelierele proprii. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le sint prezentate o serie 
de prototipuri realizate1' în această 
unitate de invățămint superior. Este 
vorba de dispozitive și instalații care 
se regăsesc sau urmează să intre in 
fluxul productiv al unor întreprin
deri industriale. în stația de încercare 
a rulmenților, unde se testează fiabi
litatea noilor tipuri, se evidențiază 
buna colaborare intre Facultatea de 
mecanică și cunoscuta întreprindere 
birlădeană de profil.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu se opresc în 
atelierul de microproducție. Este 
un prilej pentru a sublinia gradul 
înalt de participare a studenților, încă 
din perioada de studii, la realizarea 
de produse complexe necesare econo
miei naționale. Reține, de asemenea, 
atenția camera fonică, ce servește in
vestigațiilor in domeniul zgomotelor 
și 'vibrațiilor.

Secretarul general al partidului 
adresează felicitări cadrelor didactice 
și studenților de Ja Politehnica ieșea
nă pentru activitatea desfășurată pină 
in prezent, pentru rezultatele bune

colă pe care o obținem în acest an 
este de aproape două ori mai mare 
decit in 1965. în prezent acționăm 
cu toate torțele pentru stringerea 
fără pierderi a recoltei de toamnă 
și temeinica pregătire a producției 
anului viitor.

Tradițional centru al vieții spiri
tuale românești, Iașiul a beneficiat de 
o sistematică dezvoltare a bazei ma
teriale a învățămintului de toate gra
dele, aici pregălindu-se circa 30 000 
de studenți. mai rnuiți decit erau in 
întreaga tară inainte de 23 August 
1944 ; 200 000 preșcolari și elevi, astfel 
incit unul clin trei locuitori ai jude
țului se află pe băncile școlilor sau 
facultăților; se desfășoară, de aseme
nea, o intensă activitate de creație 
tehnico-științificâ și literar-artistică.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că pe primele 
8 luni ale acestui an am depășit 
planul producției industriale și nete, 
nivelul productivității muncii, iar 
cheltuielile totale au fost reduse cu 
peste 80 milioane lei. S-au econo
misit în aceeași perioadă peste 
6 800 MWh energie electrică, însem
nate cantități de metal, ciment, țe
sături, combustibil și altele. Am 
realizat și depășit pe primele 3 luni 
planul de investiții, atit pe total, cit 
și la construcții-montaj. O contribu
ție substanțială la aceste succese 
și-au • adus-o constructorii de pe 
platforma Combinatului de utilaj 
greu, care au îndeplinit planul anual 
la investiții.

In acest răstimp au fost date in 
folosință aproape 4 000 de aparta
mente, iar 1 500 se află in stadii 
avansate de finisare, ceea ce ne va 
da posibilitatea să realizăm în între
gime planul anual.

Acționind in concordanță cu sar
cinile și indicațiile date de dumnea
voastră, cu exigențele puse in fala 
organizațiilor de partid, trebuie să 
privim în mod Critic și autocritic 
întreaga noastră activitate. Dm a- 
ceastă perspectivă știm foarte bine 
că in munca unor organizații de 
partid din industrie, din agricultură 
și din celelalte domenii de activitate, 
a unor unități se mai manifestă incă 
unele neajunsuri, că nu reușesc să 
elimine răminerile in urmă la pro
ducția fizică, la investiții și export, 
că nu peste tot s-au depus eforturi 
susținute pentru valorificarea tutu
ror posibilităților existente de redu
cere a consumurilor de materii pri
me, materiale, energia și combusti
bil.,

Sintem hotărîți să depășim aseme
nea neajunsuri șî* ne angajăm 
solemn, in numele organizației jude
țene de partid, al tuturor locuitorilor 
județului Iași, să cinstim prin fapte 
înălțătoare de muncă, printr-o nouă 
calitate a întregii activități satis
facția de a avea din nou in mijlocul 
nostru și de a primi îndrumări 
directe, la fața locului, din partea 
celui mai prețuit conducător și fiu 
al națiunii române, de numele că
ruia, ca și în Întreaga țară, sint le
gate mărețele realizări ala județului 
Iași, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare a luat cuvintul 
Gheorghe Manciuc, secretar al co
mitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Combinatul de utilaj greu, care a 
spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
în numele comuniștilor, al între

gului colectiv de oameni ai muncii 
de pe marea platformă a Combina
tului de utilaj greu din Iași, vă rog

obținute și le urează noi succese in 
viitor. '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se îndreaptă 
intr-o mașină deschisă spre centrul 
orașului, unde urmează să se desfă
șoare marea adunare populară.

De-a lungul întregului traseu, lo
cuitorii Iașlului salută cu bucurie pe 
conducătorul partidului și statului, 
bărbați și femei de toate virstele, 
pionieri și șoimi ai patriei poartă ste- 
gulețe roșii și tricolore. Se Scandea
ză fără încetare „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România

Evenimente semnificative ale tre
cutului de glorie al poporului nostru, 
precum și mutica plină de abnegație 
a oamenilor muncii, sub conducerea 
P.C.R.. sint reflectate alegoric pe tot 
parcursul. Se succed cadre de epocă 
in care pot l'i văzuți daci și romani, 
domnitorii Ștefan' cel Mare, Mihai Vi
teazul, Alexandru Ioan Cuza, doro
banții de la 1877, cei ce au. înfăptuit 
unirea din 1918, actul istoric de la 
23 August 1944 : scene configurind 
prezentul socialist al țării vin să in- 
tregească imaginea sărbătorească in 
care Iașiul. a ținut să primească și 
să aclame pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii.

să-mi permiteți să dau. expresie sen
timentelor muncitorești, de înaltă 
stimă și nemărginită dragoste pe care 
le nutrim față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, conducătorul încercat 
al partidului și statului nostru, mili
tant revoluționar, patriot Înflăcărat 
și internaționalist consecvent', ctitor 
al României moderne.

Aducem, totodată, omagiul nostru 
fierbinte tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, activist 
de frunte al partidului și statului, 
savant de reputație mondială, care 
contribuie hotări'tor la dezvoltarea 
științei românești, la afirmarea tot 
mai puternică a acesteia in lume.

Activitatea combinatului nostru, 
rod al inițiativei dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, se, identifică cu activitatea 
neobosită pe care o desl'ășurați pen
tru ridicarea necontenită a vieții 
materiale și spirituale a po ,orului 
român. < '

După 6 ani, cind dumneavoastră 
ați inaugurat lucrările de construire 
a combinatului, astăzi sintem in mă
sură să vă raportăm că. urmare a 
eforturilor făcute de constructori, 
montori și de furnizorii de ^utilaje 
din țară, am indeplinit planul de in
vestiții pe anul 1982, iar obiectivele 
intrate pină acum in funcțiune, intre 
care forja grea, sculăria, mecanico- 
sudura, utilaj metalurgic, turnătoria 
de fontă, ne-au dat posibilitatea să 
asimilăm noi și moderna tehnologii, 
pe baza cărora am trecut la realiza
rea unor produse altădată aduse din 
import. Combinatul, care numără 
pină in prezent peste 6 000 de oa
meni ai muncii, va ajunge la intra
rea totali in funcțiune la 20 000 da 
locuri de muncă.

Sintem conștienți că, față de efor
turile societății, reflectate in impre
sionantul volum de investiții aloca
te, ■ nu am răspuns pe deplin, prln- 
tr-im nivel corespunzător al pro
ducției. Ne angajăm să acționăm cu 
mai multă hotărire și competență — 
așa cum ne-ațf indicat și astăzi — 
pentru a devansa punerile în func
țiune și nivelurile de producție pre
văzute pentru anui’1985. astfel incit 
să contribuim la diminuarea sub
stanțială a importurilor și creșterea 
volumului producției pentru export.

Odată cu dezvoltarea Combinatu
lui, organizația de partid se preocu
pă de creșterea unui puternic de
tașament muncitoresc, care se for
mează in proba de foc a experien
ței in producție, in liceul industrial, 
in școala de maiștri, așa cum ați 
indicat dumneavoastră cu prilejul 
deschiderii anului de invățămint, oa
meni adevărați, cu o inaltă pregă
tire politică și prqfesionalâ.

Vă încredințăm că nu ne vom în
gădui liniștea pină cind nu vom 
vedea marele nostru combinat în 
fruntea industriei grele românești, o 
prezență remarcabilă in viața econo- 
mico-sociaiă a patriei.

In numele oamenilor muncii din 
combinatul nostru, vă adresăm dum
neavoastră, mult iubite tovarăș» 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
multă sănătate și putere de muncă 
pentru a ne conduce pe mai depar
te, cu aceeași fermitate, pe drumul 
victorios al socialismului și comu
nismului.
(Continuare in pag. a IV)

cind.se
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(Urmare din pag. I)
Iașiul, ținînd seama de sectorul pu
ternic industrial, de ponderea, im
portantă pe care o are astăzi in eco
nomia românească, trebuie să se 
angajeze cu toată hotărîrea în reali
zarea acestor obiective de impor
tanță deosebită pentru dezvoltarea 
patriei noastre. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate ; se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Este, de asemenea, necesar să se 
facă totul pentru ridicarea conti
nuă a nivelului tehnic și calitativ al 
producției in toate sectoarele de ac
tivitate, pentru ca produsele româ
nești să poată fi competitive pe 
plan internațional. Trebuie să fa
cem în așa fel incit oriunde. în ori
care țară vor pătrunde aceste pro
duse, ele să vorbească despre hăr
nicia și priceperea oamenilor mun
cii din România, ale moldovenilor 
— atunci cind ne referim la produ
sele din Moldova. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“),

De asemenea, trebuie să se ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
realizarea în bune condiții a pro
ducției de export, pentru reali
zarea exportului. Nu. trebuie să ui
tăm nici un moment că România 
este obligată să importe multe ma
terii prime, inclusiv petrol, cocs, 
cărbune cocsificabil, bumbac și al
tele. Toate acestea necesită mijloa
ce de plată pentru a le putea im
porta ; de aceea, realizare unei 
producții de export de bu.lă cali
tate, de o valoare superioară, reali
zarea exportului în general, trebuie 
să constituie o preocupare perma
nentă, de zi cu zi, a tuturor’ oame
nilor muncii, a consiliilor de con
ducere, a organizațiilor de partid. 
Aceasta constituie' dovada că 
activitatea se desfășoară cu rezul
tate bune — și trebuie să facem 
totul în această direcție. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am vizrt'1,, unele unități de 
producție $ Icolă — vegetală și 
zootehnică.' Ne-a produs satisfacție 
ceea ce am văzut în aceste unități. 
Am constatat că sînt. recolte bune. 
Ne-am. oprit chiar într-un sector 
care nu era avut în vedere să-l 
vizităm. Să vă spun drept, am ră
mas surprins că acolo am găsit o 
recoltă mai bună decit în unități
le unde ne-au dus tovarășii. 
(Urale și aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“). Desigur, 
m-am gîndit că, poate, tovarășii 
n-au vrut să ne arate ce au mai 
bun sau, poate, nu cunosc ce au 
mai bun. în orice caz, am con
statat că, intr-adevăr, în toate uni
tățile, producția este bună, atît la 
porumb, cit și la sfeclă, la cartofi, 
la fructe, precum și in zootehnie, 
în unitatea în care ne-am oprit, 
noi am găsit o producție de 15 000 
kg de porumb știuleți la hectar, 
ceea ce. înseamnă, cu umiditate, 
circa 10 tone de porumb boabe la 
hectar — o producție bună, tova
răși ! Dar, din păcate, pe județ nu 
avem peste tot aceeași producție. 
Tovarășii nu au reușit să organi
zeze in așa fel munca incit întrea
ga agricultură a județului să dea 
producții de 8—10 mii de kg la po
rumb și de 5—6 mii de kg la griu.

Am constatat că există largi po
sibilități ca județul Iași să obțină 
bune rezultate și în domeniul agri
culturii. Avem aici un institut agri
col de învățămînt superior ; avem 
stațiuni de cercetare — am vizitat 
ieri una dintre ele și am constatat 
rezultate bune la această stațiune. 
T^rtțși, din ceea ce ni s-a raportat 
cu irivire la producția pe ansam
blu am rămas cu impresia că to
varășii subapreciază producția 
realizată. în același timp, Institutul 
agronomic nu este angajat cu toate 
forțele pentru a face ca județul Iași 
să fie un județ de mare productivi
tate țn agricultură.

Desigur, acum — atît la Iași, cît 
și in toată țara — esențialul este 
să strîngem rapid recolta, fără nici 
o pierdere, să asigurăm depozitarea 
ei, să facem ca această recoltă bună 
din acest an să devină o bază de 
pornire pentru realizarea, în actua
lul cincinal, a obiectivelor trasate 
de Congresul al XII-lea, a preve
derilor Programului partidului ! Să 
pornim ferm la realizarea obiecti

velor revoluției agrare, care în
seamnă o agricultură de înaltă 
productivitate, de înaltă eficiență 
în toate domeniile ! (Urale și aplau
ze puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

In același timp, trebuie acționat 
cu toată hotărîrea pentru realizarea 
în condiții bune .a arăturilor și în- 
sămînțărilor. Trebuie să facem ast
fel incit să punem o bază trainică 
recoltei din anul viitor — mă refer 
la însămînțările de orz și de grîu. 
Să asigurăm efectuarea în întregi
me a arăturilor de toamnă, în așa 
fel încît anul viitor producția pe 
care o vom obține să fie mult su
perioară celei din acest an. Avem 
toate condițiile pentru aceasta — 
și trebuie să demonstrăm în prac
tică superioritatea agriculturii so
cialiste, a hărniciei țărănimii 
noastre cooperatiste, a întregii ță- 
rănimi ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Am vizitat, de asemenea, la Iași, 
Facultatea de mecanică. Am rămas 
cu impresii bune despre ceea ce 
s-a realizat și despre felul cum se 
lucrează pentru legarea cît mai 
strinsă a învățămîntului cu cerce
tarea, cu producția. într-adevăr, 
Iașiul a devenit un centru puter
nic al învățămîntului superior, un 
centru puternic de cercetare știin
țifică. Avem aici multe și moderne 
întreprinderi în toate sectoarele și 
trebuie să facem totul — așa cum 
am menționat la deschiderea noului 
an școlar — incit învățămîntul su
perior să asigure cadrele necesare 
pentru toate domeniile și, totodată, 
să participe activ la ridicarea ca
lității și a nivelului tehnic al acti
vității productive, la realizarea 
marilor sarcini în domeniul cerce
tării. Aș dori să exprim convin
gerea că și ieșenii, oamenii din do
meniul învățămîntului și cercetării 
se vor angaja cu toate forțele în 
această activitate de importanță 
deosebită pentru dezvoltarea Româ
niei ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

De la această mare adunare 
populară doresc să adresez țără
nimii, oamenilor muncii din agri
cultura județului Iași felicitări 
pentru ceea ce au realizat pînă a- 
cum și urarea de a obține recol
te tot mai bune, vegetale și ani
male ! (Urale și aplauze puterni
ce : se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

în același timp, adresez câlde fe
licitări cadrelor didactice, studen
ților, elevilor, oamenilor din do
meniul cercetării din Iași, odată cu 
urarea de a acționa cu toată hotă- 
rirea pentru a-și îndeplini mari
le răspunderi ce le au față de pre
gătirea tinerei generații, față de 
patrie, față de cauza socialismu
lui ! (Aplauze și urale puternice).

De la această mare adunare 
populară din Iași, doresc să adre
sez cele mai calde felicitări tutu
ror oamenilor muncii din patria 
noastră, atît din industrie, cît și 
din agricultură și din celelalte sec
toare, pentru rezultatele obținute, 
precum și urarea de a realiza în 
bune condiții planul pe acest an 
și de a pune o. bază trainică în
făptuirii întregului cincinal. (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează : „Ceaușescu și po
porul !“).

Puternica dezvoltare a Iașiului — 
ca, dealtfel, a tuturor județelor 
patriei noastre — demonstrează cu 
putere justețea politicii partidului 
nostru de amplasare rațională a 
forțelor de producție, de dezvolta- 
re a industriei și agriculturii in 
toate zonele țării. Toate acestea au 
făcut ca Iașiul să devină, într-a- 
devăr, un centru, industrial mo
dern. ca acest oraș și celelalte lo
calități să se transforme și să se 
înnoiască continuu, odată cu dez- 
.voltarea puternică a forțelor de 
producție, a industriei. Acum tre
buie însă să avem în vedere că 
toate acestea solicită ridicarea 
continuă a nivelului de pregătire 
profesională și tehnică. Trebuie 
deci să acționăm cu toată hotă
rîrea în vederea ridicării pregăti
rii profesionale. Mașinile moderne 
din toate întreprinderile, cer oa
meni cu o înaltă calificare, cer 
muncitori, tehnicieni, maiștri, ingi
neri bine pregătiți, cer din partea 

conducerilor pricepere și bună or
ganizare. Să > facem astfel încît să 
demonstrăm capacitatea clasei 
muncitoare, a poporului nostru, 
stăpin pe propriile destine, de a 
obține, pe baza pregătirii sale pro
fesionale și tehnice, un nivel de 
producție competitiv sau cel puțin 
similar cu cel pe care îl obțin alte 
state. Dar avem posibilitatea și 
trebuie să demonstrăm că putem 
munci mai, bine și că, în multe 
domenii, putem chiar să depășim 
unele realizări cai'e se obțin pe 
plan mondial. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R. !").

în același timp trebuie să acțio
năm pentru ridicarea continuă a 
pregătirii politice, culturale, pen
tru dezvoltarea conștiinței socia
liste. Să educăm oamenii muncii, 
tineretul, întregul nostru popor în 
spiritul celor mai înalte idealuri 
ale socialismului științific ; să ac
ționăm și să ne însușim perma
nent tot ceea ce este mai nou în 
toate domeniile de activitate, atît 
în științele tehnice, cît și în știin
țele sociale ; să punem ferm la 
baza dezvoltării conștiinței socia
liste concepția revoluționară des
pre lume și viață, materialismul 
dialectic și istoric ! Să acționăm în 
așa fel încît poporul nostru să-și 
făurească în mod liber viața nouă, 
să edifice conștient socialismul și 
comunismul în România ! Să de
monstrăm astfel forța și capacita
tea creatoare ale unui popor stă- 
pîn pe destinele sale, care, întot
deauna și-a apărat glia, indepen
dența, iar acum, în mod conștient 
și liber, își făurește viitorul co
munist ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Punînd în centrul activității 

noastre înfăptuirea Programului 
partidului, a hotărîrilor Congresu
lui al XTI-lea, acționăm, în același 
timp, cu toată fermitatea și răs
punderea pentru a contribui la 
realizarea în lume a unor relații 
noi. a unei politici bazate pe prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, pe neames
tec în treburile interne, pe renun
țarea la forță ' și la amenințarea 
cu forța.

Sintem conștient,i că numai în 
condiții de pace și colaborare cu 
alte națiuni putem asigura înfăp
tuirea năzuințelor poporului nos
tru de mai bine, că numai în a- 
semenea condiții fiecare popor și 
fiecare națiune își poate consacra 
forțele dezvoltării sale economico- 
sociale. De aceda, lupta pentru 
pace, împotriva înarmărilor con
stituie astăzi problema fundamen
tală a dezvoltării, a independen
ței, a bunăstării popoarelor. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu — pace !“).

In viața internațională au a- 
părut probleme deosebit de com
plexe, s-a ajuns la o încordare deo
sebit de mare. în multe zone ale 
lumii cad zilnic victime — 
bărbați, femei, tineri. ț>ătrini, co
pii. Din păcate, ' armele mai con
tinuă să aibă un cuvint de spus 
în multe regiuni ale lumii. Poli
tica imperialistă de forță și dic
tat. de reîmpărțire a zonelor de 
influență, de amestec în treburile 
altor popoare se manifestă cu des
tulă putere, într-o formă sau alta. 
De aceea este necesar să facem to
tul pentru a- pune capăt politicii 
imperialiste de forță și dictat, pen
tru o politică nouă, de egalitate și 
de pace. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
— pace !“).

în același timp însă, în viața in
ternațională se manifestă' cu pu
tere o tendință nouă, se afirmă 
voința popoarelor de a pune capăt 
politicii imperialiste, războaielor, 
cursei înarmărilor, de a-și asigu
ra dezvoltarea liberă, independen
tă. Și trebuie să afirmăm că a- 
ceastă tendință devine tot mai pu
ternică, că, datorită luptei ferme 
a popoarelor, sistemul colonial a 
fost practic lichidat și se acțio
nează'cu toată hotărîrea pentru 
consolidarea și întărirea indepen
denței naționale. Nu există în lume 

forțe în stare să oprească popoa
rele de a-și întări independența, 
de a pune capăt pentru totdeauna 
asupririi imperialiste ! < (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Este necesar să.întărim continuu 
colaborarea și solidaritatea cu toa
te forțele antiimperialiste, pro
gresiste, cu toate popoarele, care, 
acționînd unite, dispun de forța 
necesară de a-și impune voința și 
de a asigura pacea, progresul și 
independența fiecărei națiuni. (A- 
plauze și' urale puternice se scan
dează : „Ceaușescu — pace !“).

România se pronunță pentru în
cetarea tuturor conflictelor mili
tare și pentru trecerea la soluțio
narea problemelor dintre state nu
mai și numai prin tratative. Ori- 
cît de îndelungate ar fi și vor fi 
aceste tratative, ele sînt incompa
rabil mai bune decît cel mai re
dus conflict militar. De aceea, noi 
considerăm că popoarele trebuie să 
militeze cu toată fermitatea pen
tru a determina guvernele să dea 
dovadă de reținere, de răspunde
re și să acționeze în spiritul pă
cii și colaborării. în acest sens do
resc ca și de la Iași, de la aceas
tă mare adunare populară, să. ex
prim dezaprobarea noastră șl să 
condamnăm masacrele de la Beirut, 
cărora le-au căzut victime un nu
măr mare de femei, de bătrîni, de 
copii, care nu au decit o singură 
vină — că sînt palestinieni și do
resc să trăiască liberi, într-un 
stat propriu. Considerăm că este 
necesară o anchetă internațională 
pentru a stabiii vinovăția acelora 
care au făcut acest masacru și a-i 
trage la răspundere. Trebuie să se 
pună capăt pentru totdeauna unor 
asemenea acțiuni iresponsabile, 
inumane ! (Urale și aplauze pu
ternice). Considerăm că este nece
sar ca Israelul să-și retragă tru
pele din Beirut, din Liban, să pună 
capăt acțiunilor militare și să se 
respecte independența și suverani
tatea Libanului. în același timp, să 
se acționeze pentru soluționarea 
deplină a problemei palestiniene, 
pe baza dreptului la autodetermi
nare, la constituirea unui stat in
dependent al palestinienilor ! Este 
timpul ca în Orientul Mijlociu să 
existe un stat palestinian indepen
dent, în conformitate cu hotărîri- 
le Organizației Națiunilor Unite și 
voința poporului palestinian — așa 
cum. în același timp, trebuie să 
se asigure și existența statului 
Israel. între aceste două state tre
buie să se stabilească relații de 
vecinătate și colaborare. în O- 
rientul Mijlociu trebuie să se in- 

' staureze pacea trainică, care să 
garanteze securitatea și indepen
denta tuturor statelor ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Considerăm că este necesar să se 
ajungă la încetarea conflictului 
dintre Irak și Irani să fie retra
se trupele la granițele internațio
nale și să se treacă la soluționa
rea problemelor dintre aceste două 
state pe calea tratativelor. Este în 
interesul acestor popoare, al tu
turor popoarelor din această zonă 
să se restaureze pacea, colabora
rea — aceasta fiind, totodată, o 
contribuție importantă la pacea 
generală în Orientul Mijlociu, în 
întreaga lume. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
România acordă o atenție deose

bită problemelor europene. Consi
derăm că este necesar să facem to
tul pentru a se opri acumularea de 
noi și noi armamente pe continen
tul nostru. Se impune să acționăm 
cu toată fermitatea pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune) pentru retragerea 
celor existente, pentru o Europă 
fără nici un fel de rachete atomice 
sau fără nici un fel de armament 
nuclear in general, pentru o Eu
ropă unită, în care fiecare națiune 
să se poată dezvolta liber, fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

Acționăm cu toată fermitatea și 
sîntem.; hotărîți să facem totul pen
tru a contribui la încheierea cu 
succes a reuniunii de la Madrid din 
toamna acestui an, pentru convo
carea unei*' conferințe a încrederii 

și dezarmării în Europa, pentru 
continuitatea reuniunilor consacra
te securității și păcii pe continent, 
începute la Helsinki. Popoarele eu
ropene trebuie să păstreze și să în
tărească acest cadru de reuniuni, 
care oferă posibilitatea discutării în 
comun a problemelor europene, a 
problemelor păcii, ale dezvoltării 
economice, ale independenței po
poarelor ! Și trebuie să facem totul 
pentru ca Europa să devină un con
tinent al colaborării și păcii 1 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu
— pace !“).

Acționăm pentru dezvoltarea co
laborării în Balcani — ca parte 
componentă a securității europene
— pentru transformarea regiunii 
noastre într-o regiune a colaborării 
pașnice, fără arme atomice. Aceas
ta corespunde intereselor tuturor 
popoarelor din Balcani și va fi o 
contribuție importantă la secu
ritatea europeană, la pacea în 
întreaga lume. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).

România acționează cu toată ho
tărîrea pentru oprirea cursei înar
mărilor. La sesiunea specială a Or
ganizației Națiunilor Unite din vara 
acestui an, țara noastră —■' odată cu 
prezentarea poziției sale și a propu
nerilor privind măsurile de dezar
mare — a trimis și semnăturile a 
18 milioane de oameni pe Apelul 
pentru pace, întărind astfel dorința 
și propunerile României, hotărîrea 
unanimă a poporului român de 
pace și colaborare internațională. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu — 
pace !").

Acum, cînd au fost reluate lu
crările din acest an ale Organi
zației Națiunilor Unite, conside
răm că trebuie să fie intensifica
te acțiunile popoarelor de pretu
tindeni pentru a impune adopta
rea de măsuri hotărîte privind o- 
prirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, și in primul rînd la 
dezarmarea nucleară. S-a ajuns la 
o asemenea situație incit oprirea 
cursei înarmărilor constituie una 
din problemele fundamentale pen
tru însăși existența omenirii ! 
Cheltuielile militare au depășit în 
acest an 600 de miliarde de dolari; 
s-au acumulat stocuri de arma
mente nucleare în stare să dis
trugă de cîteva ori întreaga ome
nire. Este timpul să se pună ca
păt acestei politici de înarmare, să 
se țină seama de voința popoare
lor de a asigura dreptul la exis
tență, la viață al oamenilor, al 
fiecărei națiuni. Oricît s-ar vorbi 
de dreptul de un fel sau de 
altul al popoarelor, dacă se con
tinuă înarmările, războaiele, masa
crele, ce fel de credit se poate da 
acelora care se fac că plîng 
faptul că unul sau altul nu are — 
să zicem — posibilitatea să plece 
într-o țară sau alta, considerînd că 
aceasta este o încălcare a drepturi
lor omului ? Dar ce se intîmplă cu 
drepturile a 25 de milioane de șo
meri. cu drepturile celor care au 
fost masacrați, ale celor care cad 
zilnic victime războiului? Este 
timpul să se înțeleagă că drepturile 
omului înseamnă dreptul la exis
tență, la viață, la independență ! 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu
— pace !“).

La sesiunea din vară a Organi
zației Națiunilor Unite ș-au făcut 
multe propuneri, din partea unui 
număr însemnat de state. Și Româ
nia a prezentat propunerile »sale. 
Considerăm că toate; aceste propu
neri trebuie să constituie o bază 
pentru trecerea la organizarea tra
tativelor în vederea dezarmării și 
pentru asigurarea păcii. Noi înțe
legem'că este necesar ca dezarma
rea să se realizeze în așa fel in
cit să nu afecteze securitatea ni
mănui, să se asigure un echilibru 
al forțelor ; dar acest echilibru tre
buie realizat nu ridicînd ștacheta 
înarmărilor, ci reducînd continuu 
înarmările, pînă la eliminarea to
tală a armamentelor și războaie
lor din lume. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu șî poporul!", „Ceaușescu
— pace !“).

Considerăm, de asemenea, că 
este necesar să se treacă la limi
tarea continuă a activității blocu
rilor militare, pînă la desființarea 

acestora. Ele constituie de pe a- 
cum un anacronism ; dealtfel, nici
odată nu a fost necesară înființa
rea acestor blocuri militare. Acum 
trebuie să acționăm zi de zi, cu 
toată răspunderea, pentru dimi
nuarea activității blocurilor mili
tare și pentru desființarea conco
mitentă atît a N.A.T.O., cît și a 
Pactului de la Varșovia ! Omenirea 
va trăi mai liberă și mai în si
guranță fără blocuri militare ! (A- 
plauze șî urale puternice, îndelun
gate ; se scandează : „Ceaușescu — 
pace !“).

O altă problemă căreia România 
socialistă îi- acordă o atenție deo
sebită este aceea a lichidării sub
dezvoltării, a instaurării noii or
dini economice internaționale. Ca 
urmare a crizei economice, a poli.- 
ticii financiare și a dobînzilor înal
te, țările în curs de dezvoltare au 
ajuns la o situație deosebit . de 
grea, decalajul între bogați și să
raci s-a mărit și continuă să creas
că. Trebuie să se înțeleagă că 
lichidarea subdezvoltării, reali
zarea unor relații, noi și acordarea 
unui sprijin efectiv țărilor în curs 
de dezvoltare constituie una din 
îndatoririle primordiale ale vieții 
internaționale, ale țărilor dezvol
tate. In această privință, nu este 
vorba de o politică de caritate, ci 
de o obligație internațională a ță
rilor bogate, care și-au asigurat 
dezvoltarea asuprind zeci și zeci 
de popoare și care acum trebuie 
să redea o mică parte din ceea ce 
au jefuit de la aceste popoare 
pentru a le ajuta în. dezvoltarea 
lor economico-socială.

Trebuie să se înțeleagă că fără 
realizarea unei noi ordini econo
mice internaționale, fără lichida
rea subdezvoltării nu este posibil 
să se asigure nici stabilitatea eco
nomiei mondiale, nici dezvoltarea 
armonioasă a fiecărei națiuni, nici 
pacea internațională. între pace și 
noua ordine economică există o 
strînsă legătură, o unitate dialec
tică ; ele se condiționează reciproc
— și trebuie să facem totul pen
tru o nouă ordine economică, pen
tru o pace trainică în lume ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu — pace !“).

Ținînd seama de problemele 
multiple și complexe din viața in
ternațională, se impune crearea 
condițiilor participării cu drepturi 
egale a tuturor popoarelor și a tu
turor țărilor, fără deosebire de 
orînduire socială sau de mărime, 
la soluționarea acestora. în mod 
deosebit este necesar să se asigure 
participarea cu drepturi egale a 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor 
nealiniate, a țărilor în curs de 
dezvoltare.

Se impune să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru creș
terea răspunderii și a rolului Or
ganizației Națiunilor Unite in so
luționarea problemelor internațio
nale. Noi considerăm că acum, la 
actuala sesiune a O.N.U., trebuie 
să se facă totul pentru a se adop
ta măsuri ferme care să întărească 
răspunderea Organizației Națiuni
lor Unite și să-i dea posibilitatea 
să acționeze ferm in asigurarea 
păcii, în soluționarea marilor pro
bleme internaționale. Trebuie să 
facem totul pentru ca în lume să 
se creeze toate condițiile în ve
derea dezvoltării libere a fiecărei 
națiuni, fără teama vreunei agre
siuni, pentru a se asigura pacea și 
independența fiecărui popor. (A- 
plauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu
— pace !“).

în spiritul hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului, acțio
năm permanent pentru dezvoltarea 
largă a relațiilor cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Este firesc să punem pe 
primul plan dezvoltarea relațiilor 
cu țările socialiste, în primul rînd 
cp vecinii noștri. Considerăm că 
trebuie să facem totul pentru de
pășirea divergențelor și întărirea 
solidarității și colaborării țărilor 
socialiste — ca un factor impor
tant al păcii, al independenței po
poarelor. (Aplauze șî urale puter
nice).

în același timp, ca țară socialistă 
în curs de dezvoltare, extindem 

continuu relațiile cu statele în curs 
de dezvoltare, acționăm pentru în
tărirea solidarității. și 4 colaborării 
lor în vederea unor eSȚruni ferme 
pentru soluționarea problemelor 
subdezvoltării și noii ordini econo
mice internaționale. Totodată, dez
voltăm activ relațiile cu țările ca
pitaliste dezvoltate, în spiritul.prin
cipiilor coexistenței pașnice, parti
cipăm larg la diviziunea interna
țională a muncii. Considerăm că la 
baza tuturor relațiilor internațio
nale trebuie să stea ferni egalitatea, 
respectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în 
treburile interne și colaborarea re
ciproc avantajoasă. în acest spirit 
este hotărîtă să acționeze România
— și vom face totul pentru a da 
glas voinței poporului nostru de a 
trăi in prietenie. în pace și colabo
rare cu toate popoarele lumii ! Vom 
face totul pentru ca națiunea noas
tră socialistă să se dezvolte liberă 
și independentă ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— pace !“) .

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc. încă o dată, 

să menționez impresiile bune pe 
care le avem despre vizită și des
pre întîlnirîle pe care le-am avut cu 
oamenii muncii din județul Iași.

După cum cred că ați reținut. în 
afară de o mică critică în proble
mele agriculturii, nu m-am referit, 
la o serie de lipsuri și neajunsuri
— și nu am de gînd să o fac acum. 
Dar aș dori să exprim convingerea 
că organizațiile de partid, consiliile 
de conducere, oamenii muncii vor 
înțelege că, neformulînd critici la 
adresa unor lipsuri și neajunsuri, 
înseamnă că le acord încrederea că 
vor trage singuri concluziile ce se 
impun și vor acționa cu toată fer
mitatea pentru lichidarea lipsurilor 
din diferite sectoare de activitate, 
pentru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor pe acest an și 
pe întregul cincinal. Și doresc ca 
acest credit, încrederea pe care o 
manifest în oamenii muncii, în 
organizația de partid ieșeană 
să se demonstreze că sînt juste, 
întemeiate. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

După cum știți, dragi tovarăși, 
în întreaga țară se desfășoară o 
largă întrecere socialistă peAtru 
ocuparea primelor locuri în dezvol
tarea economico-socială. Iașiul, 
pînă acum, nu s-a apropiat de pri
mele locuri. Acum însă aveți o in
dustrie puternică ; aveți forțe pu
ternice, o organizație de partid pu
ternică,, oameni ai.muncii — mun
citori. țărani, intelectuali — o for
ță uriașă in stare să-și propună să 
meargă spre primele locuri. Eu aș 
dori să vă urez -tuturor să faceți 
totul pentru a obține; in acest cinci
nal, un loc cît mai de frunte și — 
dacă e posibil — să vă situați chiar 
pe locul I. Aceasta ar demonstra 
forța moldovenilor 'din Iași ! (Urale 
și aplauze puternice : se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul !“).

Cunosc bine organizația de partid 
și oamenii muncii dinxIași — și *aș 
dori să exprim convingerea că veți 
acționa, dragi tovarăși, cu toată ho
tărîrea, pentru a vă aduce o con
tribuție tot mai însemnată la dez
voltarea generală a patriei și a 
ocupa un loc fruntaș sau chiar pri
mul loc în întrecerea dintre județe. 
(Urale și aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, tuturor oamenilor 
muncii din Iași succese tot mai 
mari în, toate domeniile, de activi
tate, multă sănătate și multă feri
cire ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“, 
Intr-o atmosferă de puternică uni
tate, toți cei prezenți la marea 
adunare populară ovaționează și 
aclamă cu entuziasm, minute în 
șir, pentru Partidul Comunist Ro
mân. pentru secretarul general al 
partidului și președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

La Facultatea de mecanică
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(Urmare din pag. a Il-a)
în cuvintul său, tovarășul Ovidiu 

Cernică, președintele C.A.P. Podu 
Iloaiei, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Pentru locuitorii comunei Podu 

Iloaiei, vizita efectuată de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, constituie un mo
ment politic de o semnificație deo
sebită, inscrlindu-se ca un eveni
ment memorabil in viața localității 
noastre, pentru care vii mulțumim 
din adincul inimilor.

Vă rog respectuos să-mi permiteți 
ca, in numele cetățenilor din Podu 
Iloaiei, al tuturor oamenilor muncii 
din agricultura județului Iași. să 
dau glas celor mai inălțâtoare sen
timente de stimă și recunoștință pe 
care le nutrim față de dumneavoas
tră, mult • iubite tovarășe secretar 
general, pentru grija permanentă ce 
o purtați dezvoltării agriculturii, 
pentru prețioasele indicații ce ni le 
dați direct in cîmp asupra modului 
cum să gindim, dar mai ales cum să 
acționăm pentru ca această ramură 
să-și aducă întreaga ei contribuție 
la dezvoltarea țârii. Ne exprimăm 
înalta mîndrie patriotică și profunda 
satisfacție pentru activitatea neobo
sită pe care o desiășurați in slujba 
propășirii multilaterale a României 
socialiste, cultivării climatului de 
pace și înțelegere între popoare.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că toți țăranii 
cooperatori din comuna Podu Iloaiei 
au obținut, in ultimii ani, rezultate 
însemnate în sporirea producțiilor 
vegetale și animale.'

în anul 1982 realizăm și depășim 
producțiile medii planificate deopo
trivă, la grîți, porumb și sfeclă de 
zahăr.

Ne dăm insă bine seama că mai 
avem multe posibilități și rezerve incă 
nevalorificate, că putem să smulgem 
pămintului recolte mai bogate. Do 
aceea, sintem hotăriți să muncim cu 
toată răspunderea pentru folosirea 
mai eficientă a pămintului și a Între
gului potențial de care dispunem, 
pentru sporirea aportului nostru la 
creșterea producțiilor și a contribuției 
la fondul de stat, să răspundem mai 
bine cerințelor înfăptuirii noii revo
luții in agricultură.

Așa cum ne.-ați indicat dumnea
voastră, vom acorda cea mai mare 
atenție recoltării in cel mai scurt 
timp a culturilor de toamnă, trans
portului produselor, in așa fel incit 
nimic să nu se piardă din producția 
acestui an.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, de profundul nostru atașa
ment față de politica înțeleaptă in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, promovată cu consec-, 
vență de dumneavoastră, de hotări- 
rea noastră de a acționa neabătut 
pentru aplicarea ei in viată.

Vă adresăm urarea noastră caldă, 
strămoșească, izvorîtă din adincul ini
milor, dumneavoastră, mult iubite, 
tovarășe secretar general Nicolae 

Ceaușescu, mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, să trăiți ani mulți 
în sănătate și fericire, pentru înăl
țarea poporului român pe trepte tot 
mai inalte ale progresului și civili
zației, pentru gloria și măreția Româ
niei socialiste.

A luat apoi cuvintul tovarășa 
Claudia Borșanu, secretar al comi
tetului U.T.C. de Ia întreprinderea de 
mătase „Victoria11, care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți să exprim 

entuziasmul și bucuria întregului ti
neret ieșean de a vă avea din nou in 
mijlocul nostru pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
cel mai apropiat și iubit prieten al 
tinerei generații, înalt exemplu de 
muncă și viață pentru întreg tinere
tul țării.

Tinerii din județul Iași vă sint 
profund recunoscători, mult stimate 
tovarășe secretar general, că in cei 
aproape 50 de ani de intensă activi
tate revoluționară ați slujit cu devo
tament și abnegație interesele supre
me ale poporului, .ați militat cu 
consecvență pentru asigurarea pro-, 
greșului social, independenței, su
veranității și demnității patriei 
noastre.

Calde cuvinte de recunoștință expri
măm, totodată, tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu pen
tru grija permanentă ce o poartă 
educării tineretului, afirmării lui in 
toate domeniile vieții materiale și 
spirituale.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că in întreprinderea 
de mătase „Victoria", așa cum ați 
constatat și la fața locului, se acțio
nează cu toată răspunderea pentru 
creșterea eficienței'economice, valori
ficarea superioară a materiilor pri
me, extinderea lucrului la mai multe 
mașini, îmbunătățirea calității produ
selor. Ca urmare, pe primele 8 luni 
ale acestui an, planul producției 
marfă și nete a fost depășit, iar chel
tuielile la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse substanțial, reâlizin- 
du-se însemnate economii la colo- 
ranții din import.

Știm, mult stimate tovarășe secre
tar general, că organizația noastră 
nu a făcut totul pentru educarea ti
neretului din întreprindere in spiri
tul dragostei față de muncă și avutul 
obștesc, că mai avem încă de muncit 
cu unii tineri care nu-și îndeplinesc 
sarcinile de producție și caută incă 
așa-zise locuri de muncă mai „căl
duțe".
. Vă asigurăm că vom acționa cu 
toată răspunderea pentru mobilizarea 
întregului tineret in vederea îndepli
nirii sarcinilor, pentru sporirea con
tribuției noastre la realizarea indica
torilor de plan, că ne vom spori apor
tul la înfăptuirea neabătută a prețioa
selor dumneavoastră indicații pe care 
le-ați dat cu ocazia vizitei in între
prinderea noastră.
„Noi, tinerii, vă mulțumim 

conducător iubit
Că ne-ndrumați cu-atlta fermitate 
Șl ne-anr/ajăm solemn Ca-n tot ce.

făurim 
Să dezvoltam o noua calitate''.

In cuvintul său, tovarășul Mihai 
Gafițatni, rectorul Institutului po
litehnic, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Eleua 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Cu cel mai desăvîrșit respect, cu 

alese ginduri de stimă și înaltă re
cunoștință, corpul profesoral și .stu
denții Centrului universitar Iași își 
exprimă nemărginita bucurie de a se 
rntilni din nou cu dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in această stră
veche vatră de cultură și istorie ro
mânească, reînnoită continuu prin 
preocuparea dumneavoastră perma
nentă pentru ridicarea' necontenită a 
nivelului de viață materială și spiri
tuală a întregului nostru popor.

Tineretul studios, cadrele didactice 
din Iași vă adresează. mult iubite 
tovarășe secretar general, sentimen
tele de profundă dragoste și inaltă 
prețuire pentru grija deosebită ce o 
purtați școlii de toate gradele, legă
turii structurale a invățămintului de 
producție, de activitatea de cercetare 
științifică. Exprimăm, in același timp, 
aleasa gratitudine față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, militant de frunte al partidului 
și statului, pentru activitatea neobo
sită consacrată transpunerii în viață 
a politicii partidului nostru în dome
niul științei, invățămintului și cultu
rii.

Am trăit momente de mare sărbă
toare, de înaltă mindrie patriotică 
astăzi, cind dumneavoastră, mult, iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu mult stimata' tovarășă Elena 
Ceaușescu. ați fost iarăși oaspeții 
noștri de onoare, vizitind platforma 
de invăț.ămint-cercetare-producție. ri
dicată din indicația dumneavoastră și 
pentru care vă mulțumim din adincul 
inimii.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că. infăptuind ne
abătut indicațiile dumneavoastră date 
la vizita anterioară, punem un accent 
deosebit pe formarea și pregătirea te
meinică a viitorilor specialiști capabili 
să indeplinească sarcinile in dome
niile economice și sociale.

Față de marile răspunderi și exi
gențe ce revin invățămintului și cer
cetării, ne dăm seama, mult stimate 
tovarășe secretar general, că școa
la superioară ieșeană scai are 
încă suficiente rezerve în ce pri
vește îmbunătățirea calității îhvă- 
țămintului, a practicii în producție, 
implicarea noastră in mai mare mă
sură in soluționarea problemelor teh
nice cu care se confruntă unitățile e- 
conomice, Sintem ferm hotăriți să ne 
punem întreaga capacitate de muncă 
și creație în slujba aplicării în viață 
a sarcinilor cuprinse in cuvînt.area 
rostită de °dumneavoastră la deschi
derea noului an de invățămint. pre
cum și a indicațiilor de mare valoare 
pe care ni le-ați trasat în cursul vi
zitei.

Vă adresăm din inimă, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
cele mai caleje urări de sănătate, fe
ricire și putere de muncă, pentru 
prosperitatea milenarei noastre patrii,

L-a încheierea vizitei, conducătorul

pentru noi izbinzi în lupta pentru 
pace, independență și suveranitate.

Exprimînd dorința tuturor celor de 
fată, a tuturor locuitorilor din jude
țul Iași, primul secretar al comite
tului județean de partid adresează 
tovarășului Nicolae • Ceaușescu rugă
mintea de a lua cuvintul in cadrul a- 
dunării populare.

Tntimpinat cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu puternice urate și acla
mații, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bit interes, cu deplină aprobare și 
satisfacție, ea fiind subliniată in re
petate rinduri de îndelungi aplauze, 
cu urale și ovații. Se scandează cu 
înflăcărare : „Ceaușescu—P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sfîrșitul cuvîntării, dind 
expresie gîndurilor și sentimentelor 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județul Iași, primul secre
tar al comitetului județean de partid 
a spus:

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată io va’r iș ă Elena 
Ceaușescu,

Vă rog să-mi îngăduiți ca. in nu
mele organizației județene de partid, 
al tuturor locuitorilor din județul Iași, 
să dau glas sentimentelor de aleasă 
prețuire și nețărmurită dragoste, pe 
care le nutrim fată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
rai, și să vă adresăm cele mai dis
tinse mulțumiri pentru vizita de lucru

este înconjuratpartidului și statului 

efectuată, pentru aprecierile și cu
vintele pline de înțelepciune pe care 
le-ați rostit cu privire la activitatea 
noastră, pentru indicațiile prețioase 
pe care ni le-ați dat.

Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că vom în
deplini întocmai sarcinile pe care ni 
le-ați trasat cu prilejul vizitei de 
lucru și în magistrala cuvîntare pre
zentată in fața noastră, care, prin 
rigoarea analizei științifice și înalta 
exigență partinică, se constituie in
tr-un vast și mobilizator program de 
muncă pentru comuniști, pentru toți 
oamenii muncii din județul Iași, pen
tru a intimpina cu rezultate cit mai 
bune evenimentele politice care vor 
avea loc in acest an — Conferința 
Națională a partidului și a 35-a ani
versare a Republicii.

Mulțumindu-vă, incă o dată, pentru 
aceste momente solemne, de supremă 
încărcătură emoțională, vă urăm din 
adincul inimii, dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. viață înde
lungată, sănătate și multă putere de 
muncă, spre binele și fericirea în
tregului popor, pentru înflorirea ne
contenită și afirmarea tot mai puter
nică ,a scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

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

Mulțimea aclamă minute în șir 
pentru partid, pentru secretarul său 
general, expresii elocvente ale re
cunoștinței profunde pentru grija 
arătată dezvoltării județului Iași, ca 
și a celorlalte județe ale țării, creș
terii necontenite a bunăstării mate
riale și spirituale a oamenilor mun
cii.

Adunarea populară ia sfîrșiț in a-

cu aceleași sentimente de nețărmurito 
0

eeastă atmosferă vibrantă, însufleți
tă, de înălțător patriotism.

Pupă încheierea marii adunări 
populare, în aclamațiile entuziaste a 
zeci de mii de cetățeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu părăsesc piața, îndrep- 
tîndu-se spre un platou special ame
najat unde are loc ceremonia ple
cării.

O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părârea patriei a prezentat onorul. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în 
revistă garda de onoare.

•Răsună acordurile Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. ,

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de flori.

Distinșii oaspeți își iau rămas bun 
de la primul secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., de la cei
lalți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, de la locuitorii 
orașului.

Elicopterul prezidențial decolează 
în aplauzele și uralele însuflețite ale 
mulțimii.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in municipiul’; și județul 
Iași s-a încheiat, Ea a-a înscris ca 
un nou și semnificativ moment al 
dialogului direct, permanent pe care 
secretarul general al partidului il 
poartă cu făuritorii de bunuri ma
teriale și spirituale, in probleme 
esențiale ale dezvoltării țării, ale 
construcției socialiste. Vizita a avut 
un intens caracter de lucru, prile
juind timp de două zile întilniri 
rodnice cu mari colective de. muncă 
din întreprinderi și unități agricole,

dragoste și înaltă stimă

din institute de cercetare, cu cadre 
didactice și studenți. Au fost exa
minate. îndeaproape, rezultatele 
bune obținute de oamenii muncii 
ieșeni in îndeplinirea prevederilor 
cincinalului, precum și posibilitățile 
existente pentru ridicarea întregii lor 
activități la . un nivel superior 
de calitate și eficiență. Aprecie
rile și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au găsit — și de 
această dată — un profund ecou in 
conștiința Și sufletul locuitorilor ju
dețului, mobilizind.u-le și stimulin- 
du-le energiile și ' '^e.le creatoare, 
într-o deplină unitar. le gindire și 
simțire, ei s-au angajt, pă întîmpine 
cu noi și rodnice fapte de muncă 
apropiata Conferință Națională a 
partidului, șă acționeze, cu dăruire 
și abnegație revoluționară, ou toată 
răspunderea, pentru transpunerea 
neabătută in viață a indicațiilor și 
orientărilor date de secretarul gene
ral al partidului, pentru realizarea 
exemplară a importantelor sarcini 
încredințate, sporind, astfel, contri
buția județului la progresul econo
miei naționale, la înflorirea continuă 
a patriei, la creșterea gradului de 
bunăstare și civilizație al poporului, 
la înfăptuirea obiectivelor Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., a Progra
mului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Ieșenii și-au reafirmat, totodată, 
în mod vibrant, sentimentele de 
nețărmurită dragoste, stimă și recu
noștință față de conducătorul parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea 
ce a făcut și face ca înfățișarea ju
dețului lor, a întregii țări, să devi
nă mereu mai‘frumoasă și mai pros
peră, ca viața oamenilor, a |intregu- 
lui popor să fie tot mai luminoasă.

CAMPANIA
AGRICOLĂ

Au venit in sprijin orășenii,

«fer primii să fie oamenii satului!
tn unitățile agricole din județul 

Bacău se muncește intens la recolta
rea porumbului. Pentru ca întreaga

■ producție să fie slrînsă și adăpostită 
cit mai repede în hambare, pretutin
deni, in unitățile agricole coopera
tiste și de stat in ferme se urmă- 

. rește permanent să se asigure buna 
organizare a muncii pentru realizarea 
și depășirea vitezei zilnice planificate 
și folosirea din plin a tuturor mijloa
celor de transport. La chemarea co
mandamentului județean pentru agri
cultură au venit in ajutorul coopera
torilor și mecanizatorilor miî de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
industriale și, din instituțiile orașelor 
Bacău, Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Moinești. Buhuși, Comănești și Tirgu 
Ocna. Au fost concentrate, totodată, 
un mare număr de mijloace de trans
port : autocamioane, remorci, precum 
și atelaje din zona de munte. Ca ur
mare, in ultimele zile ritmul de lucru 
la recoltare și transport s-a dublat. 
Pină joi dimineața (23 septembrie), 
porumbul a fost strins de pe circa 
15 800 hectare din cele 34 300 hectare 
cultivate.

Am urmărit la fața locului in cîteva 
unități cum se desfășoară recoltarea. 
La cooperativa agricolă Izvoru Ber
heciului erau pe cimp peste 700

- de oameni, din care 300 muncitori, 
ingineri și tehnicieni din Bacău. Toa
te lucrările — tăiatul, depănușatul, 
transportul cocenilor la marginea tar
lalelor — se făceau manual. Din urmă, 
producția este încărcată în autocami
oane sau căruțe și transportată direct 
la baza de recepție sau în hambarele 
cooperativei. Pentru ca mijloacele de 

^transport să fie folosite din plin, aici. 

la Izvo.ru Berheciului, s-au alcătuit 
echipe de cooperatori care lucrează 
la încărcarea porumbului din cîmp și 
la descărcarea fui la punctele de de
pozitare.

Ne-a reținut atenția și modul in 
care se lucra la cooperativa agricolă 
din Răchitoasa. Coristituiți în echipe 
mari, cooperatorii recoltează zilnic 
manual porumbul de pe circa 50—60 
de hectare. Președintele unității, 
Gheorghe David; ne spunea că în a- 
ceste zile lucrează laolaltă cu coope
ratorii toți locuitorii satului : cadre 
didactice, elevi, oameni ai muncii din

Sfecla de zahăr

în județul Mureș, recoltarea și pre
lucrarea sfeclei de zahăr se află în 
plină desfășurare, Pină acum, la dis
poziția celor două fabrici de zahăr 
din Tirgu Mureș și Luduș au fost 
puse aproape 60 000 tone sfeclă de 
zahăr. Ca urmare, capacitatea nomi
nală de prelucrare a fost atinsă și 
depășită. Bunăoară, în primele 10 zile 
de la declanșarea campaniei, Fabrica 
de zahăr din Tirgu Mureș (a cărei 
capacitate de prelucrare este de 3 000 
tone) a prelucrat zilnic peste 3100 
tone sfeclă de zahăr. La aceasta, o 
contribuție deosebită au avut-o uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Iernut, Luduș și cooperativa agri
colă din Șăulia de Clmpie, în care 
recoltarea și transportul se desfă

șicooperația de producție, achiziții 
desfacerea mărfurilor, de la ocolul 
silvic, din unitățile prestatoare de 
servicii etc. Intrucit aici a început și 
semănatul griului- pe cele 550 hec
tare planificate, se acordă prioritate 
eliberării suprafețelor destinate aces
tei culturi. In aceeași zi, porumbul 
recoltat este încărcat și transportat 
în magazii. Așa se procedează și în 
unitățile cooperatiste din consiliile
unice Dealu Morii, Sascut, Filipești.

Sint doar cîteva exemple de 
muncă harnică, demne de urmat de 
toți ceilalți oameni ai' muncii din a- 
gricultura județului Bacău pentru a 
stringe și pune Ia adăpost cit mai 
repede întreaga producție de porumb.

Gheorghe BĂLȚĂ 
corespondentul „Scinteii"

șoară in ritm eu graficele stabilite. 
„I.T.A. Mureș a pus la dispoziția uni
tăților agricole mijloace de transport 
însumînd 2 500 tone capacitate" — ne 
spune Emil Pop, directorul întreprin
derii, Alte camioane cu o capacitate 
de 1 127 tone au venit din județul 
Cluj.

Punem însă o întrebare : de ce la 
data de 23 septembrie Fabrica de 
zahăr din Tirgu Mureș avea un stoc 
de rezervă de numai 1 000—2 000 tone 
sfeclă de zahăr, iar pe cimp, sub 
cerul liber, existau mari cantități de. 
sfeclă netransportată? Cauza rezidă, 
)n principal, in neutilizarea rațională 
a mijloacelor de transport. Potrivit 
graficelor, mijloacele de transport 
(repartizate pe distanțe ce nu depă-

Organizare bună, 

participare totală, 

pentru că de lucru e mult, 

iar timp e puțin!
seșc 15—16 Kilometri) ar trebui șă 
facă, in medie, 5 transporturi pe zi. 
în realitate, ’ acestea abia realizează 
două transporturi. Motivul? Forța de 
muncă repartizată la încărcarea sfe
clei de zahăr este în multe cazuri in
suficientă. Să exemplificăm. La C.A.P. 
Sîntana de Mureș, autocamionul 
21-CJ-1235, eu' o capacitate de 17,5 
tone, pleacă in prima sa cursă, după 
O așteptare de peste 4 ore, cu o în
cărcătură de numai 6,6 tone sfeclă de 
zahăr ; la cooperativa agricolă Co- 
runca, autocamionul 21-CJ-1442, de 
aceeași capacitate, așteaptă 5' ore in 
cimp pentru a transporta 8,5 tone 
sfeclă de zahăr la fabrica din Tirgu. 
Mureș. Asemenea anomalii in utili
zarea mijloacelor de transport s-au 
semnalat și la cooperativele agricole 
Vidrasău. Ungheni. Cauza?. Nu se 
asigură destui oameni la încărcarea 
mijloacelor de transport. Iată și ur

C A. F. înseamnă... 
Combină de Aruncat Furaje?

Există toate condițiile ca, pe ansam
blul unităților agricole din județul 
Maramureș, să se realizeze cele 
55 000 tone de fjn cit reprezin
tă necesarul pentru perioada de 
stabulație. La începutul acestei 
săptâmini erau depozitate aproa
pe 50 000 tone, de fin. dar pe o 
bună parte din finețe se va realiza 
și coasa a doua — otava, care repre
zintă cel mal valoros nutreț.

în Maramureș, cele mai mari su
prafețe de finețe se află „dincolo de 
munte", cum spun bâimărenii, adică 
prin părțile Sighetului și vișeulu). 
în așa-zisa zonă agricolă a județu
lui, pe văile Someșului șj Lăpușu- 
lui, furajele se asigură prin ’siste

mările. Din datele existente la direc
ția agricolă județeană rezultă că, pe 
ansamblul județului, se află depozi
tate in cimp 15 022 tone sfeclă de 
zahăr. Or, după aprecierea ingine
rului loan Pastor, șeful biroului 
agricol la Fabrica de zahăr din Tirgu 
Mureș, sfecla depozitată în cimp 
pierde in fiecare zi 0,5 la sută în 
greutate și 0,13 la sută in conținutul 
de zahăr, ceea ce, la cantitatea amin
tită, duce la diminuarea producției 
cu 15 tone zahăr.

Concluzia? Una singură : se impune 
ca mijloacele- de transport existente 
să fie,mult mai eficient folosite prin 
organizarea mai bună a încărcării și 
descărcării lor, ceea ce presupune 
asigurarea, de către fiecare unitate a 
forței de muncă necesare.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

mul plantelor de nutreț cultivate —- 
lucerna și trifoiul mai ales con știi’ 
ind principalele resurse pentru fin. 
Dar cum in această zonă șe face fin 
mai puțin, furajele de bază rămin 
suculentele și, in special, silozul din 
porumb. Potrivit programului, in 
acest an trebuie să se asigure aproa
pe 170 000 tone suculente, din care 
142 000 tone siloz. Dar pină joi, 23 
septembrie, au fost însilozate numai 
87 000 tone.

Fapt este că, cu utilajele me
canice existente, ar trebui sâ 
se recolteze și însilozeze cel pu
țin 4 500—5 000 tone pe zi. Rit
mul mediu zilnic de însilozare 
nu depășește însă 1 500 tone. Cau

zele sint multiple, dar, intr-un 
fel sau altul, toate se rezumă la fo
losirea necorespunzătoare a mijloa
celor mecanice. In pofida cheltuieli
lor făcute pentru înlăturarea defici
ențelor de concepție și fabricație la 
combinele autopropulsate pentru re
coltarea furajelor (C.A.F.), acestea 
nu lucrează nici măcar cu jumătate 
din capacitatea reală. Ele nu sint 
folosite corespunzător și din cauză 
ca. in cimp nu se poate asigura flu-

De vreme ce județul dispune de 
200 mijloace mecanice, din care 87 
combine de mare randament, pare 
de necrezut că în aceste cinci zile 
s-au recoltat, in medie, 1380 tone. 
Totuși, analizînd lucrurile pe baza 
celor ce se intîmplă de fapt în teren, 
ajungi la concluzia că, în realitate, nu 
se poate cu mult mai mult. Și in a- 
cest an s-a cheltuit enorm pentru 
punerea la punct a combinei de recol
tat furaje. Dar la Satulung, la Mireșu 
Mare și la Șăehlășeni ne-am convins 
că perfecționările aduse C.A.F.-urilor 
sint departe de a le asigura funcțio
nalitatea lor corespunzătoare in lanu
rile normale cu porumb siloz, combi
na continuă să lucreze doar pe un 
singur rind, în loc de trei cit este 
prevăzut Ce se intîmplă cînd lanul 
de porumb are costrei sau alte bu
ruieni ? „Pină să ajungi la celălalt 
capăt al lanului trebuie să oprești 
combina de 3—4 ori (ne spunea 
mecanizatorul Vasile Remțeanu, care 
lucrează într-una din cele trei for
mații de recoltare a furajelor ce au 
fost organizate in cadrul consiliului 
agroindustrial Satulung). E drept, ni 
s-au repartizat în formația noastră 
și două combine de siloz (C.S.), care 
ar trebui să ne asigure front de lu
cru ori de cite ori ne împotmolim 
intr-o porțiune îmburuienată. Cum 
dăm de buruieni, strigăm la cel care 
lucrează eu combina de siloz să vină 
în ajutor, iar dacă avem norocul ca 
porțiunea să nu fie prea mare, după 
15—25 minute reîncepem lucrul- A- 
deseori insă așteptăm mai mult. Iar 
seara, cjnd tragem linie și adunăm, 
vedem că în cele 10 ore, in loc de 
100 tone, am recoltat doar 30 tone și 
chiar mai puțin. Știm că șefii noș
tri au chemat un specialist de la 
București care șă Ie arate cum tre
buie să lucrăm cu combinele, pentru 
a nu mai avea atitea. defecțiuni. A- 
eesta a fost șl in Stațiunea noastră, 
dar după cite am auzit n-a fost în 
măsură decît să dea niște sfaturi ce 
(in mai mult de reglajul combinei. 
Este foarte bine să eunpști cum să 
reglezi mașina, dar noi, cei care lu
crăm cu această combină, știm că nu 
in reglaje se află hiba, cj in siste
mul de alimentare- Eu cred că dacă 
ș-ar reduce distanța dintre "lanțurile 
eu rgejeți și valțul de alimentare. 

xul normal de lucru din lipsa re
morcilor. Acum, in plin virf de cam
panie agricolă, jumătate din parcul 
de remorci se află pe butuci. !

Să vedem cum au fost folosite 
cele 200 mijloace pentru recoltarea 
furajelor, cu care sint dotate stațiu
nile pentru mecanizare din județ și 
care este ritmul de însilozare reali
zat în perioada 14—18 septemhr1'"- 
comparativ cu cel planificat, anur a 
4 500—5 000 tone pe zi.

Data

Numărul mijloacelor mecanice care 
au funcționat

Cantitățile recoltate și însilozate (în 
tone)

14 15 16 17 18

52 56 63 69 55

1 410 1 180 1 940 1 170 1 230

sau dacă s-ar monta intre acestea 
un alt vait, nu am mai avea proble
me".

Am redat opinia- acestui mecaniza
tor nu pentru că ea ar constitui o 
propunere de perfecționare a com
binei de recoltat furaje, pe care am 
auziț-o pentru prima oară. Despre 
această soluție ni s-a vorbit și in alte 
unități, și la organele agricole din 
județ și, după cile știm, multi alți 
specialiști agricoli din tară, probabil 
chim" din cadrul direcției generale 
din ministerul de resort. au aceeași 
convingere. Dacă lucrurile stau în
tocmai, era normal să .se treacă, mă
car experimental, la aplicarea aces
tui sistem de alimentare a combi
nei, Pot oare specialiștii din cadrul 
direcției generale de resort, precum 
și cei ce răspund de problemele de 
cercetare în domeniul mecaniză
rii șă spună că și-au dus ia 
îndeplinire sarcinile ce le reve
neau in privința perfecționării 
combinei de recoltat furaje, de 
vreme ce aceasta funcționează tot ca 
și pină acum, adică necorespunză- 
tor ? Punem această întrebare de
oarece, dincolo de unele X deficiențe 
organizatorice, de neajunsurile in a- 
provizionarea cu piese de schimb, 
principala cauză a nereafizgrii rit
murilor’ stabilite prin programul de 
însilozare din această toamnă stă 
tocmai în funcționarea necorespun
zătoare a combinelor, in defecțiunile 
mari și numeroase care apar in ex
ploatarea acestora. Oricit de mari 
au fost erorile comise in proiectarea 
și fabricarea acestui tip de combină, 
ele nu pot constitui nici o scuză pen
tru factorii răspunzători din Minis
terul Agriculturii ! Pentru că era, in 
primul rind, de datoria lor să im
pună proiectantului si furnizorului 
acele soluții constructive care. în ac
tualele condiții agrotehnice de la noi, 
să facă din această mașină o com
bină autentică de recoltat furaje, nu 
subiect de atitea și atitea reclamații 
din partea beneficiarilor, Reclamații 
care, în fond, asctmd in spatele lor 
nu puține din nerealizările multor 
unități agricole in ce privește asigu
rarea furajelor pentru animale.

Ioșii POP 
Gheorghe SUSA

t

Izvo.ru
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Sosirea în Capitală a președintelui 
Partidului Comunist Finlandez

Cronica zilei

COTIDIAN.
Reiatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"

Vineri seara a sosit in Capitală 
tovarășul Jouko Kajanoja, președin
tele Partidului Comunist Finlandez. 
care, lă invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni.

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

A fost prezent Pekka Wuorisțo, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Finlandei la București. (Agerpres)

85 A intrat în funcțiune la Deva, 
cu 15 zile înainte de termen, fa
brica de produse lactate. Eo este 
înzestrată cu utilaje și instalații 
moderne, de concepție românească.

E3 Un grup de specialiști de la 
Institutul de cercetări textile din 
București a elaborat o nouă tehno
logie pentru producerea tricotului 
necesar confecționării îmbrăcămin
tei exterioare tip imitație-piele de 
căprioară. Pe lingă rezistența mare 
la uzură, noul sortiment, denumit 
„tricovelim", nu se șifonează și se 
întreține ușor. Bucuria gospodi
nelor !

E Producția marfă suplimentară 
realizată in acest an de unitățile 
p/ofilate pe 'industria mică din ju
dețul Vaslui depășește 40 milioane 
lei. Industrie mică, venituri mari !

E Stația PECO din orașul Fetești 
se află de mai bine de o lună de 
zile închisă. Un afiș anunță că se 
caută un gestionar. Zilele trec, afi-1 
șui rămine...

B La Fabrica de mecanică de 
precizie din Breaza o început, în 
acest an, o amplă acțiune de re* 
condiționare a unor importante 
subansamble ale pompelor de in
jecție care se folosesc la motoarele 
diesel, precum și a pompelor hi- 
hiaulicedepe tractoare. Pe această 
cale se obțin importante economii 
de metal. I

0! Aflăm că' Oficiul poștal din 
Tg. Frumos este fruntaș în cadrul 
Direcției județene loși a P.T.T.R. 
Foarte frumos I

" H La întreprinderea de moșini- 
unelte, accesorii și scule din Baia 
Mare s-a realizat o nouă gamă de 
unelte pneumatice destinate unită
ților constructoare de mașini.

3 Expaă- județeană de creație 
tehnică c^elbwor din județe des
chisă in municipiul Alba lulia, a 
oferit industriei citeva propuneri
privind refolosirea unor materiale
pentru realizarea unor produse de 
mic mobilier, marochinărie, cerami
că. După cum se constată, elevii au 
învățat bine și cu folos lecția de 
valorificare a materialelor refolo- 

ț siblle.
<._____________________________

O în centrul municipiului Rîmni- 
tu Vîlcea a fost înălțată o frumoa
să casă de mode. Constructorii 
și-au strins uneltele și au plecat. 
Și, totuși, la Casa de mode ușile 
continuă Să stea închise. Motivul : 
între timp, mai-mariîor cooperației 
meșteșugărești le-au venit alte idei 
pentru modificări interioare. Proba
bil, așa e... moda.

B In municipiul Buzău a fost 
dată în folosință noua unitate de 
asistență tehnică a Filialei A.C.R., 
amplasată lingă xjspațiul rezervat 
tirgului Drăgaica. Ea dispune de 
hale și compartimente tehnice mo
dern utilate, precum și de un club 
unde sînt programate interesante 
activități de educație rutieră și 
cursuri de perfecționare a condu
cerii auto.

■ Prin muncă patriotică, oame
nii muncii de la Întreprinderea „23 
August" din Satu Mare au con
struit, în apropierea . unității, un 
frumos complex sportiv cu un teren 
de fotbal, terenuri de tenis de cimp 
și de volei. Sportivi să fie

3 Locuitorii comunei Mihăileni 
din județul Botoșani au participat 
la un eveniment inedit : lansarea 
monografiei localității - „Mihăîlenii 
de altădată”. Monografia a fost 
scrisă de unul din localnici - far
macistul Nicolae Zahacinschi. Tot 
el este posesorul uneia dintre cele 
mai bogate' și alese colecții de 
ceramică și țesături populare.

0 Noi spații comerciale utile au 
fost construite și puse la dispoziția 
cetățenilor in orașele județului 
Vaslui, intre acestea, se află trei 
magazine cu profiluri diverse și un 
magazin de prezentare și desfocere 
a produselor cooperației meșteșu
gărești.

S Tinerii de vîrstă școlară din 
localitățile Drăgășani, Budești, Să- 
iătrucel, Măldărăști, Mateești și din 
alte comune ale județului Vîlcea 
au inaugurat anul de invățămînt în 
no: săli de clasă. De la începutul 
anului și pînă in prezent, în județ ( 
au fost construite și date în folo
sință 10 noi unități școlare.
___ __________________________ Z

în noaptea de 25/26 septembrie 
ORA UNU VA DEVENI ORA ZERO

Decretul 
mai 1979

Așa cum se știe, prin 
Consiliului de Stat din 
privind stabilirea orei. oficiale de 
vară pe teritoriul Republicii Socia
liste Romania, in ultima duminică 
din luna septembrie se revine la 
ora Europei răsăritene. Astfel, in 
noaptea de sîmbătă spre duminică, 
ora unu a zilei de 26 septembrie va 
deveni ora zero a aceleiași zile. în 
felul acesta, duminică 26 septem
brie, avind 25 de ore, va fi cea mai 
lungă zi a anului.

La încheierea celui de-a! patru-, 
lea an de aplicare a orarului de 
vară se vădesc cu prisosință roa
dele acestei măsuri. Prin creșterea 
duratei de folosire a luminii natu
rale a zilei s-au realizat, în aceas
tă perioadă, importante economii 
de energie electrică, precum și o 
reducere substanțială a puterii în

sistemul 
de virf

Anul acesta, ca urmare a aplică
rii orarului oficial de vară se reali
zează o economie de-energie elec
trică de 230 milioane kWh.- Tot
odată, puterea redusă. în orele de 
virf a variat intre 280 și- 500 MW.

în conformitate cu • prevederile 
decretului, programul activități
lor economice și sociale rămine 
neschimbat. De asemenea, rămine 
în vigoare actualul mers al trenu
rilor. în ce privește trenurile in
ternaționale, circulația lor a fost 
corelată direct prin grafice cu cea 
a trenurilor din țările vecine.

Să reținem deci că, pentru a ne 
reîncadra in ora oficială a Europei 
răsăritene, in această noapte va 
trebui să dăm acele ceasornicelor 
înapoi cu o oră. (Gabriela Bondoc).

energetic național la orele 
de sarcină.

Manifestările prilejuite de „Săptămîna economiei (5

t
Programul 1 j
11,00 Telex
11,05 Film artistic „Gimnasta"
11,55 Din marea carte a patriei 

Oltul străbate... Tara Oltului — 
documentar

12,15 Centre muzicale ale tării — Cluj- 
Napoca
„Pădurea vulturilor" de TUdor 
Jarda
Sclecțiunl din spectacolul reali
zat in colaborare cu Opera romană 

13,00 La slirșlt de sftptâminâ
Emisiune de Tudor Vornicu, Ilea
na Vlad

16,40 Săptămîna politică
17,00 Fotbal

Politehnica Timișoara—steaua
10.50 1001 de seri
10.00 Telejurnal

© Sport
19.30 A patriei cinstire — moment poe

tic 
Teieenciciopedia 
Artă șl istorie

e polul sud <irr>
® Idei și soluții
9 Aventura cunoașterii

20,25 Film serial „Lumini și umbre" •— 
episodul 23
Scenariul Tltus Popovici
Regia : Andrei Blaier, Mircea Mu
reșan
Intilnirea de sîmbătă seara
Spectacol de varietăți umoristice, 
muzicale, coregrafice
Telejurnal
Nocturnă TV

Tovarășul Nicu Ceaușescu, secre
tar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, președintele 
Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tine
retului, s-a intîlnit, in cursul zilei 
de vineri, cu delegația Secretariatu
lui de Stat pentru Tineret și Sport 
din Regatul Maroc,, condusă de 
Abdellatif Semlali, secretar de stat, 
care a făcut o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirilor, s-a efec
tuat un larg schimb de opinii și in
formații cu privire la preocupările 
actuale ale tineretului din cele două 
țări, la stadiul pregătirilor in vede
rea marcării in 1985 a Anului Inter
național al Tineretului.

★
La invitația Consiliului Național 

pentru Educație Fizică și Sport, in 
perioada 21—24 septembrie, o dele
gație a Secretariatului de Stat pen
tru Tineret și Sport din Regatul 
Maroc, condusă de Abdellatif Sem
lali, secretar de stat, a făcut o vi
zită în țara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri cu 
general-locotenent Marin Dragnea, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, cu 
privire la colaborarea dintre organi
zațiile sportive dtn România și Ma
roc, in anii 1982 și 1983. Au fost sem
nate, cu această ocazie, Protocolul de 
înțelegere și Planul de schimburi de 
delegații sportive, de antrenori și 
alți tehnicieni.

La semnarea celor două docu
mente a participat Ahmed Bakhat. 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Rega
tului Maroc la București.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Sursele noi de lumină
și energie ale Sloveniei

Liubliăna, în drum spre Io- 
Skofia Loka — o frumoasă 
turistică montană — călăto- 

rară

21,20

22.10
22,20
Programul 2

19.40*

Telejurnal ■»
Sport
Seară de muzică românească
In program : lucrări de Paul Con- 
stantinescu
Transmisiune directă de la Plo
iești
Cintarea României
De pe marea scenă a țării pe 
micul ecran

21.40 Călătorie prin țara mea
Porți spre Dunăre — Delta

22.10 Telejurnal
22,20 Melodii... melodii — emisiune de 

muzică ușoară

21,00

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 23 

septembrie, ora 21 — 28 septembrie, ora 
21. In țară : Vremea va fi schimbătoa
re. Cerul va li variabil, cu innorări 
mai pronunțate în nordul târli, unde

vor cădea ploi locale. In celelalte re
giuni aversele de ploaie vor fl izolate 
și se vor semnala îndeosebi în zonele 
de deal și de munte. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 6, și 16 gra
de, izolat mai coborîte, maximele vor 
oscila între 16 și 26 de grade. Diminea
ța, pe alocuri, se va produce ceață.

Oaspeții au vizitat baze și insta
lații sportive din Capitală.

★
La sediul Asociației de Drept in

ternațional și Relații Internaționale 
a avut loc vineri o masă rotundă 
la care Augustin Hila, președintele 
Societății de prietenie Brazilia — 
România, a făcut o expunere cu 
tema „Relațiile româno-braziliene în 
lumina activității societății de prie
tenie".

Au luat parte profesori universi
tari, reprezentanți ai 
Afacerilor Externe, < 
domeniul relațiilor

★
Cu prilejul celtli 

Congres național de 
medicală. Muzeul literaturii române, 
in colaborare cu Institutul „Canta- 
cuzino" din Capitală, a organizat 
vineri o manifestare dedicată vieții 
și creației unor scriitori medici 
români. Manifestarea a fost prefațată 
de Al. Oprea, directorul Muzeului 
literaturii române, și Vlad Bilbiie, 
directorul Institutului „Cantacuzino". 
după care acad. Șerban Cloculescu 
șl prof., dr. Marin Voiculescu au 
evocat personalitatea lui O. Carp. 
Gh. Magheru și V. Voiculescu. Cu 
acest prilej s-a deschis și o expoziție 
de manuscrise, iconografie și do
cumente de arhivă, menită, să Ilus
treze contribuția unor medici români 
la patrimoniul literar național.

(Agerpres)

i Ministerului 
cercetători în 
internaționale.

\ 
de-al IlI-lea 
microbiologic
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Ieri a avut loc în Capitală șe
dința Comisiei centrale pentru spri
jinirea acțiunii de economisire, la 
care au participat membri ai con
ducerii unor ministere, instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai presei. Șe
dința a fost condusă de președinte
le Comisiei centrale, tovarășul Petre 
Gigea, ministrul finanțelor.

în cadrul ședinței au fost dezbă
tute și aprobate un program de 
sprijinire a acțiunii de economisire 
in perioada 1 octombrie 1982 — l 
octombrie 1983 și un program de 
măsuri privind organizarea „Săptă- 
minii economiei" care, in acest an, 
se va desfășura între 25 și 31 oc
tombrie. Ultima zi a „Sâptâmînii e- 
conomiei" — 31 octombrie — coinci
de cu sărbătorirea „Zilei Mondiale 
a Ecpnomiei".

î.n informarea prezentată în ca
drul ședinței de prof. dr. Mircea 
Popovici, președintele Consiliului de 
administrație al Casei de Economii 
și Consemnațiuni, s-au arătat citeva 
din realizările obținute în acest an 
în acțiunea de economisire și pre
ocupările acestei instituții pentru 
mai buna servire a depunătorilor. 
Astfel, numărul libretelor de eco
nomii a ajuns in prezent la 19.2 
milioane, ceea ce înseamnă că. in 
medie, revin 865 de librete la 1 000 
de locuitori. Din analiza evoluției 
soldului depus pe diferite instru
mente de economisire rezultă că a 
continuat să se accentueze tendința 
de creștere a depunerilor pe librete 
de economii cu dobindă pe termen, 
la care rata dobinzii este de 5 la 
sută. O dezvoltare continuă au 
cunoscut depunerile po bază de 
consimțămint scris prin virament, 
formă do economisire care va fi 
extinsă și mai mult. în viitor. în a- 
celași timp, s-a acordat și se acordă 
o atenție deosebită creșterii depu
nerilor la C.E.C. in conturi curente 
personale. Casa de Economii și 
Consemnațiuni a sporit în acest an 
numărul și valoarea creditelor a- 
cortlatc cetățenilor care doresc să-și 
construiască locuințe proprietate 
personală sau să-și cumpere din 
fondul locativ de stat locuința pe 
care O dețin in calitate de chiriași, 
în prezent, soldul acestor credite 
acordate populației însumează a- 
proape 28 miliarde lei. în vederea 
asigurării unei mai bune serviri 
a populației, au fost luate măsuri 
pentru extinderea rețelei de unități

C.E.C., îndeosebi în marile între
prinderi' și instituții, precum și în 
noile cartiere ale orașelor, numărul 
acestora ajungind in prezent la 
10 846.

In cadrul „Sâptăminii economiei", 
care se organizează prin tradiție, in 
fiecare toamnă, vor avea loc in 
toată țara, la cluburi, case de cul
tură și cămine culturale, in școli și 
facultăți numeroase manifestări 
menite să contribuie la populariza
rea largă a avantajelor economisi
rii la C.E.C. și a instrumentelor de 
economisire. în colaborare cu Mi
nisterul Educației și învățămintului. 
Comitetul Central al U.T.C. și Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor, Casa de Economii și Con
semnațiuni va organiza numeroase 
acțiuni atractive pe tema economi
sirii specifice preocupărilor tinere
tului studios, va avea loc cea dc-a 
5-a ediție anuală a concursului de 
lucrări de arte plastice in rindurile 
elevilor, iar ziua de 26 octombrie 
va fi declarată „Ziua elevului eco
nom". De asemenea, în colaborare 
cu Uniunea artiștilor plastici, a 
fost organizată cea de-a 14-a ediție 
a concursului de afișe cu tema „A- 
vantajele economisirii la C.E.C.", la 
care participă graficieni și artiști 
amatori din întreaga țară.

In cuvintul la încheierea ședinței, 
ministrul finanțelor a insistat asu
pra necesității extinderii rețelei de 
unități proprii și mandatare C.E.C. 
care să asigure o mai bună cuprin
dere în acțiunea de economisire a 
populației de la orașe și sate, din 
întreprinderi și instituții, din școli 
și facultăți. în acest scop, pentru 
apropierea servirii de locul de 
muncă al personalului muncitor, se 
vor înființa puncte de servire C.E.C. 
și in unități cu mai puțin de 508 de 
oameni ai muncii și se va extinde 
forma de economisire prin consim- 
țămint scris prin virament, deosebit 
de avantajoasă pentru depunători. 
O deosebită atenție se va acorda 
perfecționării activității și sporirii 
numărului Caselor de economii șco
lare — nuclee de formare și dez
voltare a spiritului de economie în 
rîndul elevilor. Vorbitorul a subli
niat, de asemenea, necesitatea ridi
cării continue a nivelului servirii 
depunătorilor prin creșterea opera
tivității și calității muncii la ghișeu, 
a solicitudinii și. operativității față 
de cerințele cetățenilor. (P. Petre).

Astăzi, etapa a Vlll-a
tn divizia „A" de fotbal sint pro

gramate astăzi meciurile etapei a 
VIII-a.

în București se joacă două partide: 
Sportul studențesc — Jiul Petroșani 

•(ora 17. pe stadionul din Regie); Di
namo — F.C. 
cepind de la 
„23 August").

în tară sint programate partidele; 
S.C. Bacău — Chimia Rm. Vîlcea; 
Petrolul Ploiești - F.C. Bihor; F.C.M. 
Brașov — Corvinul Hunedoara: A.S.A.

a diviziei A de fotbal
Tîrgu Mureș — F.C. Olt; Universita
tea Craiova — Politehnica Iași; Poli 
Timișoara — Steaua București; C.S. 
Tirgoviște -- F.C. Constanța. Toate 
aceste partide încep la ora 17.

Interzonalele de sah

Argeș (in nocturnă. în- 
ora 19.30, pe stadionul Meciurile programate duminică în 

campionatul diviziilor B și C de 
fotbal se vor disputa la ora 16. Parti
dele din cadrul campionatului repu
blican de juniori se vor desfășura la 
ora 14.

Daniela Silvaș a cîștigat „Cupa păcii“ 
la gimnastică

de tinăra Daniela Silvaș, clasată 
compus,
pe locul

La Alexandria (in Egipt) s-a des
fășurat un concurs internațional de 
gimnastică, dotat cu „Cupa păcii", 
la care au participat sportivi și spor
tive din opt țări, printre Care și 
România.

Competiția feminină, dominată de 
gimnastele românce, a fost ciștigată

în cadrul campionatelor mon
diale de aeromodele (clasa FIO), de 
la Slănic Prahova, s-au efectuat pină 
in prezent cite 3 lansări. La jumăta
tea întrecerii, pe primul loc in cla
samentul pe echipe se situează echipa 
României, urmată de formațiile An-

primul loc la individual 
Luminița Cazan s-a situat 
trei.

In întrecerea masculină,
român Marius Radar a ocupat locul 
trei la individual compus.

pe

sportivul

Mondialele aeromodeliștilor
gliei, Poloniei și S.U.A. Din formația 
țării noastre,^ o comportare bună a 
avut-o Aurel7 Morar, care ocupă o 
poziție fruntașă in clasamentul indi
vidual, cu două lansări bine cotate — 
una de 32’47” și

. „CUPA TIPOGRAFILOR"
în organizarea Comitetului Uniunii 

sindicatelor din presă, poligrafie și 
edituri, în ziua de 24 septembrie a z 
avut Joc la București finala celei 
de-a IV-a ediții a „Cupei Tipogra
filor", din cadrul „Daciadei".

Desfășurată Ia baza sportivă 
a Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii", finala a reunit pe tei mai 
buni competitori calificați la fazele

în cîteva
• Campionatele mondiale și euro

pene de haltere nu continuat la Liu
bliana cu întrecerile de la categoria 
82,500 kg, in care victoria a revenit 
sportivului bulgar Asen Zlatev, cu 
un total de 400 kg. La stilul „smuls", 
Zlatev a stabilit un nou record mon
dial ctt performanța de 180 kg. Pe 
locurile următoare s-au clasat Ale
ksandr Pervi (U.R.S.S.) — 392,500 kg 
și Bertalan Mandzak (Ungaria) — 
350 kg.

® Etapa 
Bulgariei, 
Burgas —

a 6-a a Turului ciclist al 
desfășurată pe traseul 

Stara Zagora (185 km), a 
revenit la sprint olandezului Volt ser 
cu timpul de 4h 40’35". în plutonul 
cronometrat în același timp cu în
vingătorul a sosit și rutierul român 
Mircea Romașcanu, clasat pe locul

alta de 33’04".

de Zonă care au 
tul acestei luni, 
următorii, cîștigători : volei- băieți : 
întreprinderea poligrafică „Buleti
nul oficial" București ; volei fete : 
Combinatul poligrafic „Casa Scin- 
teii“. Teniâ de masă — băieți ; 
1. Adrian Mărăndici (I. P. Brașov). 
Șah •— băieți : 1. Gheorghe Gheor- 
ghe — Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii".

avut loc la începu- 
Au fost consemnați

rînduri
cinci (el se află pe locul 6 in Clasa
mentul general, iar echipa țării 
noastre — pe locul 7).

® Rezultate înregistrate în turneul 
internațional masculin de volei de 
la Rio de Janeiro: Jirponia — Mexic 
3—0 ; R. P. Chineză — România 3—1 
(7—15. 15—4, 15—12, 15—10) ; Coreea 
de Sud — Franța 3—1.
• Participant^ la „Marele Pre

miu" de la Las Vegas, ultima probă 
a campionatului mondial de auto
mobilism (formula I), au efectuat 
ultimul antrenament oficial pe cir
cuitul unde astăzi se va desfășura 
cursa. Cel mai bun timp l-a obținut 
pilotul francez Rene Arnoux („Re
nault"), cronometrat pe un tur (3.650 
km) cu timpul de 1T7”868/1000.

ț

• înaintea ultimei runde, in tur
neul interzonal de șah de la Mos
cova conduce marele maestru sovie
tic Gări Kasparov (virtual calificat^ 
cu 9 puncte, urmat de Garcia (Cuba), 
Gheller și • -
cu cite 7.5 
dia) — 7 
Gheorghiu 
zat partida 
află pe locul zece, cu 5 puncte.

e După 6 runde și disputarea par- ’ 
tidelor întrerupte, in turneul inter
zonal feminin de șah de la Tbilisi 
conduce Irina Levitina (U R.S.S.) cu 
4 puncte, urmată de Margareta Mu- 
reșan (România). Elena Ahmi- 
lovskaia (U.R.S.S.), Zonca Nikolin 
(Iugoslavia). Natalia Titorenko 
(U.R.S.S.) cite 3,5 puncte. Mureșan 
are o partidă mai. puțin jucată.

Tall (ambii U.R.S.S.) — 
puncte. Andersson (Sue- 
puncte (1) etc. Florin 
(România), care a remi- 
intreruptă cu Murey, se

De la 
calitatea 
stațiune 
rul întilnește priveliști de o __
frumusețe. Coline, dealuri, văi prin 
care se scurge o bogată rețea de 
riuri și pjraie cu apă rece și limpe
de; satele bine gospodărite, așezate 
fie pe coline Împresurate de păduri 
seculare, fie pe văi cu bogate și fru
moasă pajiști ce tivesc panglicile de 
asfalt, se întipăresc în amintirile că
lătorului.

Așezată într-o vale înconjurată de 
dealuri și coline cu o bogată vegeta
ție, stațiunea de odihnă Skofia Loka 
este mult solicitată și apreciată de 
turiști din țară și de peste hotare.' în 
toate anotimpurile. Hotelurile, care 
nu sînt puține, au devenit de multă 
vreme neîncăpătoâre. Milay Krisels, 
unul din specialiștii din acest dome
niu, a precizat, că, datorită amenajă
rii frumoaselor locuri dip. zonă, tu
rismul' se extinde ____________ 
cu fiecare an ce 
trece. Dealtfel, 
toate satele din 
jur au devenit a- 
devărate stațiuni 
de odihnă.

Mai sînt însă și 
bază ale populației din această pito
rească așezare. Toți locuitorii sate
lor. care numără 1 500 de gospodării, 
feint cuprinși intr-o puternică aso
ciație agricolă, organizată in 14 for
mații de munca. Asociația dispune 
de o suprafață de 25 000 hectare te
ren agricol și 40 000 hectare de pă
duri, in care se află din abundență 
lemn pentru instrumente muzicale, și 
pentru mobilă de bună calitate. Uni
tatea se întinde pe două frumoase 
văi — Valea Polsayska, avind o lun
gime de 32 kilometri și Valea Selska, 
de 35 kilometri.

Condițiile dintre cele mai bune 
existente aici pentru creșterea ani
malelor sînt folosite din plin. Asocia
ția agricolă asigură oamenilor mate
rialele necesare pentru dezvoltarea 
producției animaliere din rasele de 
mare' valoare, semințe, unelte, ca și* 
asistența tehnică necesară practicării 
unei agriculturi de înaltă eficiență. 
La rindul lor, țăranii contractează cu 
asociația producția agricolă și anima
lieră, care, după livrare, este prelu
crată și valorificată. Unitatea cumpă
ră circa 6 milioane de litri de lapte 
pe an, 1 500 tone de carne, 3 000 tone 
de cartofi și alte produse pe care le 
valorifică în 14 magazine proprii.

La Skofia Loka este gospodărește 
folosit și cursul de apă local, pe care 
a fost amenajată o microcentrală. nu 
de mult conectată Ia rețeaua publică 
de distribuire a energiei electrice. 
Experiența\ acumulată aici, da și in 
alte localități, a condus la elabora
rea unui program la scară națională, 
pentru valorificarea potențialului e- 
nergetic al rîurilor mici care, con
stituind o alternativă eficace de eco
nomisire a' combustibililor;fosili, pot 
contribui considerabil Ia acoperirea 
necesităților economiei naționale. în 
cadrul programului respectiv, numai 
în Slovenia urmează să l'ie construite 
în viitorii ani aproape 100 de mici 
hidrocentrale. Iar in Croația se con
struiesc 39, de asemenea obiective, 
care vor produce peste patru milioa
ne kWh energie electrică. Gazdele 
ne-au vorbit și de adaptarea unor 

** întreprinderi industriale la cerințele 
acestui program. Uzina constructoare 
de mașini „Lltstroi" din Liubliana 
produce- de acum turbine, generatoa
re și alte instalații energetice de

cinema
B Un saltimbanc la Polul Nord : PA
TRIA (11 86 25) - 9 ; 11,15 ; 13.30';
15,45 ; 18 ; 20.15, GLORIA (47 46 75) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9 11,15 ; 13.30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
B’ Cine iubește șl Iasă : VICTORIA 
(16 28 79) — 9 ; 11,16 ; 13.30 : 15,45 ; 18 ;
20.15, FLOREASCA (33 29 71) — 9 ; 11 :
13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20 ; CULTURAL
(83 50 13) — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15.45 ; 18 ;
20.15.
Ei Aștoptind un tren : LTRA (317171)
— 13.30 ; 17.46 ; 20. TOMIS (21 49 46) — 
9 : 11.15 : 13,30 : 15.45 ; 18 : 20.
0 Intilnirea : DACIA (50 35 94) — 9 ; 
11.15 ; 13,30 : 15.45 ; 16 : 20. GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45 ; ța ; 
20.
B Zestrea domniței Ralu : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15.45 ;
18 ; 20.
S Univorslada ‘81 :
(23 94 10) — 16 ; 18 ; 20.
B Trei 
MICA
fl Nu i 
TRAL

x 16,45 ; 1
B Popeye marinarul — 9 : 10,30 ; 13 ; 
13.30 ; Saltimbancii — 15,45 ; 18 ; 20 : 
TIMPURI NOI (15 6110).
0 Pasărea albastra — 9 ; 11.15 : Toată 
lumea clntă, "' * “
13.30 ; 15,30 ;
(16 35 38).
fl Aii Baba și 
VITA (17 08 58)
S Nea Mărin miliardar 
SARH (31 28 13) — 16 ; 18
B Teheran *43 :
- 16 ; 19.
H Pirații secolului XX : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17.30 ; 10,30.

PROGRESUL

x.

1 oameni periculoși •
A PALATULUI — 17,15 ; 
este vorba rte dragoste : 

(14 12 24) — 9 ; 11.15 ;
18 ; 20.

SALA 
20.
CEN- 
13,30 ;

ride 
.17,30 ;

cei 10
— 9 :

și dansează —
10,30 : DOINA

de hoți : GRI- 
12 ; 16 : 19.

DRUMUL 
20.

POPULAR (35 15 17)

© MALADIILE NEU- 
ROMUSCULARE. La Maf- 
sil ia s-a ținut recent cel de-al 
V-lea Congres internațional al 
maladiilor 'neuromusculare. Ci
teva mii de cercetători, experți 
și specialiști au dezbătut pro
bleme din vastul domeniu al 
maladiilor care afectează siste
mul neuromuscular — domeniu 
care se întinde de la banale 
crampe și pină la miopatii, cu 
forme încă nevindecabile. A- 
ceste maladii musculare, multă 
vreme considerate ca „uitate", 
constituie în ultima vreme obi
ectul unor preocupări intense 
din cauza marelui număr de 
oameni care suferă de pe urma 
lor. Congresul a pus in eviden
tă rezultatele cercetării funda
mentale asupra țesutului mus

cular și patologiei lui și meto
de moderne de tratament.

• RECICLAREA REZI
DUURILOR MENAJERE. 
La Leningrad a început să 
funcționeze o unitate de prelu
crare a reziduurilor menajere. 
Anual — scrie ziarul ..Izvestia" 
— aici vor putea fi prelucrate 
aproximativ un milion tone re
ziduuri din conteinerele comu
nale și vor fi produse 200 009 
tone îngrășăminte destinate se
relor și solariilor, mii de tone 
combustibil pentru topitorii și o 
mare cantitate de negru de 
fum. Reziduurile sint transpor
tate în secțiile noii întreprinderi 
printr-o rețea de conducte pne
umatice.

• ASPIRATORUL DE 
MOLOZ. O firmă din Ami
ens (Franța) a conceput și rea
lizat o instalație pentru înde
părtarea molozului. Mașina as

piră dărimăturile cu aceeași u- 
șurintâ cu care un aspirator o-

PRETUTINDENI
bișnuit absoarbe praful. Prin
tr-o singură operațiune mașina 
din fotografia alăturată. atrage 
molozul șl îl depune intr-un 
conteiner. Noua tehnică permite 
o muncă precisă, limitează pa
gubele și riscurile inerente lu
crărilor de terasament.

«DEVOTAMENT MA
TERN. La numai 20 de ani, 
Paul Balay, dintr-o mică locali
tate franceză, este victima unui 
accident de automobil petrecut 
la 11 decembrie 1955. Suferind 
un traumatism cranian, el cade 
!ntr-o stare de comă, pe cît de

profundă, pe atft de ireversibi
lă, care a durat nu mai puțin 
de 27 de ani. în tot ace6t timp, 
el a fost menținut intre viată și 
moarte, îndeosebi datorită în
grijirilor date de mama sa, care 
a vegheat zi și noapte la căpă- 
tiiul lui. Nutrind in permanen
ță speranța că fiul ei isi va re
veni, chiar in cazurile cind, im- 
bolnăvindu-se. a fost spitalizată, 
ea a luat măsuri ca Paul să fie 
adus lingă ea. Acum trei ani, 
el a contractat o pleurezie care 
i-a fost fatală. Medicii analizea
ză cazul, nornind de la conside
rentul că, deși metodele actua
le de reanimare permit supra

mic gabarit. Asemenea instalații 
și-au făcut loc și in nomenclatorul 
cunoscutei intreprinderi de mașini 
„Rade Koncear" din Zagreb.

Vizitînd Iugoslavia, ești martorul 
intensei preocupări a autorităților, 
specialiștilor, a numeroase colective 
de oameni ai muncii pentru soluțio
narea unui întreg complex de pro
bleme in vederea dezvoltării bazei 
energetice. Interlocutorii apreciază 
că. de succesele obținute in acest do
meniu depinde în mare parte capa
citatea țării de a reduce sau chiar 
de a înlătura efectele crizei economi
ce și a asigura dezvoltarea în conti
nuare a forțelor de producție. Și 
pentru că posibilitățile țării in dome
niul hidroenergiei sînt dintre cele mai 
mari din Europa — totalizind aproa
pe 6 000 milioane kWh energie elec
trică pe an — valorificarea acestui 
vast potențial, din care in prezent se 

la sută, este avăt 
in vedere prin/ 
construirea de noi, 
obiective pe ma
rile cursuri de 
apă. Snecialiștii’ 
estimează că pu
terea tuturor hi- 
putea să atingă 

iar producția lor

folosește doar 39

însemnări de călătorie

alte preocupări de drocentralelor ar 
18 200 megawați, 
anuală nu .mai puțin de 60 miliar
de kilowați-oră. ceea ce ar asigura 
întregul necesar de energie electrică 
al țării, la nivelul de consum ridicat 
pentru sfirșitul veacului.

Am continuat drumul de documen
tare spre altă localitate — Bled — 
vestită deopotrivă prin curajul cu 
care a fost apărată in timpul răbotu- 
lui și prin atracția pe care o orezintă 
pentru turiști. Prin fața privirilor se 
perindă alte si alte sate pitorești, 
construite fiecare în stil propriu. 
Multe păduri, livezi, plantații de vie...

Ne intilnim cu Franz Schmit, pre
ședintele Societății de turism din 
Bled, un fost partizan care lucrează 
în stațiune de 20 de âni. „Turismul 
— 'glumește interlocutorul nostru — 
putea să 
tichitate. 
mițeau".

Așezată 
cu apă cristalină, cu o suprafață de 
144 hectare, înconjurată de dealuri, 
coline, văi și munți, localitatea . se 
caracterizează prin aer curat, soare 
.și liniște. „Condițiile naturale sînt un 
adevărat izvor de sănătate, dar și loc 
de refugiu pentru populație, tn caz 
de pericol — ne spune gazda. Așa 
cum a fost in timpul celui de-al doi
lea război mondial, adică al ocupa- 
ției fasciste, cind partizanii au putut 
organiza aici unul din punctele lor 
de rezistență. E adevărat ci tot la. 
Bled s-a stabilit și sediul Gestapou
lui, în speranța că va putea anihila 
mat ușor detașamentele luptătorilor. 
Numai că aceștia se găseau peste 
tot".

Așa se face fiâ atunci cinci fasciștii 
se credeau stăpini . pe situație, cre- 
zind că au pus bine cizma pe gru
mazul locuitorilor din Bled, la 171 iu
lie 1941 partizanii au reușit să Înfigă 
steagurile iugoslave pe clădirile unde 
erau adăpostiți militarii fasciști.

Iar pe locurile fostelor bătălii a [în
florit o viață nouă. Liber și stapîn 
pe destinele sale, poporul și-a zidit 
și-și zidește zi de zi țara, pe care 
anii socialismului au făcut-o tot mai , 
frumoasă, i-au— deschis perspective 
tot mai ample de*'progres multila
teral.

înceapă aici încă din an- 
Condițiile naturale o per-

în jurul unui lac glacial

Florea CEAUȘESCU

fl Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
SCALA (11 03 72) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
15,45< 18 ; 20,15, FESTIVAL (15 63 34)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
FAVORIT (45 31 70) — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 
1-5,45 ; 18 ; 20,15.
B Coliba unchiului Tom : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9 11,30 ; 14,15 ;
17 ; 19,30.
B Canalul : CAPITOL (16 29 17) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.
B I se spunea Buldozerul : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 
15.45 ; 18 ; 20,15, MELODIA (12 06 88)
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 : 20,15.
■ Gozlan : FEROVIAR (60 51 40) —
9 : 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 13 ; 20,15.
GRADINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
20.
N Cursa Infernală : EXCELSIOR 
(64 40 45) — 0 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45. : 18 ; 
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9 : 11 ; 

.13,15 : 15.30 ; 17,45 ; 20. GRADINA
FESTIVAL (15 63 84) — 20.
■ Superpollțistul : BUZEȘTI (*>0 43 50)
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 : 19. la grădină
— 20.
K Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă : UNION (13 49 04) — 9.15 ;
12,30 ; 16 : 19.16.
fl Colosul din Rhodos : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30 ; 16.30.
IB Contrabandiștii din Santa 
COTROCENI (49 48 48) — 15.30 
20. VIITORUL (11 48 03) — 14 ;
20.
B Bunul meu vecin Sam :
(60 30 85) — 11 : 15,30 ; 18,30, GRA
DINA LIRA — 19,45.
fl Provocarea dragonului : VOLGA 
(79 71 26) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 :
18 : 20,15, MUNCA (21 50 97) — 13 ;
17.15 ; 19,30.
«O fată fericită: STUDIO (39 53 15), 
— 10 ; 12 : 14 : 16 ; 13 ; 20, AURORA 
(33 04 66) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,43 ; 18 ; 
20.
B Lanțul amintirilor : FLACĂRA 
(20 33 40) — 10,30 ; 13.30; 16.30; 19,13. 
Q Safari Express : ARTA (21 31 86) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, la

grădină — 19,13, PARC HOTEL 
(17 08 53) — 20,15.
fl Eroii de Ia Telemark : GRADINA 
CAPITOL (16 29 17) — 19.45.
B Acel blestemat tren blindat : 
GRĂDINA GLORIA (47 46 75) — 20.
El Visul de argint al alergătorului : 
GRĂDINA MODERN (23 71 01) — 19,45. 
® Polițist sau delincvent : GRADINA 
TOMIS (21 49 46) — 19,45.
B Sandokan, tigrul Malayeziel : ARE
NELE ROMANE (75 77 20) — 20.

teatre

Lucia : 
:'17,45 ; 
1*5 ; ia :

PACEA

fl Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Cavoul de familie — 13 ; Ge
neroasa fundație — 20 ; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19,30.
fl Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Bredlceanu. 
Solist : Jerome Lowentbal — (S.u.A.) 
— 13.
H Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) 
Mormlntul călărețului avar — 19,30 ; 
(sala Grădina Icoanei. 12 44 16) : Poe
zia muzicii tinere — 19.30.
B Teatrul Mic (14 70 31) : Un pahar 
cu sifon — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
B Teatrul ,.Nott.ara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 19,30.
fl Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
fl Teatrul satiric-muzical ..C. Tănase* 
(13 56 78, sala Savoy) : Funcționarul 
de la Domenii — 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : La izvor de dor șl cîntoc — 
18,30.
■ Teatrul „Ion Vasllescu" 712 27 43) : 
Despărțire la marele zbor — 19,30.
■ Circul București (110120) : Zoo- 
circ — 16 ; 19,30.

I

viețuiri îndelungate, o comă de 
27 de ani reprezintă totuși un 
recoț-d.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. La Finnoy, 
în vestul Norvegiei, a fost des
coperit scheletul unui urs alb 
datlnd de aproximativ 10 000 de 
ani. Oasele, găsite stib pardo
seala unei’- casc, sînt aproape 
intacte. Acest lucru a trezit un 
viu interes în rîndul specialiști
lor, întrueit foarte rar s-au gă
sit resturi de urși albi datind 
din preistorie, iar în Europa se 
cunoșteau pină acum numai 
fragmente de oase de la această 
specie animală.

• NOCIVITATEA AL
COOLULUI. Consumarea de

alcool timp îndelungat, chiar șî 
fără malnutrîția care o însoțește 
adesea, poate distruge celulele 
creierului, se arată int.r-un stu
diu publicat de revista ameri
cană „Science". Folosirea siste
matică a alcoolului distruge 
neurotransmițătorul care a- 
jută la combaterea anxietății și 
ii determină astfel pe alcoolici 
să bea tot mai mult pentru a-și 
infringe anxietatea, care, lă rin
dul ei. îi face să consume tot 
mai multă băutură... Acest efect 
nociv — unu! din multe altele 
— a fost dovedit tț® experien
țele specialistului 'W. Walker, 
de Ia Colegiul de medicinii din 
Gainesville al Universității din 
Florida.

• PASĂREA-ACRO- 
BAT. Filmindu-se zborul pă

sării muscă, specialiștii au con
statat că, pentru a zbura, această 
pasăre minusculă efectuează 50— 
200 de bătăi de aripi pe secun
dă, după necesitate (pentru de
plasări normale, pentru vlnă- 
toare sau pentru luptă). Asocia
tă la această acțiune, inima pă
sării bate de 500—1 200 de ori 
pe minut. Sint cunoscute peste 
300 de specii de păsări colibri, 
cea mai mică (pasărea-muscă) 
avind 25 de milimetri lungime 
și cintărind două grame. Aripile 
ei sint atit de perfecționate, in
cit ea poate zbura și înainte și 
înapoi, pe spate, în dreapta și 
in stingă, orizontal și vertical și 
chiar să stea fix intr-un punct 
din spațiu. O adevărată pasăre- 
acrobat.



„Să se asigure accesul nestingherit 
al tuturor statelor la cuceririle 

atomului pașnic"
Intervenția reprezentantului român la Conferința generală 

a A.I.E.A.
VIENA 24. (Agerpres). — Cea de-a 

26-a Conferință generală a Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.), ale cărei lucrări se 
desfășoară la Viena, cu participarea 
a. peste 90 de țări. între care Româ
nia, a încheiat dezbaterile generale.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul Octavian Gro
za. reprezentant permanent al țării 
noastre pe lingă organizațiile inter
naționale de la Viena. a relevat că 
actuala conferință generală are loc 
într-o etapă deosebit de complexă 
a vieții internaționale, cind proble
ma fundamentală a omenirii este, 
mai mult ca oricind, pacea sau 
războiul.

în acest context a fost prezentată 
poziția tării noastre, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conform căreia 
este necesar să se acționeze cu toa
tă hotărirea pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și, in 
primul rind, pentru dezarmarea nu
cleară, pentru oprirea amplasării de 
rachete cu rază medie in Europa și 
retragerea celor existente, împotriva 
producerii armei cu neutroni, pen
tru diminuarea bugetelor și efecti
velor militare, pentru renunțarea cu 
desăvirșire la folosirea forței sau a 
amenințării cu forța in viața inter
națională, pentru făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie.
, Exprimind aprecierile, in ansam
blu pozitive, ale țării noastre, pri
vind agenția și eforturile ei pentru 
promovarea folosirii pașnice a ener
giei nucleare și a cooperării inter
naționale in acest important dome
niu, rezultatele notabile obținute în 
cei 25 de ani de la crearea organiza
ției, in sprijinirea eforturilor state
lor membre, indeosebi prin progra

mele sale de cooperare și asistență 
tehnică, energetică nucleară, for
marea de cadre naționale și altele, 
reprezentantul român a evidențiat, 
totodată, faptul că in aceeași perioa
dă au fost evidente tendințe de ori
entare a activităților A.I.E.A. in mod 
preponderent spre funcția de con
trol, in dauna îndeplinirii răspunde
rilor sale fundamentale de stimulare 
a cooperării internaționale și de 
susținere a eforturilor proprii ale ță
rilor membre pentru folosirea pașni
că ,a energiei nucleare.

Pe aceea — a subliniat șeful de
legației noastre — România consi
deră necesară angajarea mai fermă 
a agenției in eforturile din sistemul 
O.N.U. pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale și 
lichidarea subdezvoltării, asigura
rea unui transfer neîngrădit de teh
nologii nucleare, a. accesului nestin- 
jenit al tuturor statelor la cele mai 
recente cuceriri ale domeniului nu
clear, reducerea și eliminarea deca
lajelor ce separă țările în curs de 
dezvoltare de țările dezvoltate.

Referindu-se la folosirea pașnică a 
energiei nucleare in țara noastră, 
vorbitorul a arătat că, pornind de 
la cerințele economiei naționale și 
ținind seama de implicațiile crizei 
energetice mondiale. România a sta
bilit măsuri menite să asigure În
făptuirea neabătută a programului 
energetic național, astfel incit, in li
nii generale, pină în anul 1990 să-și 
asigure independența in ceea ce pri
vește energia și combustibilii, subli
niind că pentru realizarea acestui 
program se va asigura participarea 
tuturor ramurilor economiei na
ționale.

Manifestări și luări de poziție in scopul
promovam cauzei

FINLANDA. Pentru crearea 
unei zone denuclearizate 

în nordul Europei
' HELSINKI 24 (Agerpres). - Po
litica externă o Finlandei va ră- 
mine neschimbată și avem toate te
meiurile să uimăm cursul stabil cu
noscut sub numele de „linia Paasi- 
kivi - Kekkonen" - a declarat pre
ședintele Republicii' Finlanda, Mau- 
no Koivisto, intr-un interviu acordat 
Biroului de informații finlandez, 
Șeful statului finlandez a subliniat 
in mod deosebit atașamentul țării 
sale la cauza dezarmării, arătind, 
intre altele, că Fijilanda se pro
nunță pentru crearea unei zone de- 
nuclearizate in nordul Europei, 
„care ar corespunde intereselor sta
telor situate in această regiune 
geografică și nu ar contraveni in
tereselor nici unei țări".

S.U.A. Referendum 
în statul Massachusetts 

în problema reducerii 
înarmâriior nucleare

WASHINGTON. — Guvernatorul 
statului american Massachusetts, 
Edward King, a semnat legea pri- 
v ind organizarea unui referendum, 
la 2 noiembrie, odată eu alegerile 
legislative, in cadrul căruia locuito
rii săi să-și exprime opinia in le
gătură cu reducerea înarmărilor nu
cleare, Massachusetts devine astfel 
al nouălea stat american în care

dezarmării și păcii
va fi organizat un referendum pe 
această temă.

INDIA. Manifestație 
împotriva pregătirilor 

de război nuclear
DELHI. Peste 200 000 de per

soane au participat, la Calcutta la o 
manifestație antirăzboinică, de
monstranții purtând pancarte pe 
care era scris 0,Nu! războiului nu
clear". tn semn di protest față de 
producerea de noi arme de distru
gere in masă, demonstranții au dat 
foc machetei unei bombe cu. neu
troni:

R.D. VIETNAM. Milioane 
de semnături 

pentru dezarmare și pace
HANOI. — Peste 15 milioane de 

oameni ai muncii din diferite do
menii de activitate și-au depus 
semnăturile pe un document care 
se pronunță penlru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru prevenirea unui 
război nuclear, informează ageptia 
V.N.A., citind un comunicat al Pre
zidiului Comitetului Central al 
Frontului Patriei și al Comitetului 
pentru apărarea păcii mondiale din 
Vietnam. Lupta pentru pace este 
în prezent cea mai importantă sar
cină a omenirii, iar eliminarea pe
ricolului de război nuclear și men
ținerea păcii și apărarea drepturilor 
oamenilor la viață trebuie să con
stituie responsabilitatea fiecărui lo
cuitor al planetei, se menționează 
in comunicat. o

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE ROMANE ÎN BELGIA
* «

Președintele Marii Adunări Naționale primit de regele Belgiei
. BRUXELLES 24 (Agerpres). - în 

cadrul vizitei pe care delegația par
lamentară română o efectuează in 

.Belgia, la invitația parlamentului 
belgian, tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le. a fost primit de regele Baudouin. 

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și- a tovarășei 
Elena Ceaușescu. s-au transmis su
veranului belgian și reginei Fabiola 
un călduros mesaj de salut, urări de 
sănătate personală și de prosperitate 
pentru poporul belgian prieten.

Mulțumind, regele Baudouin a ru
gat, la rindul său. să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, din partea 
sa și a'reginei Fabiola. cele mai 
bune urări de sănătate, fericire și de 
succese in înfăptuirea aspirațiilor de 
pace și prosperitate ale poporului 
român prieten. ,

Cti prilejul discuției care a avut 
loc au fost evocate cu plăcere vizi
tele pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a făcut-o 
in Belgia, și c.ea pe care suveranul 
belgian a efectuat-o in România, 
subîiniindu-se importanța deosebită 
pe care au avut-o intilnirile și dia
logul la nivel inalt pentru amplifi
carea dezvoltării- pe multiple pla
nuri a relațiilor româno-belgiene.

Suveranul belgian a dat o înaltă 
apreciere realizărilor obținute de 
poporul român, activității remarca

bile pe care o desfășoară președin
tele Nicolae Ceaușescu in fruntea 
statului român, rolului activ pe care 
România il joacă pe plan mondial 
pentru promovarea ideilor păcii, des
tinderii, securității și cooperării in
ternaționale.

S-a exprimat dorința comună de a 
dezvolta in- continuare relațiile din
tre România și Belgia in diferite do
menii, în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
in Eurppa și in întreaga lume.

★
Delegația parlamentară română a 

fost oaspete al primăriei și provin
ciei Anvers, cu care țara noastră în
treține schimburi comerciale, dez
voltă relații de cooperare economică 
și realizează- transporturi maritime 
internaționale. Au fost vizitate cu 
acest prilej societatea „Beli Tele
phone". bine cunoscută pentru succe
sele obținute in domeniul comunica
țiilor, portul Anvers, precum și alte 
obiective economice și social-cul- 
turale.

Delegația parlamentară română a 
vizitat Institutul agronomic din 
Gembloux, instituție autonomă de 
stat, profilată pe formarea cadrelor de 
specialiști in domeniul agriculturii și 
puternic centru de cercetare științi
fică, cu o tradiție de peste 12 dece
nii. De asemenea, delegația a vizitat 
centrul de selecție, reproducere și în- 
sămînțări artificiale pentru bovine de 
la Cinay, și un centru de selecție și 
creștere a porcinelor din localitatea 
Wavre.

Președintele Republicii 
Guineea Ecuatorială 

l-a primit pe 
ambasadorul român

MALABO 24 (Agerpres). — To
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. i-au fost adresate de către pre
ședintele Republicii Guineea Ecuato
rială, Teodoro Obiang Nguema 
Mbazogo. cele mai bune urări de 
sănătate și viață îndelungată, iar 
poporului român urări de progres, 
prosperitate și pace. Mesajul a fost 
transmis cu prilejul primirii în vizi
tă de rămas bun a ambasadorului 
țării noastre in Guineea Ecuatorială, 
Porfir Negrea.

în timpul întrevederii au fost 
abordate unele probleme ale relații
lor bilaterale, evidențiindu-se posi
bilitățile de dezvoltare a acestora, 
îndeosebi a colaborării și cooperării 
economice dintre Republica Socia
listă România și Republica Guineea 
Ecuatorială.

varșovia: Convorbiri româno-polone
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La 

Varșovia au avut loc convorbiri între 
tovarășii Ion Pățan, ministrul apro
vizionării telinico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe din 
Republica Socialistă România, și Jan- 
Antosik. ministrul economiei mate
rialelor din Republica Populară Po
lonă. S-a analizat modul de realizare 
a planului de colaborare bilaterală 
dintre cele două ministere pe anul 
1980—1981. convenindu-se, pe baza 
experiențelor anterioare, cit și a ac
tivității actuale și de perspectivă, 
un nou protocol de cooperare intre

Comunicat comun
SOFIA 24 (Agerpres). — în Comu

nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale de prietenie 
in R. P. Bulgaria a delegației con
duse de Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președirftele R. S. -Ceho
slovace, se constată dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două partide și 
țări, mentionindu-se însemnătatea 
documentului semnat cu privire Ia 
orientările principale ale extinderii 
colaborării economice și tehnico- 
științifice bilaterale după 1985. trans-

lucrările Conferinței Uniunii Interparlamentare au evidențiat: 
„A devenit mai necesară ca oricind sporirea 
contribuției parlamentelor la eforturile pentru 

oprirea agravării situației internaționale"
ROMA 24 (Agerpres). La încheie

rea lucrărilor celei de-a 69-a confe
rințe a Uniunii Interparlamentare, 
desfășurată la Roma cu participarea 
delegațiilor din 92 de țări, intre care 
și România, au fost adoptate o serie 
de rezoluții asupra unora dintre cele 
mai actuale probleme ale lumii con
temporane. punindu-se in evidență 
convingerea participanților că astăzi, 
mai mult ca oricind, este necesară 
intensificarea eforturilor parlamente
lor și ale parlamentarilor in vederea 
opririi agravării situației internațio
nale, a reluării și continuării politicii 
de pace, destindere și țolaborare, re
nunțării definitive la politica de for
ță, promovării ferme a unei 'politici 
de respect al suveranității și indepen
denței naționale.

In rezoluția finală referitoare la 
problemele dezarmării, adoptată in 
unanimitate, au fost incluse impor
tante aprecieri și propuneri formu
late de țara noastră privind modali
tățile de înfăptuire a unui plan pro
pice de dezarmare, in primul rind de 
dezarmare nucleară. Exprimindu-se 
profunda preocupare in legătură cu 
rezultatele celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, în do
cument se dă o înaltă aprecie
re marilor mișcări populare in 
favoarea păcii și dezarmării și se 
cere parlamentelor să acționeze, in 
virtutea marilor răspunderi care le 
revin in fața popoarelor respective, 
pentru a se preveni pericolul unui 
dezastru nuclear, a se pune capăt po
liticii înarmărilor, asigurindii-se edi
ficarea unei lumi a păcii, fără răz
boaie. Pe pian european. Conferința 
a chemat guvernele țărilor partici
pante la C.S.C.E. să facă tot posibi
lul pentru a se asigura încheierea cu 
succes a reuniunii de la Madrid, con
vocarea unei conferințe de securita
te și dezarmare, adoptarea unui do
cument final substanțial și echili
brat. De asemenea, participanta s-au 
pronunțat pentru oprirea amplasării 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne în Europa, retragerea și distruge
rea celor existente, eliminarea de pe

continent a tuturor armelor nuclea
re. reducerea activităților militare 
ale blocurilor și desființarea aces
tora.

Documentul final cheamă toate par
lamentele și guvernele să acționeze 
pentru rezolvarea diferendelor dintre 
state exclusiv prin mijloace pașnice, 
prin tratative.

Conferința a dezbătut pe larg si
tuația din Liban și problema palesti
niană. adoptind o rezoluție în care 
se condamnă cu fermitate agresiunea 
Israelului împotriva poporului liba
nez și a poporului palestinian și se 
exprimă profunda indignare față de 
atrocitățile comise in taberele de re- 
fugiați palestinieni. Conferința a ho- 
tărit crearea unei comisii de anchetă 
a Uniunii Interparlamentare, care să 
constate la fața locului consecințele 
agresiunii israeliene.

în privința conflictului dintre Irak 
și Irân, reafirmînd profunda preocu
pare față de continuarea acestei con
fruntări militare, care a provocat 
mari pierderi umane și materiale ce
lor două țări, conferința s-a pronun
țat pentru încetarea imediată a focu
lui. pentru trecerea la tratative in 
vederea soluționării globale, juste a 
conflictului. în același spirit, confe
rința s-a pronunțat pentru rezolva
rea prin tratative a tuturor conflic
telor existente in alte zone ale lu
mii.

Conferința a subliniat răspunde
rile ce revin parlamentelor’ in pro
movarea păcii si securității interna
ționale. chemindu-se Ia intensificarea 
activităților pe plan interparlamen
tar mondial și regional menite să 
ducă la promovarea unui climat de 
înțelegere și colaborare.

Conferință a condamnat ocuparea 
ilegală a Namibiei de către Africa de 
Sud. s-a pronunțat pentru accesul la 
independentă al poporului namibian. 
pentru creșterea sprijinului acordat 
S.W.A.P.O. Au fost condamnate ac
țiunile agresive ale Africii de Sud 
împotriva „statelor din prima linie", 
precum și politica de apartheid și 
discriminare rasială din Africa de 
Sud.

------ ---------------  (DIN ĂCTUĂÎÎȚĂTEĂ fOLTTICA)----------------

r. F. germania: Evoluții politice in pregătirea 
unei noi formule guvernamentale

Totul părea cum nu se poate mai 
simplu. Cei patru miniștri aparți- 
nind Partidului liberal-democrat au 
demisionat la 17 septembrie din gu
vernul de la Bonn, lipsind astfel au
tomat ' cabinetul cancelarului Helmut 
Schmidt.de majoritatea necesară in 
Bundestag. Cancelarul urma să de
misioneze, iar opoziția creștin-de- 
mecrată să desemneze un nou șef 
de guvern, capabil să funcționeze 
cu sprijinul liberalilor. Zarurile erau 
deci -aruncate. Liderul U.C.D., 
Helmut. Kohl, primise. încă de la 
19 septembrie, asigurări publice din 
partea lui Hans-Dietrich Genscher, 
președintele P.L.D., că poate conta 
pe „o majoritate a deputaților libe
rali în Bundestag". „De vineri sea
ră. adică de Ia 24 septembrie — 
anunțau agențiile de presă — la 
Bonn va fi instalat un guvern 
creștin-rfemocrat/liberal".

Negocierile dintre noii parteneri 
de coaliție s-au ciocnit însă de difi
cultăți neașteptate. Uniunea creștin- 
sociaiă. aliatul bavarez al U.C.D., cu 
52 de deputați in Bundestag, a ce
rut alegeri parlamentare anticipate 
pină la sfîrșitul acestui an, perspec
tivă pe care liberalii încearcă s-o 
amine cit mai mult cu putință. 
Compromisul realizai in cele din 
urmă fixează data votului de neîn
credere in actualul cabinet minori
tar social-democrat la 1 octombrie, 
deci cu o aminare de o săptămină, 
iar alegerile anticipate — la 6 mar
tie 1983.' După cum se vede, vechile 
adversități intre P.L.D. și U.C.S. 
au recidivat chiar din primele zile 
ale inițierii noii coaliții — U.C.S. 
sperînd că. printr-o grabnică che
mare la urne a alegătorilor, creș- 
tin-democratii vor obține majorita
tea absolută în Bundestag, dispen- 
sindu-se astfel de un aliat pe 
care-1 consideră nestatornic. In 
plus, contrar intențiilor preșe
dintelui P.L.D., patru organiza
ții de land ale liberalilor au reu
șit să determine convocarea la 16

octombrie a unui congres extraor
dinar al partidului, care să decidă 
asupra problemei schimbării parte
nerului de coaliție.

Scenariul nu este deci nici pe 
departe atit de simplu, cum și-au 
imaginat unii politicieni, deoarece 
destrămarea coaliției dintre P.S.D. 
și P.L.D., după 13 ani de guvernare, 
nu a fost provocată de neînțelegeri 
de moment, ci este urmarea persis
tenței unui ansamblu de factori eco
nomici, sociali și politici, care au 
avut anumite efecte negative in 
unele domenii ale vieții sociale.

Intr-adevăr. consecințele crizei 
economice mondiale s-a'u repercutat 
cu o anumită intîrziere asupra Re
publicii Federale Germania, trezind 
la inceput speranțe irf evitarea unor 
involuții de amploarea celor obser
vate in alte țări industrializate din 
Occident. Șomajul și inflația au 
fost menținute pină Ia un timp in 
anumite limite „suportabile", ritmul 
de creștere economică nu era spșe- 
taculos, dar nu coborise sub sau 
aproape de zero, tradiționalele ra
porturi ale P.S.D. cu Federația sin
dicatelor vest-germane conturau 
cadrul stabil al unui „consens so
cial" — toate împreună plasind 
R.F.G. pe o poziție mai avantajoasă 
în rindul principalilor parteneri oc
cidentali, indeosebi față de S.U.A., 
Anglia și Franța. Cu aceste atu-uri, 
P.S.D. și P.L.D. au ciștigat alege
rile generale din 1980, succesele ob
ținute constituind temeiul reluării 
alianței lor guvernamentale.

Curind însă indicatorii principali 
ai conjuncturii au înregistrat evolu
ții negative destul de rapide : șo
majul a afectat 1 800 000 persoane, 
din care 700 000 sint tineri, iar pro
nosticurile instituțiilor de SDeciali- 
tate anunță că in 1983 armata celor 
rămași fără slujbe va depăși 2 mi
lioane. Creșterea economică oscilea
ză anul acesta doar intre 1 și 2 Ia 
sută și nu există nici un indiciu 
de modificare in bine a acestei 
tendințe.

La aceasta se adaugă nerezolva- 
rea unor probleme ecologice, pre
cum și, in mod deosebit, neliniștea 
ce a cuprins sectoare largi ale 
opiniei publice vest-germane după 
hotărirea N.A.T.O. din decembrie 
1979 privind instalarea de noi ra
chete nucleare americane în Euro
pa (majoritatea pe teritoriul R.F.G.), 
cc-ea ce a generat o polarizare a 
opțiunilor politice, resimțită și în 
rindul partidelor reprezentate in 
parlamentul de la Bonn. (Spre a 
evita un vot decisiv in aceas
tă problemă, in care ar fi pre
cumpănit poziția adversarilor deci
ziei N.A.T.O.. conducerea P.S.D. a 
insistat pentru a nu o include pe 
agenda congresului din luna apri
lie a.c.).

în ce privește motivele imediate 
ale crizei guvernamentale, ele sint 
legate de pozițiile — tot mai greu 
de conciliat — in problemele econo
mice și sociale cu care este con
fruntată țara. Zilele trecute, minis
trul economiei. Otto Graf Lambs- 
dorff (P.L.D.), a făcut public un 
așa-numit „concept pentru o poli
tică de depășire a stagnării econo
mice și combatere a șomajului". 
Conceptul prevede reduceri severe 
ale cheltuielilor sociale, cu efecte, 
negative asupra nivelului de trai 
al oamenilor muncii, și stimularea 
proprietarilor de întreprinderi prin 
acordarea unor facilități fiscale, mai’ 
ales micșorări de impozite — ceea 
ce a făcut să' fie apreciat de sin
dicate drept „o anulare a cuceriri
lor sociale chiar din perioada de 
guvernare â social-democraților și 
liberalilor".

Aceasta a fost, se pare, picătura 
care a revărsat paharul neînțelege
rilor dintre P.S.D. și P.L.D., care, 
alarmat de pierderile . repetate în 
consultările electorale regionale, a 
inițiat contacte — mai întii pe 
plan local — cu liderii creștin-de- 
mocrați din opoziție, o primă tato
nare efectuindu-se in landul Hessen, 
unde va avea loc duminică, 26 sep

tembrie. scrutinul pentru reînnoi
rea componenței dietei provinciale, 

în ce-1 privește, P.S.D. a dorit 
ca destrămarea oarecum așteptată a 
coaliției cu P.L.D. să fie urmată 
curind de alegeri parlamentare an
ticipate. din considerente tactice, 
care vizează in special fostul parte
ner de coaliție. Un sondaj de opinie 
efectuat de Institutul „Allensbach". 
la două zile după destrămarea coa
liției și publicat de săptăminalul 
..Die Zeit" din Hamburg, relevă că, 
dacă alegerile generale s-ar des
fășura la 26 septembrie, pentru 
P.L.D. ar vota numai 2.3 la sută 
din alegători, ceea ce ar Însemna 
excluderea sa din Bundestag, unde, 
potrivit constituției, nu participă la 
repartizarea mandatelor decît parti
dele care depășesc „pragul" de cel 
puțin 5 la sută din sufragii. în 
schimb. U.C.D. și U.C.S. ar obține 
împreună 52.7 la sută din voturi, 
adică majoritate absolută in parla
ment. Noua formațiune ..GAL", 
care reunește ^grupări ecologiste. 
militanți pentru pape, adversari ai 
înarmării, in general nemulțumiți 
de programele actualelor partide 
politice, ar putea realiza, potrivit 
sondajului, 7,8 la sută din voturi, 
suficiente pentru a pătrunde pen
tru prima dată in Bundestag, fiind 
de pe acum un concurent deloc ne
glijabil al liberalilor.

Observatorii politici așteaptă cu 
interes programul asupra căruia vor 
conveni noii parteneri de coaliție și 
in primul rind noua variantă a bu
getului pe 1983. Evident, perioada 
scurtă ce rămine pină la alegerile 
generale din 6 martie 1983 nu per
mite nici unei formații guverna
mentale intervenții’ structurale in 
viața politică și socială a țării. Ci
tind surse apropiate de U.C.D., 
agenția France Presse notează că 
direcțiile principale de acțiune ale 
viitorului guvern se vor axa pe „o 
mai mare vigoare bugetară și pe 
continuitate .în politica externă".

Petre STĂNCESCU

tările noastre pină în anul 1985. S-a 
stabilit, totodată. • „sta operațiunilor 
de schimb de materii prime și ma
teriale pe anii 1982—1983 peste pre
vederile protocoalelor comerciale.

Ministrul român a fost primit de 
Andrzej Jedynak. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, și a avut o intre- 
vedere cu Tadeusz Nestorowycz, mi
nistrul comerțului exterior al Repu
blicii Populare Polone.

A participat Grigore Negulescu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al României 
la Varșovia.

bulgaro-cehoslovac
mit agențiile B.T.A. și C.T.K. în 
ce privește conlucrarea din cadrul 
Consiliului de Ajutor Economic’ Re
ciproc, in comunicat se arată că păr
țile acordă o mare însemnătate apro
piatei consfătuiri economice a țări
lor membre ale C.A.E.R. la cel mai 
inalt nivel. Bulgaria și Cehoslovacia 
— se spune in comunicat — iși in
tensifică eforturile îndreptate spre 
prevenirea unei catastrofe nucleare, 
spre întărirea încrederii și dezvol
tarea unei colaborări reciproc avan
tajoase și egale in drepturi intre 
popoare.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN•>
© „Dorim să transformăm Libanul într-o țară nouă și dinamică" — a declarat noul președinte 
al țării • Au început consultările în vederea desemnării noului premier © Armata libaneză 

a continuat amplasarea unităților sale în sectorul de vest al Beirutului
. .WASHINGTON .24 (Agerpres). — 
Noul președinte al Libanului, Amin 
Gemayel. a declarat, intr-un articol 
publicat in cotidianul „Washington 
Post", că vă promova o politică 
orientată spre garantarea suverani
tății Libanului. El a adăugat că. pe 
plan intern, va urmări „refacerea 
unității spirituale a populației", in
diferent de deosebirile politice, reli
gioase ori etnice. De asemenea, pre
ședintele Gemayel a menționat că 
intenționează să refacă armata liba
neză pentru a asigura securitatea 
internă. ..Dorim să transformăm 
Libanul într-o țară nouă și dinami
că". a subliniat el, adăugind că in 
vederea atingerii acestui obiectiv 
„Libanul consideră esențial ca suve
ranitatea și integritatea sa teritorială 
să rămină o prioritate a comunității 
internaționale".

BEIRUT 24 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Shafic Al- 
Wazzan, a prezentat președintelui

Amin Gemayeț demisia guvernului 
său, ca urmare a alegerii noului șef 
al statului, relatează agenția France 
Presse. Demisia a fost acceptată, 
președintele libanez rugindu-1 pe 
Wazzan să rămină in funcție pină 
Ia desemnarea unui nou cabinet. 
Amin Gemayel a început imediat 
consultările pentru desemnarea unui 
nou- premier.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Armata 
libaneză a continuat amplasarea 
unităților sale în noi poziții din sec
torul de vest al Beirutului, infor
mează postul oficial de radio libanez, 
citat de agenția France Presse. Se 
menționează că trupe libaneze au 
preluat controlul asupra celor două 
tabere de refugiați palestinieni, 
Sabra și Shatila, unde, la sfirșitul 
săptămînii trecute, au fost comise 
masacrele împotriva populației civile 
palestiniene. Amplasarea forțelor 
armate libaneze în aceste zone a 
avut loc după retragerea trupelor

israeliene din jurul celor două ta
bere palestiniene, a precizat postul 
de radio.

Primele contingente ale Forte! 
multinaționale, alcătuită din unități 
americane, franceze și italiene, au 
debarcat vineri la Beirut, dar desfă
șurarea lor a' fost întirziată de pre
zenta soldatilor israelieni in portul 
Beirut, relatează agenția France 
Presse.

, Cu toate că trebuia să devină 
operațională in Beirutul de vest în 
trei zile, potrivit celor anunțate la 
Washington și Paris, Forța multina
țională nu va fi amplasată înainte de 
lunea viitoare, adică cu patru zile 
întirziere. adaugă agenția.

■I .
BEIRUT 24 (Aget m). — Portul 

Beirut și-a reluat prog;..:siv activita
tea și, de la începutul săptămînii, 
navele care așteptau in larg au putut 
să-și debarce încărcăturile, relatează 
agenția France Presse.

Continuă protestele împotriva masacrelor săvîrșite 
în taberele de refugiați palestinieni

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Mai 
multe mii de persoane au manifes
tat joi seara la Ierusalim în semn 
de protest împotriva masacrelor să- 
virșite in rindul populației civile pa
lestiniene din taberele Sabra și Sha
tila. din Beirutul de vest. Acțiunea 
de protest a fost organizată Ia che
marea mișcării israeliene ..Pacea a- 
cum" și s-a desfășurat sub semnul 
cererilor de retragere imediată a 
trupelor israeliene din Liban și de 
demisie a primului ministru Mena- 
hem Begin și a ministrului apărării, 
Ariel Sharon.

Demonstrația 
trează 
zile a 
Israel

cuvint a relevat, totodată, că gene
ralul Mizna a explicat in cadrul unei 
audiente la ministrul apărării. Ariei 
Sharon, motivele demisiei. — rela
tează agenția France Presse.

de joi seara ilus- 
intensitatea in ultimele patru 
acțiunilor de condamnare in 
a masacrelor de la Beirut.
AVIV 24 (Agerpres). — Circa 
de arabi au manifestat vineri

TEL 
o mie 
in fața moscheei El Aqsa, din Ieru
salim. împotriva masacrelor comise 
în taberele de refugiați palestinieni 
din Beirutul de vest, relatează agen
ția France Presse, citind surse pa
lestiniene. în orașul Nablus. din 
Cisiordania. teritoriu ocupat de 
Israel, au fost impuse din nou res
tricții de circulație, ca urmare a 
manifestațiilor organizate in memo
ria victimelor din cele două tabere 
palestiniene.

Forțe armate israeliene au disper
sat. vineri. în Ierusalimul de est. o 
manifestație a femeilor palestiniene 
pentru comemorarea victimelor ma
sacrelor săvirșite in taberele de re- 
fugiați palestinieni din Beirutul de 
vest. transmite agenția France 
Presse. Participa.nții la manifestație 
au arborat drapele negre, in semn 
de doliu in memoria victimelor de 
la Sabra și Shatila.

Forțele israeliene de represiune au 
arestat trei persoane.

Intr-un interviu acordat postului de 
radio „France-Inter". liderul Parti
dului Muncii din Israel. Shimon Pe
res. a apreciat drept o greșeală fap
tul că ministrul israelian al apără
rii, Ariel Sharon, nu a reacționat 
după ce a fost informat de pregă
tirea masacrelor din taberele de re- 
fugiați palestinieni Sabra și Shatila. 
..A trecut vremea războiului, 
buie sa părăsim Libanul și să 
in relații de bună vecinătate, 
nici o amenințare reciprocă", a 
tionat liderul opoziției israeliene.

Tre- 
trăim 

fără 
men-

TEL AVIV 24 (Agerpres). —. Ge
neralul israelian Amran Mizna, co
mandantul Școlii de inalte studii mi
litare. a demisionat din funcție — 
a anunțat un purtător de cuvint mi
litar israelian. precizind că demisia 
a survenit din cauza recentelor eve
nimente din Liban. Purtătorul

Pentru dezvoltarea
relațiilor de bună

de

BELGRAD 24 (Agerpres). — în 
comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei oficiale în Iugo
slavia a șefului statului turc. Kenan 
Evren. se evidențiază necesitatea 
opririi cursei înarmărilor și adoptă
rii de măsuri concrete pentru redu
cerea armamentului nuclear și clasic, 
pentru înfăptuirea dezarmării. Pro- 
nunțindu-se pentru transpunerea in 
practică a prevederilor Actului final 
de la Helsinki, părțile subliniază 
necesitatea de a se depune eforturi 
de către toate statele in scopul in
cite ierii'cu succes a reuniunii de la- 
Madrid a statelor 
Conferința 
cooperare 
și Turcia 
document

dezvoltarea
Și :

participante la 
pentru securitate și 

in Europa. Iugoslavia
— se menționează în
— vor acționa pen

tru . dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate și a colaborării multi
laterale intre țările balcanice.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Un grup de țări nealiniate a ela
borat un proiect de. rezoluție in care 
sint condamnate ferm recentele ma
sacre cărora le-au căzut victime lo
cuitorii palestinieni din taberele 
Sabra și Shatila, situate în sectorul 
vestic al Beirutului — relatează 
agenția T.A.S.S. Documentul, care 
urmează să fie supus dezbaterilor 
sesiunii speciale a Adunării' Gene
rale a O.N.U. consacrate problemei- 
palestiniene, ale cărei lucrări vor fi 
reluate, după cum s-a anunțat. Ja 
New York, cere retragerea forțelor 
israeliene de pe teritoriul libanez și 
preconizează că Adunarea Generală 
să solicite Consiliului de Securitate 
efectuarea unei anchete cu privire la 
asasinatele comise în taberele pales
tiniene.

BONN 24 (Agerpres). — La Bonn 
se desfășoară lucrările Conferinței 
parlamentare arabo—vest-europene. 
la care participă deputați din 24 de 
țări, precum și ai Consiliului Națio
nal Palestinian. în cursul dezbateri
lor. participanții din cele 12- țări 
vest-europene au condamnat în una
nimitate Israelul pentru răspunde
rea pe care o poartă in 
din Beirut, a declarat 
olandez Klaas de Vries, președin
tele Asociației parlamentare pentru 
cooperarea arabo—vest-europeană,
organizatoarea conferinței.

Abdallah Frangi. reprezentantul 
O.E.P. Ia Bonn și Viena. a mențio
nat. la rindul său, necesitatea „de a 
se face totul pentru a se ajunge la 
o pace justă și durabilă, bazată pe 
fapte", in Orientul Mijlociu.

masacrele 
deputatul

Anchete asupra masacrelor
BEIRUT 24 (Agerpres). — Parche

tul militar libanez a fost sesizat, din 
dispoziția președintelui republicii. 
Amin Gemayel, de problema masa
crelor comise impotriva reftigiaților 
palestinieni din taberele de la Sabra 
și Shatila. a anunțat postul de radio 
oficial libanez. Potrivit agențiilor 
France Presse și M.E.N.. procurorul 
general militar libanez a vizitat vi
neri dimineață cele două tabere pa
lestiniene. însoțit de ofițeri ai arma
tei libaneze. El a procedat la audie
rea martorilor și a strins depozițiile 
acestora asupra circumstanțelor ma
sacrului. Postul de radio a precizat 
că președintele Gemayel a cerut ca 
rezultatele anchetei să fie date pu
blicității.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — în
trunit vineri în ședință extraordi
nară. guvernul iȘraelian l-a însărci
nat pe președintele Curții Supreme, 
Yitzhak Kahane. cu efectuarea unei 
anchete asupra masacrelor din tabe
rele de refugiați palestinieni Sabra 
și Shatila din Beirutul de vest, re
latează agenția France Presse.

Sesiunea Consiliului 
Ligii Arabe

TUNIS 24 (Agerpres). — La Tunis 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
78-a sesiuni ordinare a Consiliului 
Ligii Arabe. După cum a informat 
reprezentantul țării gazdă, 7re a 
prezidat lucrările, consiliul a apro
bat hotăririle recentei reuniuni arabe 
la nivel înalt de la Fes. Totodată, a 
fost reafirmat sprijinul față de Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. relatează agenția France Presse.

Consiliul Ligii Arabe a propus în
tărirea cooperării arabo-africane in 
toate domeniile. EI a hotărît să acor
de Organizației Unității Africane 
statutul de observator pe lingă Liga 
Arabă.
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ÎNTREVEDERI CHINO—BRITA
NICE. După cum transmite agenția 
China Nouă. Deng Xiaoping s-a în- 
tilnit. vineri, cu primul ministru al 
Marii Britanii, Margaret Thatcher, 
care-se află in vizită la Beijing. în 
cursul intrevederii au fost abordate 
probleme ce privesc viitorul Hong 
Kong-ului. Partea chineză, preci
zează agenția citată, a reafirmat po
ziția guvernului R. P. Chineze pri
vind redobindirea suveranității a- 
supra întregii

. Kong-ului.
regiuni a Hong

SCRISOARE 
CRETARULUI
O.N.U. Comitetul internațional de 
legătură pentru reunificarea inde
pendentă și pașnică a Coreei a 
trimis secretarului general al 
O.N.U. o scrisoare in care se ara
tă. intre altele, că. prezența forțe
lor S.U.A. pe teritoriul coreean re
prezintă principalul obstacol în 
calea rezqlvării oroblemei coreene, 
transmite agenția A.C.T.C. Pre
zența acestor forte este în contra
dicție cu rezoluțiile celei de-a 30-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., se spune in document.

ADRESATA 
GENERAL

SE
AL

L

EXPERIENȚE NUCLEARE SUB
TERANE ÎN NEVADA. Ministerul 
Energiei ai S.U.A. a anunțat că joi 
au fost efectuate trei .noi experiențe 
nucleare subterane in deșertul Ne
vada. Ș-a precizat că in două din
tre aceste teste puterea dispozitive
lor detonate a fost mai mică de 20 
kilotone de exploziv convențional, 
iar în a! treilea caz a fost vorba de 
un dispozitiv cu o forță cuprinsă in
tre 20 și 150 kilotone.

TURNEUL TEATRULUI MIC IN 
R.S.F. IUGOSLAVIA. Teatrul Mic 
din București a prezentat, la Com
plexul cultural din Liubliana. un 
spectacol cu piesa „Maestrul și 
Margareta", de Bulgakov. Specta
colul s-a bucurai de un deosebit 
succes, publicul' aplaudând cu căl
dură pe interpreți. Miercuri seara, 
posturile iugoslave de televiziune 
in culori au transmis spectacolul 
„Maestrul și Margareta", înregis
trat in timpul reprezentației de la 
Belgrad.

ADUNAREA CONSTITUANTA A 
TURCIEI a aprobat textul Consti
tuției caic va da posibilitatea reve
nirii ia un guvern civil in această 
țară, informează agenția A.P.

LA BERLIN s-au Încheiat con
vorbirile dintre Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, și Kaysone Phom- 
vihane. secretar general al C.C. al 
P.P.R.L.. prim-ministru al R.D.P. 
Laos, care a efectuat o vizită o- 
ficială de prietenie in R.D.G.. in 
fruntea unei delegații de partid și 
guvernamentale,

MANEVRE N.A.T.O. După cum 
a anunțat un purtător de cuvint 
al trupelor americane din R.F.G.. 
cu. prilejul manevrelor N.A.T.O. 
..Carbine Fortress", desfășurate pe 
teritoriul R. F. Germania, s-au 
produs aproximativ 500 de acci
dente de diferite tipuri. în care 
și-au pierdut viața 11 persoane, iar 
alte 100 au fost rănite. □
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