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IERI,
ÎN CADRUL VIZITEI

DE LUCRU
ÎN JUDEȚUL CLUJ

Zeci de mii de oameni ai muncii, tineri, elevi, studenți au exprimat, prin vibrante manifestări de dragoste
și stimă față de secretarul general al partidului, hotărîrea fermă de a îndeplini programul de dezvoltare 
economico-socială a țării, de a perfecționa continuu învățămîntul, activitatea de educare revoluționară, 

patriotică a tinerei generații

Grandioasa adunare populară prilejuită de vizita secretarului general al partidului în județul Cluj și de deschiderea noului an de învățămînt a reunit peste 100 000 de oameni ai muncii, femei și bărbați, tineri și vârstnici. care și-au manifestat și cu această ocazie încrederea nezdruncinată în politica partidului și statului nostru, sentimentele de înaltă prețuire pe care clujenii le nutresc, alături de toți fiii tării, fată de conducătorul partidului și statului, cel mai iubit fiu a'l națiunii noastre, de numele căruia sint legate marile împliniri ale județului, ale întregii Românii socialiste. Devenită tradițională, participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la deschiderea anului de învățămînt. adevărată sărbătoare a școlii românești pe care tinăra generație a tării o trăiește cu emoție și nespusă bucurie, a pus cu pregnantă în evidentă locul de maximă importanță pe care conducerea partidului și statului, societatea noastră ii acordă înzestrării tineretului cu temeinice cunoștințe. cu o inaltă ținută morală si o înaintată conștiință patriotică, revoluționară, pentru a putea deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului pe pământul României.Piața Mihai Viteazu, unde se desfășoară adunarea, freamătă de entuziasmul zecilor de mii de locuitori ai municipiului Cluj-
(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Cluj-Napoca

Dragi tovarăși și prieteni,Ne aflăm în județul Cluj și în municipiul Cluj-Napoca într-o vizită de lucru și pentru deschiderea noului an de învățămînt 1983— 1984. Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Cluj, în numele Comitetului Centrai al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, al meu personal, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări, precum și felicitări cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt și . urarea fierbinte de a obține rezultate cit mai bune în toate domeniile ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Am vizitat unele întreprinderi industriale, agricole și unități de învățămînt și cercetare din județ. Aș menționa vizita la Combinatul metalurgic Cîmpia Turzii, care a devenit un puternic centru metalurgic al județului Cluj și realizează produse de înaltă calitate pentru economia națională. De a

semenea, mi-au produs o deosebită satisfacție dezvoltarea și rezultatele obținute la noul Combinat de utilaj greu din Cluj-Napoca, ce a devenit — se poate spune — unul din marile combinate ale construcției de mașini grele, nu numai din județ, dar din întreaga țară.Aș dori, cu acest prilej, să menționez impresiile plăcute pe care le avem în general despre toate unitățile vizitate, despre rezultatele obținute de oamenii muncii din aceste unități, precum și din întregul județ în realizarea producției pe acest an. Faptul că, pe ansamblu, pe opt luni, industria clujeană a depășit planul de producție dă garanția că va realiza în bune condiții planul pe întregul an. Am discutat cu oamenii muncii din unitățile vizitate, cu organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii atît despre activitatea de pînă acum, cît și despre măsurile ce trebuie luate pentru perfecționarea și îmbunătățirea activității în viitor.Pentru rezultatele bune obținute, 

atît în unitățile pe care le-am vizitat, cît și în întreaga industrie, de toți oamenii muncii din municipiul Cluj-Napoca și din județul Cluj, doresc să le adresez cele mai calde felicitări și ’ urarea ie noi și noi succese. (Urale și apliuze puternice ; se scandeaziț „Ceaușescu și poporul!“).Dezvoltarea 'puternică t industriei în Cluj — ca deațfel din toate județele patriei nojstre — reprezintă materializarea politicii consecvent revoluționare a partidului nostru, de dezvoltare puternică a forțelor de procucție în întreaga țară ca o bază trainică a progresului general al țatriei, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, a realizării adevăratei egalități în drepturi între toți oamenii mumii, fără deosebire de naționalitate Putem afirma, cu îndreptățită mndrie, că industria românească a cevenit o forță puternică a societăți noastre socialiste, că în toate juchțele patriei industria modernă i chemat și a ridicat la o viață rouă milioane și milioane de oameni, de- 

monstrînd că numai și numai socialismul asigură condiții pentru dezvoltarea rapidă economico- socială a întregii țări, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului; (Aplauze și urale prelungite; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).în întreaga țară, oamenii muncii au realizat, în primele 8 luni ale acestui an, o producție suplimentară de circa 10 miliarde lei — ceea ce demonstrează că întregul popor acționeză cu toată energia pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, în vederea realizării unei noi calități a muncii și vieții, a creării condițiilor necesare trecerii la un nou stadiu de dezvoltare a patriei noastre.Pentru rezultatele bune obținute de oamenii muncii din întreaga țară, doresc ca, de aici, de la marea adunare populară din Cluj, să adresez clasei muncitoare, inginerilor, tehnicienilor, întregului nostru popor cele mai calde felicitări și urarea de a face totul pentru a încheia anul cu rezultate cît mai

bune, pentru realizarea cu succes a întregului cincinal ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Toate rezultatele pe care le avem în Cluj, în celelalte județe, în ■ întreaga țară demonstrează cu putere justețea politicii materialistdialectice a partidului nostru, de aplicare în mod consecvent a adevărurilor general valabile, a principiilor socialismului științific la condițiile patriei noastre. Tocmai aceasta demonstrează că partidul nostru își îndeplinește în bune condiții misiunea istorică de a conduce întreaga națiune pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație, pe calea socialismului și comunismului. (Urale și aplauzo puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,în cursul vizitei am discutat cu oamenii muncii, cu fiecare colectiv, cu organizațiile de partid atît despre ceea ce s-a realizat

bun, cît și despre unele minusuri și lipsuri. Nu doresc însă să mă refer acum la aceste lipsuri și minusuri. Așa cum am procedat și în alte județe, consider că organizația de partid, oamenii muncii, consiliile de conducere, organizațiile de masă și obștești vor trage toate concluziile și vor! acționa cu toată hotărîrea pentru lichidarea lipsurilor și pentru îmbunătățirea întregii activități. Fac aceasta, considerând că în Cluj există suficiente forțe să facă o analiză, critică și autocritică, și să acționeze pentru îmbunătățirea activității. Acord, în acest fel, o încredere organizațiilor de partid, consiliilor de conducere, puternicelor colective de oameni ai muncii din toate domeniile. Am convingerea că, acțio- nînd în deplină unitate, veți demonstra că această încredere este pe deplin justificată ! (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.„Ceausescu și poporul !“).(Continuare în pag. a Ill-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 16 septembrie 1983VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULW NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEJUL CLUJ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a conti
nuat, joi, 15 septembrie, vizita de lucru in municipiul 
Ciuj-Napoca.

Conducătorul partidului și statului nostru a fost însoțit de 
tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Petru Enache, ion 
Ursu.

51 In această zl, populația orașului 
a făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena Ceaușescu o primire entuziastă, plină de căldură. Mii de oameni, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, au ținut să exprime, încă o dată, nețărmurita lor dragoste, stimă și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul care și-a făcut cel mai înălțător ideal din slujirea, cu devotament și neobosită voință revoluționară, a patriei și poporului.Străzile orașului erau inundate de 
o mare de drapele roșii și tricolore, oamenii purtau cu mindrie portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
ale tovarășei Elena Ceaușescu. Pe mari pancarte erau înscrise urări la adresa tării, a partidului și a conducătorului iubit. Se scanda cu înflăcărare „Ceaușescu — P. C. R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mindria, Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu — pace !“. Văzduhul acestei frumoase zile de toamnă vibra de puternice aplauze, urale și ovații. Grupuri de dansatori, îmbrăcati în splendide costume naționale. interpretează cu măiestria binecunoscută a oamenilor de pe aceste plaiuri străbune cîntece și jocuri venite din istorie, care se alătură astăzi entuziasmului prilejuit de noua vizită a secretarului general al partidului. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Cluj. Orașul întreg a trăit momente de intensă bucurie, oferind imaginea unei mari sărbători, imagine atît de caracteristică fiecărei întilniri a conducătorului partidului și statului nostru cu cetățenii, țării, fără deosebire de naționalitate.Ca o expresie a prețuirii de care se bucură acest mare și* frumos oraș, viguros centru economic, citadelă a Distinșii oaspeți sînt invitat! de

g

științei, invățămîntului și culturii, ultima parte a vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost consacrată întîlnirii cu valoroase colective de cercetare, ce își aduc o însemnată contribuție la soluționarea unor probleme complexe pe care le ridică actuala etapă de dezvoltare a economiei naționale, a întregii țări.Ora 9. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovatășa Elena Ceaușescu sosesc 
la INSTITUTUL DE CHIMIE, prestigios centru științifip, unitate de cercetare și producție cu importante contribuții la permanenta ascensiune a chimiei românești.Pe frontispiciul clădirii institutului este înscris : „Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din inimă, bun venit !“. Platoul de la intrare a devenit, la această oră a dimineții, locul de adunare al chimiștilor, cărora li s-a adăugat un mare număr de locuitori ai orașului, ținînd să fie prezenți la întîlnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.O formațiune alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de Gheorghe Caranfil, ministrul industriei chimice, Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Poliana Cristescu, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, de membri ai conducerii ICECHIM și ai unității-gazdă. 

Gheorghe Marcu, directorul Institutului de chimie, să ia cunoștință, prin intermediul unei sugestive expoziții, al unor reprezentative grafice și panouri, de realizările acestui harnic colectiv. Chimiștii clujeni raportează cu satisfacție că rezultatele lor de astăzi sînt urmarea aplicării întocmai a indicațiilor și recomandărilor pe. care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu le-au formulat cu ocazia precedentei vizite în institut. Aceste succese, arată gazdele, își au izvorul în sprijinul neprecupețit pe care conducerea partidului și statului nostru îl acordă dezvoltării științei românești.Au fost adresate calde mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, care are o contribuție decisivă la fundamentarea și transpunerea în viață a unor ample programe științifice în domeniul chimiei, pentru orientarea cercetării spre rezolvarea importantelor probleme cu largi implicații în dezvoltarea economiei naționale.'în continuare s-au vizitat mai multe laboratoare ale institutului, cum sînt cele de senzori electro- chimici, de proiectare și construcție a aparaturii de specialitate. O vie impresie au lăsat realizările legate de producerea feromonilor — substanțe destinate combaterii dăunătorilor culturilor agricole — biostimulatorilor, a aromelor sintetice pentru industria alimentară și cosmetică. Au fost apreciate tehnologiile de producere a pulberilor și pastelor destinate metalizării, pigmenții anorganici pentru sticlă și ceramică, tehnologia de metalizare a maselor plastice.Deosebit de semnificative sînt rezultatele pe linia integrării învă- țămîntului cu cercetarea și producția. în acest sens au fost prezentate instalațiile-pilot, care asigură institutului materializarea cercetărilor, verificarea noilor tehnologii elaborate, cît și dezvoltarea producției industriale proprii. Demn de remarcat este faptul că majoritatea temelor de cer

cetare de la Facultatea de tehnologie chimică din acest puternic centru universitar sînt integrate în cadrul lucrărilor institutului, că în perioada 1975—1983 producția proprie a crescut de peste 8 ori, iar numărul de sortimente de la 5 la 72.Secretarul general al partidului îi felicită pe chimiști pentru realizările lor și le cere să acționeze în continuare pentru perfecționarea tehnologiilor. pentru extinderea propriilor capacități de producție industrială. în acest sens a fost relevată atenția deosebită ce trebuie'acordată obținerii de produse chimice pentru agricultură, în volum și în sor- timentație mai mari, extinderii producției de aparatură de laborator și de control pentru acoperirea solicitărilor economiei naționale, pe această bază urmînd să se realizeze însemnate economii valutare.Interesîndu-se îndeaproape de activitatea institutului, tovarășa academician doctor inginer .Elena Ceaușescu recomandă specialiștilor să aprofundeze cercetările într-o serie de domenii importante, cum ar fi cel al producerii pulberilor și pig- menților.întreaga vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a constituit pentru chimiștii de la institutul de specialitate din Ciuj-Napoca un minunat prilej de a beneficia de orientări și indicații de o inestimabilă valoare pentru activitatea lor viitoare. Angajîndu-se să transpună în praetică, cu operativitate, indicațiile și recomandările primite, colectivul institutului a exprimat, încă o dată, cele mai vii mulțumiri pentru vizită, recunoștința fierbinte pentru minunatele condiții de muncă și da viață de care se bucură.Adresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :
„Dragi tovarăși.
Ne-a făcut o deosebită plăcere să 

constatăm rezultatele bune obținute 
în Institutul de chimie, organizarea 
cercetării pe baze noi și dezvoltarea 
micropiloților și piloților, ceea ce 
asigură și o producție importantă.

Aș dori să adresez felicitări tutu

ror cercetătorilor și oamenilor mun
cii din institut pentru aceste rezul
tate, dar, totodată, și urarea de a 
concentra forțele pentru soluționarea 
mai rapidă u unor probleme foarte 
importante pentru economia na
țională.

Aveți o capacitate bună, aveți, in 
primul rind, buni cercetători, dar 
aveți și o bază tehnico-materială 
bună și trebuie unite toate forțele, 
și din cercetare, și din învățămint, 
pentru ca și Institutul de chimie din 
Cluj să-și aducă o contribuție 
mai importantă la soluționarea pro
blemelor din domeniul chimiei și 
din alte sectoare ale activității 
noastre.

Încă o dată, vă adresez felicitări 
și urarea de succese tot mai mari, 
multă sănătate și multă fericire".în uralele și ovațiile mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat spre următorul obiectiv al vizitei — 
INSTITUTUL DE TEHNOLO
GIE IZOTOPICÂ Șl MOLE
CULARĂ.La sosire, în întîmpinare au venit Cornel Mihulecea, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, și prof. dr. Victor Mercea, directorul institutului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitați să viziteze o expoziție care găzduiește produse reprezentative pen-

Marea adunare populara 
din municipiul Ciuj-Napoca

(Urmare din pag. I)Napoca și ai așezărilor învecinate — muncitori, țărani cooperatori, stu- denți, elevi — care aplaudă și ovaționează îndelung pentru partid, pentru politica sa consacrată dezvoltării țării, bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Ei poartă cu mîndrie și nețărmurită dragoste drapele roșii și tricolore, portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu. lozinci pe care sînt înscrise urări la adresa partidului și a secretarului său general, a țării și întregului nostru popor.Pe fațadele clădirilor se aflau pancarte cu mobilizatoare angajamente ilustrînd hotărârea locuitorilor județului Cluj, asemenea întregului popor, de a face totul pentru înfăptuirea neabătută a hotărârilor Congresului al Xîî-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a măreței opere de construire a socialismului și comunismului, de ridicare a scumpei noastre: patrii pe noi culmi de civilizație și progres.Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu este salutată cu puternice și îndelungi ovații, cu nesfîrșite urale. Se scandează cu însuflețire numele partidului și al conducătorului nostru iubit, dîndu-se astfel o puternică expresie unității de neclintit dintre partid și popor, hotărî- rii tuturor fiilor țării de a înfăptui socialismul și comunismul pe pămîn- tul României.Cintece și dansuri interpretate de mari formații de artiști amatori și profesioniști întregesc atmosfera a- cestei zile .sărbătorești, trăite cu entuziasm de locuitorii Clujului.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ioachim Moga, prim- secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar generai 
ai partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România,

Mult stimată tovarășă academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Toți cei ce muncesc și învață în această străveche șl minunată vatră 

tru activitatea cercetătorilor de aici. Sînt examinate gazcromatografele modernizate, concepute și construite în institut pentru efectuarea analizelor de mare precizie și finețe în in- dustria'chimică, agricultură, industria petrolului și alte sectoare. Secretarul general al partidului este informat că prin realizarea acestor aparate, precum și a celor pentru controlul radioactivității mediului ambiant, a spectrometrelor de masă cuadropola- re pentru determinări medicale se obțin importante economii valutare. Printre exponate se află și aparatele destinate cercetărilor întreprinse în spațiul cosmic în cadrul programului „Intercosmos", la care participă cu succes și țara noastră. Este expusă, de asemenea, instalația de prospectare magnetică, cu ajutorul căreia au fost identificate o serie de noi și prețioase mărturii ale civilizației daco-romane. Fiind informat de preocupările cercetătorilor clujeni în Vederea utilizării hidrogenului drept combustibil pentru autovehicule, secretarul general al partidului a recomandat intensificarea studiilor întreprinse în cooperare cu întreprinderea de autocamioane din Brașov și a cerut să se realizeze un lot experimental de autovehicule echipate pentru alimentare mixtă, motorină-hidrogen.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat atelierele de montaj, unde, alături de cercetătorii din institut, lucrează elevi ai liceului 

românească — muncitori, tehnicieni, lucrători ai ogoarelor, intelectuali, elevi și studenți, români, maghiari și de altă naționalitate — trăiesc în aceste zile un eveniment politic solemn, cu rezonanțe adinei în inima și mintea fiecăruia — reîntîl- nirea cu cel mai iubit fiu al României, conducătorul clarvăzător al partidului și țării, stegar al suveranității, independenței și libertății popoarelor, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Reîntîl- nindu-ne cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vă întîmpinăm cu toată căldura sufletului nostru, cu nețărmurită dragoste și vă urăm, cu inima curată, bun venit în județul Cluj 1Cu aleasă stimă și prețuire întîmpinăm pe tovarășa Elena Ceaușescu, personalitate politică de seamă, savant de renume mondial, căreia îi spunem, din inimă, bun sosit pe aceste meleaguri !. • Vă rog să-mi permiteți să exprim bucuria și mindria nemărginite a tuturor oamenilor muncii din județul Cluj pentru viața minunată pe care o trăim în această epocă a marilor. înfăptuiri revoluționare, deschisă de istoricul Congres al IX-lea al partidului, epocă aureolată de alegerea dumneavoastră în fruntea partidului și statului, de activitatea prodigioasă, eroică pe care o desfășurați pentru continua propășire a patriei noastre spre noi culmi de progres și civilizație, însuflețiți de luminoasele perspective deschise de hotărîrile celui de-al XII-lea Congres și ale Conferinței Naționale ale partidului, de indicațiile profund științifice și îndemnurile comuniste formulate de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, oamenii muncii clujeni, fără deosebire de naționalitate, bucurindu-se de egalitate deplină în drepturi, acționînd într-o strinsă unitate și frăție, depun eforturi susținute pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din hotărîrile de partid și legile țării, din indicațiile și orientările dumneavoastră.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că sarcinile de plan pe cele opt luni din acest 

de fizică și studenți ai facultății da profil din Ciuj-Napoca. Conducătorul partidului și statului a subliniat necesitatea dezvoltării activității de mi- croproducție, diversificării gamei de aparate, corespunzător cerințelor economiei naționale. în secția-pilot, unde se realizează produșii marcați cu izotopi stabili de utilitate majoră în procesul cercetărilor efectuate în agricultură. prospecțiuni geologice și petroliere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt informați că asemenea produse sint mult solicitate la export.Sintetizînd impresiile din timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Ne-au produs o deosebită 
satisfacție rezultatele pe care le-ați 
obținut, realizarea unor cercetări de 
înaltă tehnicitate, a unor produse, 
din care unele se folosesc de pe 
acum în economia națională, orien
tarea de a dezvolta și mai puternic 
cercetarea în acest domeniu impor
tant și modern și de care țara noas
tră, economia națională au o deose
bită nevoie.

Vă adresez cele mai calde felicitări 
și urarea de a concentra toate forțele 
pentru soluționarea mai rapidă a 
unor probleme și pentru a crește pro
ducția realizată în cadrul institutu
lui pe baza microproducției și stații- 
lor-pilot. Vă felicit încă o dată șl 
vă urez succese tot mai mari, multă 
sănătate și fericire !“.Coloana oficială s-a îndreptat apoi spre Piața Mihai Viteazu pentru a participa la marea adunare populară.

an au fost îndeplinite in procent de 104 la sută la producția-marfă și netă.. Productivitatea muncii calculată 'pe baza producției nete reprezintă 103 la sută. Costurile totale de producție la mia de lei pro- ducție-marfă sint cu 5 lei mai mici decît cele planificate. Sarcinile planului de investiții au fost îndeplinite în proporție de 100,7 la sută la total și de 104 la sută la construcții-montaj.Lucrătorii ogoarelor au obținut rezultate mai bune decît în anul 1982. Efectivele de animale au sporit în acest an cu peste 24 mii de bovine, peste 100 mii de porcine și cu peste 85 mii de ovine. însuflețiți puternic de orientările și indicațiile de excepțională însemnătate formulate de dumneavoastră la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, ei muncesc cu sîr- guință pentru strîngerea grabnică și fără pierderi a recoltelor, pentru pregătirea și executarea la timp și în condiții bune a însămînțărilor de . toamnă , și a celorlalte lucrări agricole de sezdh.Cele peste 10 000 de cadre didactice din învățămîntul de toate gradele, împreună cu cei 200 000 de elevi și studenți, organizațiile de pionieri și ale Uniunii Tineretului Comunist s-au pregătit mai bine pentru noul an de învățămint, urmărind accentuarea integrării învățămîntului cu producția, cu activitatea politico-so- cială și cu cercetarea științifică, fiind conștient! că numai așa se pot asigura pregătirea temeinică profesio nală și educarea comunistă, revpli. ționară a tinerei generații.Oamenii de știință, artă și cultură, cercetătorii participă cu bune rezultate la studierea și soluționarea unor probleme majore ale dezvoltării tehnicii și tehnologiei, ale economiei județului, la elaborarea unor lucrări de sinteză în diferite ramuri ale științei, respectiv la reflectări in opere durabile a istoriei adevărate a poporului nostru, a oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, a muncii eroice, revoluționare, condusă de partid, pentru zidirea noii orindulri. pentru formarea omului nou, cu o înaltă conștiință patriotică, revoluționară.în anii socialismului. Clujul și oamenii lui au mers în pas cu tara,
(Continuare în pag. a IV-a)

Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarâșa Elena Ceaușescu au fost întnpinați cu sentimente de profunda zdragoste și înalta stima de către locuitorii municipiului Ciuj-Napoca
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populara din municipiul Cluj-Napoca

(Urmare din pag. I)Așa cum am menționat la recenta ședință comună a Consiliului Național al Agriculturii și a Consfătuirii de lucru pe problemele industriei și investițiilor, este necesar să facem totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe 1983, să pregătim temeinic trecerea la realizarea planului • pe 1984. în mod deosebit, este necesar să acordăm toată atenția realizării producției fizice, la toate sortimentele, sa- tisfăcînd în acest fel cerințele economiei naționale, necesitățile de consum ale populației, precum și prevederile pentru export. Clujul trebuie să-și aducă și el o contribuție importantă la realizarea sarcinii puse de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului [privind dezvoltarea mai. puternică a surselor de energie și de materii prime. Trebuie acționat cu mai multă hotărîre în direcția reducerii consumurilor energetice și materiale, a recuperării și refolosirii energiei și materialelor.O atenție deosebită se impune să fie acordată și la Cluj — ca pretutindeni, dealtfel — îmbunătățirii în continuare a calității produselor, ridicării continue a nivelului tehnic. Toate produsele ce ies dintr-o unitate, dintr-o secție trebuie să corespundă cerințelor și exigențelor unei înalte calități, unui nivel tehnic cit mai ridicat. Atît produsele privind bunurile de consum, cît și utilajele și mașinile din diferite domenii trebuie să fie competitive cu cele mai bune utilaje și mașini similare existente pe plan mondial. Avind în vedere faptul că în Cluj dispunem de o bază puternică de cercetare și învățămînt, precum și de o dotare tehnică modernă, de combinate moderne — așa cum am mai arătat cînd m-am referit la combinatul de utilaj greu, dar acesta nu este singurul — trebuie să facem utilaje și mașini, de* calitate chiar mai bună decît pe plan mondial, să demonstrăm astfel forța și capacitatea constructorilor de mașini clujeni, a oamenilor muncii din Cluj, din întreaga noastră patrie ! (Aplauze și urale 
i puternice; se scandează „Ceaușescu 

— România, stima noastră și min- 
i dria !“)•Este necesar să se acorde maî multă atenție creșterii productivității muncii, pe baza organizării i științifice a activității. în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă, a automatizării și mecanizării proceselor de producție. Nu este, 

cred, nevoie să insist acum de ce este necesar să obținem o creștere puternică a productivității muncii. Știți bine că tocmai în domeniul productivității muncii trebuie să demonstrăm atît capacitatea clasei loastre muncitoare, cît și forța socialismului, să învingem, din acest punct de vedere, și să între- cem tot ceea ce a realizat mai bun capitalismul. Să demonstrăm că în socialism oamenii muncii, stăpîni pe mijloacele de producție, pe bogățiile țării, pe destinele lor, știu să muncească mai bine, să făurească o productivitate mult superioară, conștienți că lucrează pentru sine, pentru națiunea lor. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Odată cu aceasta, este necesar ca, în toate unitățile și în toate domeniile — atît ale activității materiale, cît și științifice, de învățămînt și culturale — să acționăm pentru reducerea mai puternică a cheltuielilor de producție 
și a cheltuielilor materiale. Să e- conomisim și să cheltuim cu grijă fiecare leu ! Să obținem maximum de eficiență din fiecare leu investit, din fiecare leu pe care-1 cheltuim ! Problema creșterii eficienței economice trebuie să constituie, de asemenea, una din preocupările zilnice ale tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Să nu uităm nici un moment că avem datoria de a face totul pentru ca întreaga activitate, fiecare produs să fie rentabil, să aducă maximum de eficiență, deoarece numai pe a- ceastă cale vom asigura creșterea mai puternică a venitului național, a avuției patriei noastre — singura cale pentru dezvoltarea mai puternică a forțelor de producție, a întregii societăți, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Doresc să atrag și în acest cadru atenția asupra necesității îndeplinirii în cele mai bune condiții și de calitatea cea mai bună a producției de export, a realizării exportului și valorificării superioare a materiilor prime, a muncii poporului nostru. Nu este, cred, necesar să insist de ce trebuie să realizăm exportul. Știți bine, importăm materii prime, din toate domeniile, importăm mult petrol. Este necesar să creăm mijloacele de plată corespunzătoare spre a asigura baza materială pentru dezvoltarea în continuare a economiei noastre, să participăm activ la diviziunea internațională a 

muncii, să lărgim colaborarea' atît cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cît și cu țările capitaliste dezvoltate. Trebuie să înțelegem, dragi tovarăși și prieteni, că relațiile internaționale, schimburile de produse în toate domeniile, cooperarea în producție constituie o necesitate pentru dezvoltarea patriei noastre socialiste, pentru întărirea colaborării între toate statele lumii. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).în județul Cluj am realizat — și continuăm să realizăm — un volum mare de investiții. Au intrat în producție o serie de capacități ; dar sînt și unele rămîneri în urmă. De aceea este necesar să fie luate toate măsurile pentru asigurarea realizării în cele mai bune condiții a programului de investiții pe acest an și pe anii viitori, pentru intrarea în producție a tuturor capacităților prevăzute pentru anul 1983. Insist asupra acestei probleme deoarece are o importanță deosebită pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare și pentru asigurarea bazei necesare producției pentru 1984—1985 și în viitor.De asemenea, este necesar să acționăm pentru realizarea investițiilor în domeniul construcției de locuințe, pentru aplicarea fermă a principiilor privind sistematizarea și organizarea orașelor și localităților patriei noastre, în. Cluj și în toate orașele județului s-a construit mult. Este necesar însă să acționăm acum ca toate aceste construcții să capete un contur unitar, să dea o înfățișare nouă, modernă — din punct de vedere urbanistic și al sistematizării — localităților patriei noastre. Inclusiv în Cluj este necesar să se pună mai multă ordine în sistematizare, să se dea orașului • o înfățișare nouă, socialistă. (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,Am vizitat și unele unități din agricultură ; am văzut unele lucruri la o mică expoziție, dar, mai cu seamă, am putut vedea aproape cea mai mare parte a județului — și am, deci, o impresie mai generală despre felul în care, arată agricultura clujeană. Fără nici 6 îndoială că și Clujul, 'țărănimea și oamenii muncii din agricultura clujeană au obținut o serie de rezultate ; dar, ca să vă spun deschis, ele nu sînt pe măsura posibilităților și a necesităților județului. Doresc, totuși — înainte de a mă referi la unele probleme ale activității agricole — să adresez și țărănimii, tuturor oamenilor muncii din agricultură felicitări pentru rezultatele de pînă acum și, în același timp, urarea de a acționa în așa fel încît încă de anul viitor să obțină rezultate mult mai bune. (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).Așa cum am discutat la recenta consfătuire, este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru strîngerea rapidă și fără pierdere a recoltei, pentru depozitarea și asigurarea fondului de stat de cereale și de produse agricole, în vederea asigurării bunei aprovizionări a populației în cadrul autoconducerii și autoaprovizionă- rii, cît și a realizării fondului de stat în general.Se impun, de asemenea, măSuri hotărîte pentru realizarea în condiții mai bune și la timpul necesar a însămînțărilor, respectînd toate prevederile legii și cerințele unei agriculturi moderne, științifice. Realizînd în bune condiții atît lucrările agricole din această toamnă, cît și cele necesare pentru însămînțările din primăvara anului viitor, se va pune o bază trainică pentru ca, încă în 1984, a- gricultura județului Cluj să obțină succese mult mai mari decît pînă acum. Sînt condiții pentru aceasta. Clujul dispune de forțe puternice ; avem aici un institut de învățămînt agricol, avem, de asemenea, o stațiune de cercetare. Dar — deși am spus că .nu o să fac critică — nu pot să nu menționez că nu se simte încă prezența acestui institut, a acestor specialiști în agricultura din Cluj. Am dori ca și ei să înțeleagă aceasta — și, începînd de anul viitor, să se simtă că avem aici un institut agronomic superior. 
(Aplauze puternice, prelungite).După cum este cunoscut, plenara Comitetului Central din iunie anul acesta a adoptat un program vast de irigații, de desecări și de combatere a eroziunii solului. Pentru județul Cluj este necesară întocmirea, încă în toamna acestui an, a unui program foarte serios privind combaterea eroziunii solului. Am putut vedea și ieri — deși cunoșteam acest lucru — suprafețe foarte întinse unde, datorită efectuării în condiții necorespunzătoare a lucrărilor agricole, încălcării normelor și regulilor elementare pentru lucrarea solului, s-a ajuns la degradarea unor suprafețe foarte mari de pămînt. Pentru a 

obține o agricultură bună în județul Cluj, este necesar să trecem serios la combaterea eroziunii, la efectuarea lucrărilor prevăzute în programul adoptat la plenară — și pentru care avem experiență și tot ce este necesar și în județul Cluj. Aceasta constituie sarcina fundamentală — și este necesar ca atît comitetul județean de partid, consiliul popular, cît și organele agricole să treacă la elaborarea acestui program și, încă din această toamnă, să ia măsuri hotărîte pentru ca în cîțiva ani să punem capăt acestei situații și să redăm agriculturii aceste terenuri, să facem să crească fertilitatea pămîritului și în județul Cluj. Dispunem de tot ce este necesar. Vom da întregul sprijin în această direcție — și dorim ca și Clujul să obțină, în domeniul agriculturii, rezultate bune, să devină un județ care să nu mai rămînă în urmă, cum este acum. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).în general, dragi tovarăși și prieteni, în toate celelalte sectoare economico-sociale trebuie să acționăm cu toată hotărîrea și fermitatea pentru realizarea prevederilor planului, a programelor pe care le avem pentru diferite domenii ! Să facem în așa fel încît și Clujul să aibă rezultate mai bune în toate domeniile și să ocupe un loc tot mai important în rindul județelor patriei noastre, un loc cît mai de frunte, să-și aducă o contribuție tot mai puternică — pe măsura dotării și a forței materiale și umane de care dispune — la dezvoltarea generală a patriei noastre, Ia înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!").

Dragi tovarăși și prieteni,,Astăzi, în întreaga țară începe noul an de învățămînt 1983—1984. între marile realizări ale socialismului, ale poporului nostru se numără și perfecționarea învățămîntului, crearea unui învățămînt modern care asigură pregătirea cadrelor pentru toate domeniile de activitate. în sistemul nostru de învățămînt sînt cuprinși astăzi peste 5,8 milioane' de1 tineri, la toate nivelurile de învățământ — elevi :>-și studenți-, -Adăugind, .la-,.a- ceasta cursurile de perfecționare și de reciclare, de ridicare a nivelului de cunoștințe, putem spune că mai mult de 25 la sută din populația patriei noastre învață. Este un lucru foarte bun î Aceasta reprezintă o mare cucerire a socialismului, care a lichidat de mult înapoierea și stările de lucruri din timpul regimului burghezo-moșieresc. Tocmai pe această bază am asigurat și dezvoltarea generală a forțelor de producție, a industriei, a cercetării, a agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate. Pornind de la aceasta, avem garanția că vom realiza cu succes Programul partidului, că vom asigura ridicarea țării noastre pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— tinerii!“).Am vizitat unele unități de învățămînt și de cercetare din Cluj, în general, avem impresii bune atît despre activitatea învățămîn- tuiui, cît și despre cea de cercetare. Avem și în Cluj — ca dealtfel în întreaga țară — o puternică bază materială care asigură tot ce este necesar pentru însușirea temeinică a celor mai noi cunoștințe din toate domeniile de activitate. Dispunem de 256 mii de cadre didactice în toate domeniile învăță- mîntului, din care peste 13 mii în învățămîntul superior. Avem deci și o forță umană, avem și o bază tehnică, cu o dotare la un nivel foarte bun. Avem un tineret minunat. Este necesar să acționăm acum pentru a folosi cît mai bine toate aceste condiții și să obținem o ridicare mai puternică a nivelului învățămîntului, în toate domeniile.Așa cum prevede Legea învățămîntului, cum stabilesc Programul partidului și hotărîrile Congresului al XII-lea, este necesar să acordăm și mai multă atenție disciplinelor de bază — matematicii, fizicii, chimiei, biologiei — precum și științelor tehnice din toate domeniile. Dar să nu uităm că pentru a avea buni specialiști în stare să soluționeze în cele mai bune condiții problemele pe care le pune dezvoltarea impetuoasă a științei și tehnicii, a întregii activități, este nevoie de oameni cu o pregătire multilaterală, multidis- ciplinară. Din păcate, în multe domenii s-a fărimițat prea mult învățămîntul. Scoatem unii specialiști prea limitați, cu cunoștințe prea reduse. Or, avem nevoie de ingineri, de specialiști agricoli nu pentru un domeniu sau o activitate îngustă, ci care să fie în stare să rezolve ■ orice problemă și să treacă în orice moment de la o activitate la alta.

în general, în dezvoltarea științei există o interdependență puternică — care a fost, este și va fi și în continuare. Specializările înguste nu fac decît să limiteze posibilitatea de cunoaștere, de a- firmare a personalității umane în domeniul științei, al creației din toate domeniile. (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii !“).în Programul partidului se vorbește despre politehnizarea învățămîntului. Noi avem nevoie de muncitori care să fie în stare să rezolve cu ușurință orice problemă și să treacă de la o meserie la alta. Deci concentrarea învățămîntului, realizarea unei pregătiri multilaterale sînt necesare de sus pînă jos, pentru a asigura cadrele de care avem nevoie în vederea dezvoltării în continuare a patriei noastre socialiste. Sînt necesare, de asemenea, măsuri pentru a realiza o mai bună unitate între în- vățămînt-cercetare și producție. Am realizat multe în această privință și avem rezultate bune ; am constatat aceasta și la Cluj. Dar mai avem încă mult de făcut în această direcție — și trebuie* să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea acestor obiective.Este necesar să acordăm, în continuare, mai multă atenție activității de cercetare — inclusiv antrenării cadrelor din învățămînt, a studenților în activitatea de cercetare — în vederea soluționării mai rapide a unor probleme de mare importanță pentru dezvoltarea patriei noastre. Aceasta privește deopotrivă și cercetarea din Cluj. La baza întregii activități a învățămîntului trebuie să punem permanent tot ce este nou în domeniul științei și tehnicii, al cunoașterii umane 1 Să așezăm, în toate domeniile, la baza activității noastre concepția revoluționară despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric 1 Să pornim întotdeauna de la faptul că ceea ce s-a realizat, ceea ce se cunoaște pînă acum într-un domeniu sau altul nu reprezintă limita maximă. Dimpotrivă, pe această bază trebuie să mergem înainte și să acționăm pentru a pătrunde tot mai adine în tainele naturii, ale cunoașterii umane ! Să pornim întotdeauna de la convingerea că oamenii de știință români, tineretul patriei noastre trebuie să participe activ la dezvoltarea științei, ■••a'-ctmoaște- rii universale! Pe această bază . să asigurăm făurirea societății comuniste și creșterea contribuției patriei noastre, a științei românești la dezvoltarea științei mondiale 1 (Aplauze și urale puternice; 
se scandează „Ceaușescu — ti
neriiEste necesar să păstrăm și să dezvoltăm continuu spiritul revoluționar, novator, spiritul umanist al învățămîntului românesc. Să facem în așa fel încît, prin întreaga sa activitate, învățămîntul să constituie factorul fundamental pentru educarea și formarea omului nou, pentru crearea unui cetățean cu o înaltă conștiință revoluționară și patriotică, înarmat cu tot ce este mai nou în toate domeniile — constructorul societății comuniste, al unei Românii libere și independente ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși și prieteni,Pe baza hotărîrilor plenarei Comitetului Central, Comitetul Politic Executiv a hotărât recent trecerea, începînd de la 1 septembrie, la majorarea retribuției tuturor categoriilor de oameni ai muncii, la perfecționarea noului mecanism economic, la accentuarea și generalizarea acordului global, în. general a principiului autoconducerii și autogestiunii muncitorești. Măsurile vă sînt cunoscute, au fost publicate și se dezbat larg în presă și cu toți oamenii muncii. De aceea nu doresc să insist asupra lor.Este însă necesar să înțelegem că aceste măsuri de perfecționare a conducerii și de majorare a retribuției, de trecere la generalizarea acordului global trebuie să ducă la îmbunătățirea radicală a întregii activități. Pentru a realiza aceste măsuri trebuie să asigurăm înfăptuirea neabătută a planurilor și a tuturor indicatorilor feconomici de care am vorbit. Numai pe baza creșterii mai puternice a productivității muncii, a venitului național vom asigura ca majorarea retribuției să fie reală, să ducă, realmente, la creșterea mai puternică a bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru. Avem toate condițiile — și trebuie să ne angajăm cu toată hotărîrea în această direcție. Aplicăm măsurile de perfecționare a muncii, a acordului global, pornind de la principiul că fiecare trebuie să fie retribuit, să primească după muncă ; introducem mai ferm principiul socialist că veniturile pot fi nelimitate în raport de muncă și ca rezultat al muncii, dar nu mai garantăm nimănui venituri fără muncă. Trebuie să aplicăm ferm principiul „nici pîine fără muncă, dar nici muncă fără pîine !“. Să asigurăm ca oamenii muncii, constructorii 

socialismului, cei care fac totul pentru a contribui la dezvoltarea patriei, să primească în raport cu munca lor, iar leneșii, cei care mai gîndesc că pot trăi fără muncă sau cu muncă mai puțină, să înțeleagă că trebuie să se apuce de muncă foarte serios ! Este loc de muncă pentru toți — și trebuie să facem totul ca fiecare să participe activ la întreaga activitate de făurire a socialismului. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu
— muncitorii !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși,Am luat aceste măsuri în condițiile grele ale c'rizei economice pe plan internațional, cînd în multe țări se reduce nivelul de viață, scad veniturile oamenilor muncii, crește șomajul. Faptul că am putut lua aceste măsuri demonstrează că economia românească, societatea noastră socialistă este în stare să diminueze influențele crizei mondiale și să acționeze pentru dezvoltarea în continuare a forțelor de producție. Aceasta este o demonstrare a forței socialismului, a forței poporului nostru, care își făurește în mod conștient propriul său viitor. Aceasta demonstrează— repet — că tot ceea ce realizăm aparține poporului, celor ce muncesc, că tot ceea ce vom face în viitor va aparține poporului, întregii națiuni, că depinde de noi ca viața tuturor cetățenilor patriei noastre, indiferent de naționalitate, să fie tot mai bună, tot mai îmbelșugată. Să facem totul pentru a înfăptui neabătut politica partidului de dezvoltare puternică a forțelor de producție ale societății noastre — politică ce pune pe primul plan omul, necesitatea creșterii- continue a bunăstării și fericirii lui ! Să facem totul pentru a demonstra că politica partidului nostru comunist răspunde pe deplin năzuințelor întregii națiuni, că vom asigura continuu ridicarea patriei noastre la un nivel tot mai înalt de viață liberă, independentă ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).Este necesar — așa cum am menționat la consfătuirea de la Mangalia — să acordăm o atenție mai mare activității politico-educative, de formare a conștiinței revoluționare, a omului nou. Trebuia să dezvoltăm o activitate poli- iico-educa'tivâ susținută' — și Clujul dispune^, în acest domeniu de condiții minunate, de multe instituții și formații cultural-artistice, de cadrele necesare. Trebuie să ridicăm și activitatea politico- educativă la nivelul cerințelor luptei revoluționare pentru formarea unui om cu o înaltă conștiință patriotică și revoluționară ! Să acționăm ferm pentru combaterea oricăror manifestări retrograde, a șovinismului, naționalismului și antisemitismului, a oricăror forme de înjosire a omului ! Este bine cunoscut că numai clasele exploatatoare au avut întotdeauna și mai au și astăzi interesul să învrăjbească oamenii muncii de diferite naționalități, pentru a-i ?utea asupri și domina mai bine.ntotdeauna, partidul nostru comunist — socialismul științific, în general — s-a ridicat împotriva concepțiilor șoviniste și naționaliste, pentru deplina egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că partidul nostru a realizat, în România socialistă, principiile socialismului și în domeniul național. Felul în care am rezolvat problema națională în România constituie o mîndrie' pentru partidul și statul nostru socialist ! După cum am spus și în alte împrejurări, am dori ca cel puțin așa cum s-au realizat în România, să se asigure înfăptuirea acestor principii în toate statele lumii.Știți bine că, din păcate, în lume sînt încă multe nedreptăți, nu numai sociale, ci și naționale, în diferite zone ale lumii există încă politica rasistă, îndemnuri fățișe de distrugere a unor grupuri mai mici sau a unor naționalități — și altele, și altele. Este necesar să înțelegem că asemenea manifestări aparțin numai acelora care și-au pierdut simțul uman, că socialismul — societatea cea mai umană și mai dreaptă — nu poate și nu trebuie să cunoască asemenea manifestări. în socialism trebuie să realizăm adevărata frăție și egalitate între toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate și indiferent ce limbă vorbesc unii sau alții ! Trebuie să vorbim o limbă comună, limba socialismului științific, limba revoluționară a luptei pentru socialism, pentru comunism, pentru colaborare și pentru pace ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — pace !“).Să dezvoltăm puternic dragostea față de patrie, față de popor, față de partid, față de cauza socialismului ! Spiritul educației patriotice, revoluționară trebuie să constituie o trăsătură fundamentală în întreaga noastră activitate ! Să facem din fiecare instituție cultural-artistică, din fiecare școală, din fiecare uzină o cetate a muncii, dar și a educației revoluționare, patriotice, de formare a revoluțio

narului militant pentru cauza socialismului, pentru egalitate între popoare, pentru o lume fără războaie, o lume a păcii și colaborării ! (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“.Ținînd seama de faptul că întregul tineret se găsește pe băncile școlii, că nu există tînăr care să nu treacă prin școală, trebuie să subliniem — și repet din nou acest lucru — rolul important pe care îl are școala, pe care îl au cadrele didactice în activitatea politico- educativă. Va trebui să ridicăm și mai mult acest rol, să îmbunătățim activitatea învățămîntului, a cadrelor didactice în educarea și formarea patriotică, revoluționară a tineretului nostru. Este necesar ca organele și organizațiile de partid — preocupîndu-se de toate problemele — să nu uite nici un moment necesitatea muncii politico-educative, de formare a omului nou.Sarcini deosebite revin organizațiilor obștești — și, în acest cadru, doresc să mă refer astăzi îndeosebi la tineret, la organizațiile de tineret, care trebuie să-și îndeplinească în cele mai bune condiții misiunea de organizare și formare a tineretului în spirit revoluționar. Doresc ca și de aici, de la Cluj, să adresez întregului tineret al patriei noastre chemarea de a face totul pentru a-și însuși cele mai noi cunoștințe din toate domeniile de activitate! învățați, învățați și iar învățați, dragi prieteni ! Pregătiți-vă, pentru a deveni buni cetățeni ai patriei noastre, cu înalte cunoștințe în domeniile în care învățați, pentru a putea să asigurați dezvoltarea pe noi trepte a patriei, să duceți mai departe făclia civilizației, a umanismului revoluționar, a socialismului și comunismului ! Să duceți mai departe făclia unității poporului român, a statului nostru, puternic, unitar și independent 1 (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu 
și poporul !“).Peste două luni vom sărbători 65 de ani de la realizarea statului național unitar, de la unirea Transilvaniei cu România — cerință vitală a dezvoltării națiunii noastre și care a creat condițiile afirmării puternice a poporului nostru în lume, a forței sale creatoare; 
(Aplauze și urale puternice). Să sărbătorim acest eveniment istoric cu noi succese în toate domeniile de activitate ! Să demonstrăm că poporul nostru, sub conducerea partidului, unit în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, este ferm hotărât să facă totul pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru întărirea continuă a forței națiunii noastre, a unității, independenței și suveranității patriei noastre — România ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — România !“).

Dragi tovarăși și prieteni,Preocupîndu-ne de soluționarea problemelor dezvoltării patriei noastre, în toate domeniile, nu uităm nici un moment problemele complexe din viața internațională, necesitatea unei activități intense pentru a contribui la oprirea agravării situației mondiale, îa reluarea și dezvoltarea politicii de destindere, la oprirea cursei înarmărilor, la realizarea dezarmării, la asigurarea păcii în lume 1 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).Problema fundamentală a zilelor noastre este dezarmarea și apărarea păcii. în acest cadru, noi acordăm . astăzi o mare importanță problemei opririi amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune și trecerii la retragerea și distrugerea celor existente.Este necesar să facem totul pentru a nu se trece in acest an îa amplasarea noilor rachete în Europa. Au loc tratativele de la Geneva, între Uniunea Sovietică și Statele Unite. Noi considerăm că trebuie făcut totul și că este posibil ca, la aceste tratative, să se ajungă la înțelegerea de a se opri amplasarea noilor rachete. Dar — așa’’ cum am menționat în mesajele adresate șefilor de state și guverne din Europa — dacă nu se va ajunge la rezultate în acest an, este bine să se continue tratativele și să nu se treacă la amplasarea noilor rachete. Iar dacă cele două mari puteri — Uniunea Sovietică și Statele Unite — nu vor ajunge la înțelegerile corespunzătoare, ținînd seama că rachetele privesc toate statele europene, considerăm necesar ca statele europene să participe direct la conferința pentru oprirea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune. Să nu se treacă peste voința popoarelor europene, care se manifestă peste tot, cu întreaga putere, împotriva acestor noi rachete ce măresc primejdia de distrugere în Europa și în întreaga lume. Trebuie să facem totul pentru a impune trecerea la dezarmare, și în primul rind la dezarmarea nucleară !

Noi sîntem ferm hotărîți ca, împreună cu popoarele europene, sa facem totul pentru ca Europa să nu cunoască noile rachete cu rază medie de acțiune, pentru ca să se asigure un echilibru al forțelor nu prin noi armamente, prin noi rachete, ci prin reducerea celor existente la un nivel cît mai scăzut.Este necesar, de asemenea, să acționăm cu toată fermitatea pentru soluționarea tuturor problemelor numai și numai pe calea tratativelor, pentru a se pune capăt conflictelor militare, pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța.Ne pronunțăm ferm pentru realizarea în Balcani și în alte regiuni ăle Europei și ale lumii de zone fără arme nucleare, fără baze militare străine, ca o parte a activității generale pentru eliminarea totală a armelor nucleare din Europa, din întreaga lume, pentru dezarmare, pentru o lume fără arme, fără războaie. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare 
— pace !“).Acordăm o mare însemnătate luptei împotriva subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică mondială, care să asigure accesul țărilor rămase în urmă la cuceririle civilizației, progresul lor mai rapid. Aceasta constituie o cerință fundamentală pentru depășirea crizei economice și. pentru stabilitatea economiei mondiale.Considerăm că este necesar să se asigure participarea, cu drepturi egale, a tuturor statelor, fără deosebire de orînduire socială sau de mărime, la activitatea de soluționare a pfoblemelor. în primul rind, este necesar să se asigure participarea țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate.Ne pronunțăm ferm pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea problemelor complexe, în mod democratic, în folosul și interesul fiecărui popor, al fiecărei națiuni. Avem ferma convingere că popoarele dispun de forța necesară și, acționînd în deplină unitate, pot opri cursul periculos spre prăpastie, spre o catastrofă nucleară, pot da vieții internaționale un nou curs, ~ cursul ; spre dezarmare, spre colaborare, pfentru asigurarea dreptului vital al popoarelor la existență, la viață, la libertate și la pace. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace!“).

Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere, doresc să menționez încă o dată că avem impresii deosebit de plăcute despre ceea ce am putut constata în cursul acestei vizite și, mai cu seamă, despre întâlnirile cu oamenii muncii, cu muncitorii, cu inginerii și tehnicienii, cu țăranii, cu locuitorii orașelor și satelor prin care am trecut. Peste tot am constatat entuziasmul și hotărîrea de a acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea politicii partidului. Peste tot am simțit dragostea față de partid, față de patria noastră socialistă, dorința arzătoare de pace. Nu â fost loc unde cuvîntul „pace" să nu răsune ca o chemare și ca un angajament al poporului nostru de a-și uni eforturile pentru a contribui la triumful păcii în lume. Bazat pe aceste manifestări călduroase. pe care le-am întâlnit peste tot — și în care vedem o puternică expresie a încrederii în politica partidului și statului nostru socialist — doresc să vă asigur, :■ dragi> tovarăși, să asigur întregul nostru popor că vom face totul pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru triumful păcii, pentru întărirea independenței și suveranității României socialiste 1 (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!“, „Ceaușescu — 
pace !“).Sînt încredințat că oamenii muncii, toți locuitorii județului Cluj și ai municipiului Cluj-Na- poca vor face totul pentru a-și îndeplini îndatoririle și sarcinile de mare răspundere ce le revin, pentru a spori continuu contribuția lor la dezvoltarea generală a patriei.Cu această convingere, vă urez tuturor succese tot mai mari în întreaga activitate ! Să faceți totul pentru ca județul Cluj să ocupe un loc tot mai important în întrecerea dintre toate județele patriei noastre !Vă doresc multă sănătate, multă fericire ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
pace !". într-o atmosferă de puter
nică însuflețire și unitate, toți cei 
prezenți la adunare ovaționează 
și aclamă îndelung pentru Parti
dul Comunist Român — forța po
litică conducătoare a întregii na
țiuni —, pentru secretarul general 
al partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Marea adunare populară din municipiul Cluj-Napoca
(Urmare din pag. a Ii-a)urcînd treaptă<după treaptă pe calea progresului și civilizației. Mai ales în ultimii 18 ani. harta întregului județ, j a localităților sale s-a schimbat atît ' de mult încît generează uimire pen- ; tru toti cei ce compară ce a fost cu ce este în prezent. Profilul străvechiului nostru municipiu de cetate universitară se armonizează astăzi cu ; cel de cetate industrială. In anii i Epocii Ceaușescu el s-a transformat, asa cum prevedeati dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, atunci cînd ati pus prima piatră . la temelia celui mai mare obiectiv industrial din județul nostru și prin- 1 tre primele din tară — Combinatul l de utilaj greu — într-o adevărată : cetate industrială a clasei muncitoa- 

! re din Ardeal.j Dumneavoastră aț! elaborat con- ; ceptia platformelor industriale șl ati 1 inspirat crearea platformei industria- I le din municipiul Cluj-Napoca. Toți ' oamenii muncii știu că ideile dum- { neavoastră au imprimat raționalitate, f funcționalitate și armonie sistemati- f zării teritoriale a localităților județului nostru și ale tării, că ati insis- tat permanent ca și in municipiul• și județul nostru să se construiască ’ pentru oamenii muncii locuințe cit j mai multe și mai confortabile, noi I edificii de învătămint, știință și artă, j Ei știu, de asemenea, că recentele [ măsuri privind majorarea retribu- ’ fiilor, legarea mai firească a venitu- j rilor de munca depusă și de rezul- ! țațele obținute, sporirea stimulării i materiale se datoresc grijii stator- I nice pe care o' purtati întregului nostru popor.Emoționați de generozitatea dumneavoastră. de grija ce o purtati Întregului popor, clujenii vă aduc, în !, acest cadru sărbătoresc, un înalt ! omagiu, înalta lor recunoștință, cele t mai fierbinți mulțumiri și fermul lor 1 angajament patriotic de a urma ne- ; clintit cuvîntul partidului.i Sîntem pe deplin conștient! că re- ; «uitatele noastre ar fi fost și mai l bune în toate sectoarele de activita- , te dacă noi, dacă toate organele si ) organizațiile de partid și de stat din I județ am fi muncit mai exigent, mai responsabil, cu mai multă fermitate și hotărire, dacă asiguram peste tot un climat de ordine și disciplină de- Băvîrșite.De aceea, sîntem hotărîți să acționăm cu toată fermitatea pentru a- 1 plicarea neabătută în viață a indi- 1 catiilor și orientărilor pe care ni : le-ati dat în cursul vizitei de lucru, 1 pentru realizarea întocmai a sarci- ' nilor de plan, creșterea productivită- ! fii muncii și a calității produselor, ; reducerea substanțială a consumurilor de materii prime și materiale, de ’ combustibili și energie, pentru creșterea eficienței întregii activități e- j conomice. realizarea integrală a sar- I cinilor la export.j Vom lua măsuri hotărîte ca orien- i țările și sarcinile puse de dumnea- I voastră în fata agriculturii din județ i să le înfăptuim exemplar, acționînd cu toate forțele pentru ridicarea po- I tențialului productiv al pămîntului, folosirea integrală și eficientă a întregului fond funciar, ameliorarea raselor și soiurilor, respectarea disciplinei tehnologice vegetale și anima- ! Ie" contribuind ța mai buna aprovizionare a populației, lă' asigurarea in-, dustrtei cu materiimrtttle.Vă încredințez, mult stimate tovarășe secretar general. Că organele și } organizațiile de partid își vor îmbu- ■ nătăti întreaga activitate organizato- ' rică și politico-ideologică pentru a ne îndeplini în mod exemplar sarci- 1 nile ce ne revin din minunata politică a partidului, expresie desăvirșită a intereselor fundamentale ale poporului român, a națiunii noastre socialiste.în concordantă deplină cu politica Internă a partidului și statului nostru, al cărei stegar sinteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, România socialistă, partidul nostru comunist desfă- . șoară o bogată activitate internațio- : nală recunoscută și apreciată pe toa
te meridianele globului datorită clar- viziunii dumneavoastră, capacității impresionante de a descifra evoluția evenimentelor, a relațiilor internaționale și de a promova, pe această bază, cele mai realiste soluții pentru asigurarea păcii și securității în Europa și în întreaga lume, pentru oprirea cunsei înarmărilor și asigurarea unui cer senin pe planeta noastră.Vă sîntem profund recunoscători pentru uriașele responsabilități pe care vi le-ați asumat în salvarea omenirii de coșmarul, celui mai dezastruos război posibil și vă asigurăm solemn de adeziunea noastră deplină față de politica internațională militantă pe care o desfășurat! cu inegalabilă strălucire, pentru pace și colaborare internațională.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ionel Butilcă, secretar al comitetului de partid de la Combinatul metalurgic Cimpia Turzii, care a spus •

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,Sub puternica impresie a noii vizite de lucru pe care o efectuați în județul Cluj, vă exprimăm marea bucurie, profunda dragoste, prețuire 

și recunoștință pe care le nutrește întregul colectiv de muncă al Combinatului metalurgic din Cimpia Turzii față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului român, conducătorul încercat al partidului și statului nostru, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale.Sentimentele noastre își au temeiuri puternice în realitățile Epocii Ceaușescu, pentru că în această perioadă producția de otel a combinatului a sporit de opt ori, cea de laminate și semifabricate de peste 4 ori, de cabluri de 11 oni, iar exportul de 24 de ori. Orientările și indicațiile dumneavoastră de a produce oteluri speciale, aliate și înalt aliate de calitate mai bună, produse echivalente sau chiar superioare celor existente pe plan mondial, constituie o datorie de onoare pentru colectivul nostru și vă încredințăm că vom face totul pentru înfăptuirea lor. Vom acționa cu mai multă hotărire pentru diversificarea producției, creșterea exportului, reducerea consumului de energie. de materii prime și materiale.Organizația noastră de partid va milita în continuare, cu toată răspunderea, în spiritul orientărilor și indicațiilor cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvintare de la Mangalia, pentru educarea oamenilor muncii, dezvoltarea conștiinței lor muncitorești, patriotice, politice, revoluționare, pentru formarea unui om nou, capabil să înțeleagă noua lui calitate de producător, proprietar și beneficiar al bunurilor materiale, necesitatea de a-și pune întreaga sa capacitate și putere de muncă în slujba intereselor societății, a progresului patriei noastre dragi.Permiteți-mi ca, în numele puternicului detașament muncitoresc de la combinatul nostru, să vă mulțumim din toată inima pentru noile măsuri luate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al partidului, din inițiativa și cu aportul dumneavoastră direct, pentru întărirea autocon- ducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, perfecționarea sistemului de retribuire a muncii, de creștere a veniturilor personalului muncitor, o nouă și elocventă expresie a grijii permanente pe care partidul nostru, dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, o purtați față de bunăstarea poporului.Comuniștii, toți oamenii muncii de la Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, că vom acționa cu fermitate revoluționară pentru îndeplinirea în mod exemplar a sarcinilor de producție ce ne revin pe acest an și întregul cincinal, sporindu-ne contribuția la ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație. Păstrăm în inimi tricolorul, Ceaușescu și poporul.Tovarășul Gheorghc Pardi, director al Combinatului de utilaj greu din Cluj-Napoca, a spus, în cuvîntul său :
Mult stimate șt iubite tovarășe 

Nicoiae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Trăim sentimente de fierbinte mîn- drie patriotică și nespusă bucurie că județul Cluj, acest ..străvechi meleag de muncă și luptă, de" mărețe împliniri socialiste, este din nou onorat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, eroul națiunii, om a cărui neobosită activitate este o pildă vie și un îndemn pentru întregul popor.în numele puternicului detașament muncitoresc de la Combinatul de utilaj greu, exprim nemărginita satisfacție pentru marea onoare ce ne-ați făcut-o vizitînd unitatea noastră și vă încredințăm că vom acționa cu întreaga energie și pricepere pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor și indicațiilor dumneavoastră privind lărgirea gamei de mașini și utilaje moderne, necesare economiei naționale, ridicarea calității și eficienței întregii activități.Folosim, de asemenea, acest minunat prilej pentru a saluta prezenta în mijlocul nostru a mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de renume mondial.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, în lumina indicațiilor pe care ni le-ati dat cu prilejul viziielor precedente, cu sprijinul permanent și substanțial acordat în desfășurarea activității, în soluționarea complexelor probleme care au condiționat bunul mers al lucrărilor de investiții, am obținut, an de an rezultate tot mai bune în realizarea indicatorilor de plan, în îmbunătățirea laturilor calitative ale întregii noastre activități, punînd un accent deosebit pe promovarea largă a progresului tehnico-științific, pe modernizarea produselor, pe introducerea în fabricație a unor produse de înaltă complexitate și tehnicitate card asigură valorificarea superioară a resurselor energetice.La Combinatul de utilaj greu lucrează înfrățiți peste 6 000 de oameni ai muncii, români, maghiari și de altă naționalitate, ai căror limbaj comun este munca pentru înălțarea patriei, iar liantul este politica înțe

leaptă a partidului și statului nostru, consacrată dezvoltării și înfloririi patriei socialiste. •Noi simțim zi de zi in munca și viața noastră rezultatele minunat j ale acestei politici înțelepte și trăim sentimente de puternică mîndrie patriotică, pentru că sîntem fiii unei țări care se numără printre puținele în lume cu asemenea realizări.Am împuternicirea întregului colectiv de la combinat să exprim de la tribuna adunării populare adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru, satisfacția cea mai înălțătoare pentru modul strălucit în care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, acționați pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru triumful relațiilor de colaborare și înțelegere între popoare, făcînd din România o uriașă forță a păcii și colaborării pașnice între toate popoarele lumii.în numele puternicului colectiv de oameni ai muncii de la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, vă mulțumim pentru tot ce faceți spre dezvoltarea țării, pentru minunatul nostru popor, pentru pacea lumii.Să ne trăiți întru mulți ani cu sănătate pentru a putea conduce cu aceeași clarviziune poporul nostru spre gloria și măreția României socialiste !Luînd cuvîntul In numele cadrelor didactice de la institutele de învăță- mînt superior, tovarășul Vlad Ionel 
Silviu, rectorul Universității din Cluj-Napoca, a spus :Mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Prezența dumneavoastră la inaugurarea unui nou an de învătămint a dobîndit, în ani, semnificațiile unui înalt simbol. El își află explicația în ideile pe care le-ați formulat despre orizonturile și participarea acestuia în procesul edificării societății socialiste românești, despre sensul profund al cunoașterii, argument esențial al umanismului nostru revoluționar.Marele privilegiu de a vă avea ca oaspeți dragi inimilor noastre, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, ne oferă prilejul de a da expresie sentimentelor de devotament și de gratitudine pentru tot ceea ce s-a creat în istoria anilor de după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Nouă, slujitorilor învăță- mîntului, faptele și măreția idealurilor care au însuflețit cronica ultimilor 18 ani ne-au dat înaltul sentiment al responsabilității, al spiritului revoluționar. Folosim, totodată, acest minunat prilej pentru a aduce un călduros omagiu mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică și savant de renume mondial, pentru grija și preocuparea permanente ce le manifestă pentru dezvoltarea învățământului, științei și culturii, pentru prodigioasa activitate consacrată propășirii patriei noastre socialiste:Dăm o inaltă apreciere tezelor și Ideilor de inestimabilă valoare științifică și practică din memorabila expunere de la plenara lărgită din iunie 1982. Sînt teze ce dau demnitate istorifei naționale, obligă la cu- inoașțerea |Și studierea ypeții,..la ,gețțe?-. ralizarea '! tehretică ă '/erfomCneldr. Chemarea adresată școlii, tineretului la Conferința Națională a partidului, îndemnurile formulate la plenara din iunie 1983, de a participa într-un proces integrator, la modernizarea tehnologiilor industriale. la punerea în valoare a noi resurse, ia stimularea de noi cercetări au implicat mai puternic școala superioară clujeană în adîncirea integrării învățământului cu cercetarea și producția, în dezvoltarea procesului de perfecționare. în educarea revoluționară, patriotică a tinerei generații. Recomandările dumneavoastră, făcute în cadrul vizitei de ieri, vor deveni programul de lucru al școlii superioare clujene, angajată deplin în ritmurile înalte de dezvoltare ale industriei și agriculturii, ale întregii noastre economii.Vă mulțumim pentru, profunda afirmare a funcției educative a școlii, pentru forța de convingere a cugetării dumneavoastră, prin care ați definit civilizația și cultura socialistă din perspectiva școlii, însuflețite de spirit revoluționar, deschis noului, în permanentă luptă cu inerția.Sîntem recunoscători, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru claritatea și profunzimea analizei care ne face să înțelegem evenimentele unei epoci în care ideea păcii și pilduitoarea dumneavoastră activitate ne dau forța de a milita pentru dreptul la viață, la cultură, la aspirații, amenințate, cum ați subliniat adesea, într-o eră de confruntări și de încordare internațională.Ați cerut, Ia Consfătuirea de lucru de la Mangalia, ca învățămîntul să găseasCă modalitățile cele mai eficiente ale educației și ale formării omului nou, cu o temeinică pregătire profesională, profund devotat partidului și țării, cauzei socialismului, în acest moment, de adîncă semnificație pentru toți locuitorii Clujului, ne angajăm în fața partidului, a

dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general, să nu precupețim nici un efort pentru a răspunde înaltelor cerințe pe care le-ați pus în fața școlii românești.Să ne trăiți întru mulți ani fericiți, tovarășe secretar general, pentru viitorul și strălucirea României socialiste !în continuare a luat cuvîntul tovarășa Domnița Moldovan, muncitoare. secretar al comitetului de partid de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Gherla, care a spus :
Mult stimate tovarășe secretar ge

neral Nicoiae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, în numele tuturor locuitorilor orașului Gherla, al oamenilor muncii de la marele nostru combinat, să exprim cele mai alese mulțumiri pentru vizita de lucru făcută în unitatea noastră, pentru orientările și indicațiile.. p.e care, ni le-ați dat cu .acest, prilej sărbătoresc.Sîntem rnîndri, mult stimate tovarășe secretar general, că ■epoca ce vă poartă numele — cea mai fertilă din întreaga istorie a țării — a însemnat șl pentru orașul nostru epoca marilor lui înfăptuiri, unitățile industriale în care lucrează mii de muncitori fiind dovezi grăitoare ale politicii înțelepte pe care o inițiați și conduceți cu strălucită clarviziune științifică.Cu profundă recunoștință pentru grija manifestată față de dezvoltarea orașului nostru, pentru măsurile recente de perfecționare a sistemului de autoconducere muncitorească, de generalizare a acordului global, ca formă superioară, stimulativă, de retribuire a muncii, vă raportăm că în perioada parcursă din acest an, la Combinatul de prelucrare a lemnului Gherla am obținut rezultate bune. Pe baza indicațiilor dumneavoastră, am desfășurat o largă acțiune de reproiectare a produselor, de valorificare superioară a materiei primeNfapt ce a condus la economisirea unor cantități însemnate de masă lemnoasă.în același timp, așa cum ați constatat și cu prilejul analizei pe care ați efectuat-o la fața locului, în activitatea colectivului nostru există încă rezerve nepuse în valoare, avem încă rămîneri în urmă la unele produse fizice, la export.în spiritul și pe baza indicațiilor formulate cu ocazia vizitei în combinatul nostru, ne angajăm, mult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, să acționăm pentru sporirea mai accentuată a productivității muncii, la reducerea costurilor materiale, economisirea masei lemnoase, a energiei și combustibililor, pentru diversificarea și îmbunătățirea calității produselor și creșterea exportului.Doresc să exprim, totodată, hotă- rîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din combinat de a acționa cu toată fermitatea, în spiritul orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră la Consfătuirea de lucru de la Mangalia, ridicin- du-ne necontenit pregătirea profesională și politică, manifestîndu-ne în muncă și viață cu toată energia pentru înfăptuirea Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale, pentru ridicarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație.Din adincul inimilor, locuitorii străvechiului oraș transilvan Gherla vă adresează dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire pentru vizita de lucru efectuată în orașul nostru și vă încredințează că indicațiile și îndemnurile ce ni le-ați dat constituie pentru noi programe permanente de muncă și luptă.Să ne trăiți întru mulți ani, mult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu !în cuvîntul său, tovarășul Ovidiu 

Ciurdăreanu, directorul întreprinderii agricole de stat Mihai Viteazul, a spus :
Mult stimate tovarășe secretar general,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Permiteți-mi ca. In numele lucrătorilor din I.A.S. Mihai Viteazul, al tuturor țăranilor cooperatori și al mecanizatorilor din agricultura județului Cluj, să vă adresez din adincul inimii profunda Boastră recunoștință și cele mai calde mulțumiri pentru aleasa onoare de a vă avea oaspeți dragi ai acestor străbune meleaguri românești.O coincidență fericită face ca această vizită să aibă loc la scurt timp de la împlinirea a 18 ani de la 

Congresul al IX-lea al partidului, de cind partidul și întregul popor v-au ales pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, spre a conduce destinele României pe drumul ascendent al socialismului și comunismului. Cu legitimă min- drie patriotică de a trăi și munci sub eminenta dumneavoastră conducere,' vă raportăm că pe primele opt luni ale acestui an ne-am îndeplinit sarcinile de plan și angajamentele asumate în întrecerea socialistă. Am obținut la grîu o producție de 4134 kg la hectar, iar producția medie de lapte pe vaca furajată va ajunge pînă la sfirșitul anului la peste 3 800 litri, ceea ce ne va permite să livrăm suplimentar la fondul, de stat peste 7 400 hectolitri.Desigur, aceste rezultate nu ne mulțumesc pe deplin și, așa cum ne-ați indicat, vom lua toate măsurile pentru creșterea producțiilor prin mai buna organizare a producției și muncii, folosirea mai eficientă a mașinilor și utilajelor, întărirea or- dinii. și. disciplinei. la toate locurile: de muncă. ,Vă asigurăm, totodată, mult stl- mate tovarășe secretar general, că! orientările și sarcinile puse de dum-' neavoastră în fața agriculturii județului cu privire la ridicarea potențialului productiv al pămîntului, combaterea eroziunii solului, mai buna valorificare productivă a terenurilor deluroase, asigurarea densităților prevăzute vor sta în centrul preocupărilor noastre de zi cu zi.Puternic mobilizați de indicațiile și îndemnurile dumneavoastră, conști- enți că județul nostru dispune de rezerve importante pentru creșterea producțiilor vegetale și animale, vom face totul pentru a ridica nivelul activității din agricultură, sporindu-ne contribuția la înfăptuirea noii revoluții' agrare, cerință fundamentală pentru progresul general al patriei.Vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ca, în numele tuturor lucrătorilor ogoarelor din județul Cluj, să vă urez, din toată inima, să ne trăiți întru multi ani, spre binele, fericirea poporului și continua înălțare a României spre noi trepte de progres și civilizație.în numele tineretului din institutele! de invățămînt superior, tovarășa Zinueta Avram, studentă la Facultatea de mecanică a Institutului politehnic din Cluj-Napoca, a spus în cuvîntul său :
Mult stimate tovarășe secretar ge

neral Nicoiae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, In numele studenților din Centrul universitar Cluj-Napoca, români, maghiari și de alte naționalități, să dau glas, în aceste clipe de legitimă mîndrie patriotică, celor mai calde sentimente de bucurie și adincă recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicoiae Ceaușescu, părintele drag al tineretului, omul de care se leagă năzuințele fundamentale ale națiunii și ale cărui viață și activitate revoluționară reprezintă supremul nostru ideal.îngăduiți-mi, în același timp, să exprim cele mai alese ginduri și sentimente de stimă, prețuire și dragoste față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de prestigiu mondial, față de vasta activitate desfășurată pentru continua dezvoltare a învățămîntului, științei și culturii românești, pentru afirmarea tot mai puternică a geniului creator al poporului român.Grija statornică pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, purtați tinerei generații universitare, perfecționării neîncetate a sistemului de învătămint este o grăitoare dovadă a preocupărilor partidului și statului nostru pentru educarea multilaterală a tineretului, pentru formarea noilor generații de specialiști temeinic pregătiți, cu o înaltă conștiință revoluționară și patriotică.Profund recunoscători pentru marile eforturi ale partidului și statului în crearea condițiilor de muncă și învățătură tineretului universitar, vă raportăm că asociațiile studenților comuniști din centrul nostru universitar, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează în spiritul prețioaselor orientări și indicații pe care ni le-ați dat la Conferința națională a studenților din luna februarie, pentru educarea comunistă, revoluționară, prin muncă și pentru muncă, a tuturor studenților, pentru formarea lor multilaterală ca intelectuali, comuniști, în 

măsură să participe activ la construirea socialismului și comunismului în patria noastră. Puternic mobilizați de îndemnurile pe care ni le-ați adresat cu prilejul vizitei efectuate la Institutul politehnic, ne angajăm solemn in fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, să învățăm și să muncim fără preget, să vă urmăm neabătut înaltul exemplu de muncă și viață, să ne formăm ca specialiști cu o temeinică pregătire științifică și alese trăsături politico-morale, integrați activ și eficient in producție, pentru a fi la înălțimea exigențelor epocii ce poartă amprenta gindirii și acțiunii dumneavoastră cutezătoare și pe care, cu îndreptățită mîndrie patriotică, o numim „Epoca Nicoiae Ceaușescu".în numele studenților clujeni, al întregului tineret universitar, doresc să exprim adeziunea unanimă la politica internațională principială, profund științifică a partidului și statului nostru, inalta apreciere și mîndrie patriotică față de contribuția: valoroasă și consecventă pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar 'general Nicoiae Ceaușescu, o aveți la promovarea idealurilor socialismului, păcii și colaborării rodnice între toate națiunile lumii.Acestor gînduri le adăugăm, din adîncul inimilor noastre tinere, urarea fierbinte de a ne trăi mulți ani în sănătate, pentru a conduce destinele patriei noastre socialiste pe noi trepte de lumină și progres.în numele tuturor celor prezenți, primul secretar al Comitetului județean de partid Cluj a adresat tovarășului Nicoiae Ceaușescu rugămintea de a lua cuvîntul la marea adunare populară.
Primit cu vii și îndelungi aplauze, 

a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu viu interes și deosebită atenție, fiind subliniată în repetate rînduri cu urale și ovații, cei prezenți exprimîndu-și astfel deplina lor aprobare față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, față de aprecierile și orientările formulate de tovarășul Nicoiae Ceaușescu.Tinerii Clujului, elevi și studenți, și-au unit glasurile cu cele ale virstnicilor. dînd expresie profundului ecou pe care cuvîntarea secretarului general al partidului l-a trezit în inimile lor, dorinței și hotărî- rii de a urca tot mai sus pe trep- %tele cunoașterii, de a se pregăti temeinic pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului.în încheiere, primul secretar al Comitetului județean de partid Cluj a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,în numele participanților la această adunare populară, al celor peste 114 000 de comuniști, al tuturor locuitorilor județului Cluj, vă rog să-mi îngăduiți să vă exprim gîndu- rile si sentimentele noastre de înaltă recunoștință și profundă mulțumire pentru aprecierile, orientările" și îndemnurile comuniste formulate de dumneavoastră în timpul vizitei de lucru și în pilduitoarea dumneavoastră cuvintare — adevărat program de acțiune pentru activitatea noastră economică, politico-ideologică. didactico-educativă, științifică și culturală.Uniți mai puternic decît oricînd în jurul Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, muncind într-o strînsă unitate pentru înflorirea României socialiste, comuniștii, toți oamenii muncii clujeni, fără deosebire de naționalitate, asemenea întregului nostru popor, vor acționa cu înaltă responsabilitate politică, pasiune revoluționară și elan muncitoresc pentru realizarea sarcinilor ce le revin din Programul partidului. Ei reînnoiesc astăzi, și aici, legămîntul să vă urmeze fără șovăire cuvîntul și pilda, spre binele și fericirea patriei noastre socialiste și a tuturor fiilor ei.Trăiască Partidul Comunist Român. în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicoiae Ceaușescu !Marea adunare populară s-a încheiat într-o atmosferă de vibrant entuziasm patriotic. Scandînd cu înflăcărare numele partidului și al secretarului său general, zecile de mii de participanți își reafirmă încă o dată cu putere încrederea lor nestrămutată în partid, în politica sa clarvăzătoare consacrată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor de dragoste și prețuire ale celor prezenți.Iubiții oaspeți au fost invitați să se prindă în tradiționala horă a unirii, simbol al înfrățirii în cuget și simțire a tuturor fiilor acestor locuri, a tuturor fiilor țării.Părăsind Piața Mihai Viteazu. unde a avut loc marea adunare populară, coloana oficială de mașini parcurge principalele artere ale orașului, indreptindu-se spre aeroportul Cluj-Napoca.Pretutindeni domnește o atmosferă însuflețită, care face din traseul străbătut un emoționant traseu al bucuriei, pe care o trăiesc intens toți clujenii, în aceste momente deosebite. Zeci de mii de locuitori ai municipiului — români, maghiari și de alte naționalități — au venit spre a mulțumi din nou, din inimă, tovarășului Nicoiae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentru vizita întreprinsă, • spre a reafirma, direct și cald, conducătorului partidului și statului nostru profunda dragoste și recunoștință .pentru tot ceea ce a făcut și face ca înfățișa- ' rea, orașului și județului Cluj, a in- i tregii țări să devină mai frumoasă, ca viața oamenilor să fie tot mai fericită și îmbelșugată, ca în lume să triumfe pacea. Aceste simțăminte profunde își găsesc expresie în / manifestări impresionante. într-o deplină unitate de simțire, se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, ,;Stima noastră și mîndria, Ceaușescu —■ România !“. Răsună puternice aplauze, urale și ovații. în mulțimea venită să-i salute pe iubiții oaspeți s disting formații corale, grupuri di dansatori în frumoase costume populare specifice locului, care întregesc, prin cîntec și dans, ambianța sărbătorească a zilei.Din mașina deschisă, tovarășul Nicoiae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie aclamațiilor și gesturilor pline de dragoste și stimă ale clujenilor.Aceeași atmosferă entuziastă se regăsește la aeroportul Cluj-Napoca, Unde are loc ceremonia plecării.Aici, o formațiune alcătuită din ostași ai forțelor armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul. Este intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere oferă buchete de flori tovarășului Nicoiae Ceaușescu șl tovarășei Elena Ceaușescu.Pe aeroport sînt prezenți numeroși locuitori ai orașului, precum și ai unor așezări apropiate, care întim- pină pe tovarășul Nicoiae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu cu vii și îndelungi aplauze, cu urale. Gîndurile pe care le împărtășesc cu toții, în aceste clipe, sint exprimate în vibrantele cuvinte și urări „Toți clujenii spun solemn. Partidul și Ceaușescu ne sînt suflet și îndemn !“, „Ceaușescu să trăiască. România să-nfloreascâ !“, „In | frunte cu Ceaușescu, marele conducător, drum deschis spre viitor !“, „Ceaușescu și poporul — patria șl tricolorul l“, „Ceaușescu — România, unitatea și frăția !“. „Epoca Ceaușescu — Epoca cea mai fertilă din istoria patriei !“.Adresindu-se tovarășului Nicoiae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, în numele clujenilor, tovarășul Ioachim Moga, prim-secre- tar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., mulțumește, încă o dată, pentru vizita întreprinsă, care se înscrie ca un moment de deosebită însemnătate în viața județului și a locuitorilor săi.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu își iau aooi rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid si de stat, de la oamenii muncii clujeni aflați pe aeroport. Secretarul general ai partidului le urează tuturor multă sănătate și fericire.Vizita de lucru pe care tovarășul Nicoiae Ceaușescu a efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Cluj s-a încheiat, ecourile ei vor dăinui insă mereu în conștiința celor ce trăiesc și muncesc pe aceste înfloritoare plaiuri transilvane. Aprecierile și îndemnurile secretarului general al partidului i-au însuflețit și le vor călăuzi eforturile creatoare, întreaga activitate pe care o consacră, cu dăruire și abnegație revoluționară, progresului economiei naționale, propășirii continue a patriei.La înapoierea în Capitală, pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de membri și membri supieanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R,
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ACORDUL GLOBAL- formă superioară de organizare și retribuire, care leagă strîns veniturile oamenilor muncii de rezultatele obținute în producție
PRECIZĂRI, CALCULE Șl OPINII CE PUN 1N EVIDENȚĂ AVANTAJELE GENERALIZĂRII ACESTUI SISTEM DE RETRIBUIRE

Să reținem din
PREVEDERILE DECRETULUI:
• Retribuirea personalului muncitor 

se face în raport cu munca prestată 
și rezultatele obținute. In cazul depă
șirii producției planificate, veniturile 
creșc în mod corespunzător și nu sînt 
plafonate. în situația nerealizării pro
ducției sau a neîndeplinirii obligațiilor 
de la locul de muncă, retribuția se di
minuează în mod corespunzător, fără 
a se asigura venit garantat.

® în contractul de acord global 
care se încheie de secții, ateliere, bri
găzi, șantiere, loturi, ferme, formații de 
lucru, echipe de muncitori și altele 
asemenea, inclusiv de fabrici, uzine și 
întreprinderi, se vor prevedea pentru 
fiecare categorie de personal - pe 
lîngă realizarea producției fizice pre
văzute în plan și în contractele eco
nomice încheiate cu beneficiarii - și 
condițiile în care trebuie executată.

® Producția fizică planificată se 
consideră îndeplinită numai în situația 
în care s-au realizat integral toate 
sortimentele prevăzute în plan.

fi ® Personalul muncitor cuprins în 
acord global la nivelul secțiilor, atelie
relor, șantierelor, loturilor, fermelor sau 
altor asemenea subunități primește re
tribuția în raport cu realizarea produc
ției fizice stabilite fiecăreia și a con
dițiilor prevăzute în contractul de acord 
global, independent de rezultatele ob
ținute pe întreprindere.

® Suma retribuțiilor cuvenite perso
nalului retribuit în acord global se va 
stabili în raport direct cu cantitatea de 
produse fizice realizate, fără a fi limi
tată, atît în cazul depășirii, cît și în 
cazul nerealizării sarcinilor de plan.

® Toate categoriile de personal, pe 
lîngă suma cuvenită corespunzător 
producției fizice realizate, primesc su
plimentar premii și stimulente, potrivit 
legii, pentru realizarea de economii față 
de consumurile normate de materii 
prime, materiale, combustibili și ener
gie. De asemenea, pentru contribuția 
adusă la depășirea producției destinate 
exportului și a planului de export, pri
mesc premii și alte stimulente prevă
zute de lege.

• întregul personal muncitor cu
prins în acord global va fi retribuit din 
fondul total de retribuire cuvenit for
mației din care face parte, în raport 
cu producția fizică realizată și nivelul 
de îndeplinire a condițiilor prevăzute 
în contractul de acord global.

(Din Decretul Consiliului de Stat privind apli
carea formei de retribuire în acord global și a altor 
forme de retribuire specifice unor ramuri sau 
activități).

-

Za producție suplimentară— venituri suplimentare,

la producție mai mică—venituri mai mici
în luna iunie, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii din întreprinderea noastră au luat inițiativa de a experimenta retribuirea muncii în acord global pînă la nivelul formațiilor de lucru. Cei 23 de muncitori din echipa pe care o conduc au înțeles bine sensul și rațiunea acestei forme de organizare și retribuire a muncii, deoarece și înainte lucraseră in acord, dar individual. în cursul experimentării am obținut bune rezultate, sarcinile la producția fizică fiind depășite, în perioada respectivă, în medie, cu 30 la sută — atît la nivelul echipei, cît șl la cel al secției, ceea ce a făcut ca și cîștigurile membrilor echipei să crească în mod corespunzător.De aceea, pot să afirm că recentul Decret al Consiliului de Stat privind aplicarea formei de retribuire în acord global si a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activități, începînd de la 1 octombrie, a fost primit cu satisfacție și deplină încredere de toți oamenii muncii din întreprinderea noastră. în formația de lucru pe care o conduc, muncesc mulți oameni pricepuți, harnici și disciplinați. De acum înainte vom avea posibilitatea ca, în cazul depășirii producției fizice planificate, veniturile realizate să crească în

mod corespunzător, fără a fi plafonate. Pentru aceasta, va trebui însă ca toți membrii echipei să se străduiască să realizeze un volum mai mare de produse, de calitate superioară și cu consumuri materiale minime.Mie, ca maistru, îmi revin sarcini sporite, deoarece, așa cum se precizează în decret, va trebui să muncesc efectiv în producție, să execut personal lucrările care au cel mai înalt grad de complexitate. Cu atît mai mult trebuie să mă implic în procesul de producție, cu cît echipa pe care o conduc prelucrează numai piese unicat pentru filtre, elec- trofiltre, separatoare, la cote de înaltă precizie, acestea fiind componente esențiale ale utilajelor metalurgice și refractare de mare gabarit. Cu toții, atit eu. cît și ceilalți membri ai echipei vom acorda o deosebită a- tenție îmbunătățirii calității lucrărilor executate.Noi apreciem că generalizarea acordului global corespunde pe deplin exigentelor noului mecanism economico-financiar în- trucît acest sistem de organizare și retribuire a muncii leagă direct veniturile oamenilor muncii de rezultatele obținute în producție. După apariția recentului decret, unii muncitori din

întreprinderea noastră nu prea înțelegeau prevederea potrivit căreia, în situația nerealizării integrale a producției, retribuția se diminuează în mod corespunzător, fără să se asigure venit garantat. Dar ei nu-și puseseră încă întrebarea : de unde si cine să asigure un asemenea venit garantat 1 Este clar pentru oricine că astăzi, în societatea noastră, nimănui nu i se poate asigura venit garantat dacă nu produce potrivit obligațiilor ca- re-i revin la locul de muncă. Orice muncitor harnic, priceput este direct interesat să primească o retribuție pe măsura activității pe care o desfășoară, după rezultatele obținute. Este normal, este echitabil ca la producție suplimentară să primească venituri suplimentare, după cum tot normal este ca la o producție mai mică și veniturile să fie mai mici.Eu și membrii echipei pe care o conduc am înțeles bine spiritul și litera noului act normativ. Avem convingerea că generalizarea acordului global este deopotrivă în folosul oamenilor muncii si al întreprinderii in care lucrăm.
Gheorcjhe MAXIM maistru la întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița

De la muncitor la director—înultă răspundere

pentru realizarea planului la
împreună cu tovarășii mei de muncă am citit cu deosebit interes Decretul Consiliului de Stat privind aplicarea formei de retribuire în acord global. Acest act normativ stimulează pe toți oamenii muncii să acționeze cu fermitate și spirit de inițiativă pentru realizarea sarcinilor cantitative și calitative ale planului. Noi, minerii, am lucrat și pînă acum în acord global. Potrivit legislației anterioare, nu puteam cîștiga însă suplimentar peste 25 la sută din retribuția tarifară, chiar dacă depășirile de plan erau mai mari. Or. în actualele condiții, așa cum se prevede în decret, veniturile vor crește în mod corespunzător în cazul depășirii producției planificate, fără să fie plafonate.Deosebit de binevenită mi se pare, de asemenea, prevederea

din decret, referitoare la; cuprinderea în cadrul acordului global a cadrelor tehnice și a personalului de conducere. De asemenea, este echitabilă măsura ca și cei însărcinați cu organizarea producției, cu asigurarea bazei materiale în abataje și în carierele de exploatare (bolțari, carburanți, piese de schimb ș.a.) să fie retribuiți în funcție de contribuția pe care o au la sporirea producției, la reducerea cheltuielilor materiale, la buna desfășurare a activității în sectoarele productive.Normele ce stau la baza aplicării formei de retribuire în acord global sînt de natură să asigure în fiecare întreprindere un cadru optim de organizare și desfășurare a producției, să-i stimuleze pe toți oamenii muncii — de la muncitor la director

Un exemplu concludent privind
FUNCȚIONAREA MECANISMULUI

ACORDULUI GLOBAL IN METALURGIE
VARIANTA A

Producția productivitatea ^Consumul specific Retribuția

VARIANTA B

toii indicatorii
3

— fn îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, în buna gospodărire și folosire a mijloacelor tehnice și a resurselor materiale, în creșterea eficienței întregii activități economice. Eu, ca și ceilalți mineri din cariera noastră, apreciem în mod deosebit preocuparea conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a asigura ridicarea nivelului nostru de trai pe temelia trainică a dezvoltării economiei naționale. Și, în această privință, noi, minerii, sîntem hotărîți să ne aducem întreaga contribuție, dînd țării cărbune mai mult și de bună calitate.
Constantin VLAICU excavatorist, cariera Panga, întreprinderea minieră Horezu, județul Vilcea

Activitatea politică și educativă—orientată zi de zi

spre popularizarea și însușirea noilor reglementări
Sondorii brigăzii de producție nr. 1 Hințești, din Schela de producție petrolieră Poiana Lacului — Argeș, au primit cu viu interes decretele Consiliului de Stat privind majorarea retribuției personalului muncitor .și aplicarea formei de retribuire în acord global. Pentru ca toți petroliștii din brigada noastră să înțeleagă cît mai bine esența economică și politică a celor două decrete, biroul organizației de bază a inițiat o serie de acțiuni politice și educative spre a se explica tuturor sondorilor, în mod cît mai convingător, că acestor măsuri trebuie să le răspundem prin fapte, prin creșterea continuă a productivității muncii și sporirea pe această bază a producției de țiței.Prima dintre acțiunile desfășurate în acest scop a constituit-o popularizarea, imediat după apariție, a decretelor — prin afișarea ziarelor la locuri vizibile, la avizierele de la sonde, pentru ca toți sondorii să ia cunoștință de conținutul lor. Apoi, biroul organizației de bază a stabilit ca atît membrii săi, cît și maiștrii și șefii de formații, cadrele tehnice și agitatorii să poarte discuții cu toți muncitorii spre a le explica, pe bază de calcule, efortul pe ca- re-1 face societatea noastră pentru majorarea retribuției și.

în strînsă legătură, să sublinieze răspunderea ce ne revine nouă, petroliștilor, de a contribui, prin creșterea producției, la asigurarea independenței energetice a țării.Discuții aprofundate în acest sens au organizat maiștrii Marin Burcioiu și Constantin Constantin, subinginerul Ion Tatu, șefi ai principalelor formații de extracție și intervenție. Calculele concrete făcute au contribuit mult .la înțelegerea clară a principiilor și avantajelor noului sistem de retribuire. S-a luat exemplul sondorului-șef Dumitru Gherghina, care realizează un ciștig mediu lunar de 2 850 lei, format din retribuția tarifară de 2 590 lei și sporul pentru 20 de ani vechime neîntreruptă în aceeași unitate. Prin aplicarea prevederilor noului decret, retribuția lui tarifară va crește la 3 068 lei, deci va cîștiga 618 lei mai mult. Alte exemple luate în discuție le-au constituit cele ale unor operatori de extracție, ale căror retribuții cresc și ele cu 289 lei și, respectiv, 334 lei. Cu precizarea că la fiecare din retribuțiile respective nu s-au luat în calcul și alte cîști- guri ce pot fi dobîndite : bunăoară, cele provenite din depășirea sarcinilor de plan și din sporurile de noapte.Pentru a răspunde prin fapte grijii partidului, personal a se

cretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, petroliștii noștri s-au angajat să asigure, la fiecare loc de muncă, creșterea continuă a producției și productivității muncii, a eficienței economice. Concret, celor 327 tone de țiței obținute peste prevederi de la începutul anului le vom adăuga zilnic, de acum încolo, alte 2—3 tone. Biroul organizației de partid a înțeles că pentru mobilizarea e- forturilor petroliștilor în scopul sporirii producției trebuie desfășurată în continuare o activitate politico-educativă concretă, în strînsă legătură cu sarcinile și cerințele fiecărui loc.de muncă. Concomitent, o atenție deosebită vom acorda perfecționării pregătirii profesionale a sondorilor, organizării de consultații și dezbateri tehnice în toate formațiile, cu participarea cadrelor din compartimentele economice ale schelei și trustului. De asemenea, vom populariza și mai larg inițiativele muncitorești, realizările obținute în producție și retribuțiile obținute în funcție de îndeplinirea sarcinilor de plan.
Ing. Sandu VICTOR secretar adjunct al organizației de bază din cadrul brigăzii de producție nr. 1 Hințești - Argeș
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VARIANTA C

'VenițuriTe

O secție de furnale dintr-un combinat siderurgic, cu un efectiv de 590 persoane, din care 560 muncitori și 30 maiștri și personal tehnic și de specialitate, inclusiv conducerea secției, are sarcina să realizeze intr-o lună 255 500 tone de fontă.Tariful pe unitatea de produs rezultat pe baza normelor de muncă, normativelor de personal și cantitatea de fontă planificată este de 6,32 lei/tona fontă. Ca urmare, suma cuvenită colectivului secției pentru producția de fontă planificată este de 1 614 760 lei, ceea ce corespunde unei retribuții medii de 2 737 lei, care se acordă în condițiile încadrării în consumul specific normat de cocs și de minereu și ale respectării calității fontei. Pentru maiștri și personalul tehnic și de specialitate s-a prevăzut și condiția realizării integrale a cantității de fontă planificată.Dacă în luna respectivă, prin creșterea productivității muncii se realizează o producție de 270 830 tone de fontă — cu 6 la sută mai mare decît cantitatea planificată — și, printr-o bună conducere a regimului termic al furnalelor, această producție s-a obținut în condițiile respectării consumului specific normat de cocs, colectivului secției i se poate acorda intreaga sumă calculată in raport cu producția-de fontă fabricată, respectiv 1 711 646 lei. Pe o persoană se asigură astfel o retribuție medie de 2 901 lei, cu 6 la sută mai mare decît retribuția medie planificată (varianta A - în grafic).in cazul în care însă consumul specific de cocs a fost cu 4 la sută mai mare decît cel normat, fondul total de retribuire calculat a se cuveni secției în raport direct proporțional cu cantitatea de fontă realizată — 1 711 646 lei - se diminuează cu 2 la sută pentru depășirea consumului de cocs. In aceste condiții se acordă un fond de retribuire de numai 1 677 413 lei, ceea ce înseamnă o retribuție medie efectivă de 2 843 lei, adică cu numai 3,9 la sută mai mare decît retribuția medie planificată (varianta B — în grafic).Este cu putință și o a treia ipostază. Dacă prin măsurile luate de colectivul secției se obține o reducere a consumului de cocs cu“ 1 la sulă față de normele de consum și astfel se realizează o economie de 1 450 tone de cocs, personalul muncitor din secție va beneficia de un premiu pentru ecoriîbmii de materiale de 200 000 lei, revenind in medie 339 lei pe persoană. Această sumă, adăugată la retribuția medie cuvenită pentru depășirea cu 6 la sută a producției — 2 901 lei - duce la un venit mediu pe o persoană de 3 240 lei, cu 18,3 la sută mai mare decît retribuția medie planificată (varianta C — în grafic).Așadar, veniturile membrilor formației care lucrează în acord global sînt direct legate de rezultatele obținute în producție, crescind pe măsura sporirii producției fizice și reducerii consumurilor materiale.
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, A APĂRUT ÎN BROȘURĂ

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la ședința comună a Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor și a Consfătuirii cu activul 

din industrie și investiții
8 septembrie 1983
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j 1Primul ministru al Republicii Arabe Siriene, Abdel Rauf Al Kassem, a făcut, joi, o escală la București.Pe aeroportul internațional Oto- peni, primul ministru sirian a fost salutat de tovarășul Constantin Dăscălescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.. A fost de față Hayssam Barakat, ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București.Cu acest prilej, primul ministru sirian a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succese în activitatea sa din partea președintelui Republicii Arabe Siriene. Hafez Al-Assad, iar poporului român prieten urări de progres și prosperitate.Primul ministru al guvernului român a mulțumit și a rugat să se

tfansmită, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintelui Re-' publicii Arabe Siriene un salut cordial și cele mai bune urări de succes, de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul sirian prieten.în cadrul convorbirii ce a avut loc, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, au fost evocate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, care înregistrează un curs continuu ascendent în toate domeniile.în același timp, a fost reafirmată dorința comună de a se acționa în continuare pentru amplificarea și adîncirea relațiilor politice, economice, tehnico-științifice dintre cele două țări în spiritul înțelegerilor la nivel înalt de la București și Damasc, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei generale a păcii, înțelegerii și bunei colaborări între națiuni.
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IN DIFERITE ȚARI ALE EUROPEI

Manifestări, 
amplasării

retragerea și
Manifestații pentru pace, împo

triva armelor nucleare, continuă 
să aibă loc neîntrerupt in diverse 
puncte ale Europei occidentale. 
In R.F.G. sute de persoane s-au 
raliat unei noi fbrme de protest 
împotriva continuării cursei înar
mărilor nucleare — greva foamei. 
Intr-o scrisoare, dată publicității 
pentru a explica protestul său,

Majoritatea populației 
Împotriva instalăriiBONN 15 (Agerpres). - Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R. F. Germania, s-a pronunțat în cadrul unei conferințe de presă împotriva instalării noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul vest- german. El și-a exprimat opinia că amplasarea noilor rachete ar face

Primire la C. C. al P. C. R.
_ *

Tovarășul Constantin Dăscălescu a primit pe Karin Soder, 
pnm-vicepreședintă a Partidului de Centru din Suedias' Tovarășul Constantin Dăscălescu, f membru al Comitetului Politic Exe- ; cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis- : tru al Guvernului Republicii Socia- t liste România, a primit, joi. pe Ka- f rin Soder, prim-vicepreședintă a r Partidului de Centru din Suedia, j care întreprinde o vizită în țara ? noastră la invitația Consiliului Na- ț țional al F.D.U.S.j? La primire a luat parte tovarășulMiu Dobrescu, membru supleant al e Comitetului Politic Executiv, secretar f al C.C. al P.C.R.f; Prim-vicepreședinta Partidului de ț Centru din Suedia a transmis to- ' varășului Nicolae Ceaușescu. secretar g general al Partidului Comunist Ro- | mân. președintele Republicii Sociali liste România, un cald salut și cele J mai bune urări din partea președin- ' telul Partidului de Centru din Sue- f dia. Thorbjoern Faelldin, împreună t, cu urări de bunăstare și prosperitate pentru poporul român.ș Mulțumind, tovarășul Constantin f Dăscălescu a transmis din partea toii varășului Nicoîae Ceaușescu un salut

prietenesc președintelui Thorbjoern Faelldin. iar poporului suedez cele mai bune urări de progres și prosperitate.în timpul întrevederii au fost subliniate bunele raporturi de prietenie și colaborare existente între România si Suedia și a fost exprimată convingerea că'ele se vor extinde și întări în viitor, potrivit înțelegerilor stabilite cu prilejul dialogului româ- no-suedez la nivel înalt. în folosul ambelor state și popoare, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în întreaga lume.Au- fost abordate, de asemenea, unele aspecte actuale ale situației internaționale. S-a apreciat, totodată. că sînt necesare unitatea tuturor forțelor în lupta pentru pace și securitate mondială, precum și acțiuni tot mai ferme pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale bazate pe principiile egalității și echității, care să garanteze dezvoltarea pe calea progresului economic și social a tuturor popoarelor.întrevederea a decurs intr-o atmosferă cordială.
f. TELEGRAMĂ
s Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin'"’ Dăscălescu, a trânsmis primului ministru al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew, o telegramă de felicitare cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de ani, în care sînt adresate cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și viață îndelungată. în telegramă se exprimă, tot

odată, convingerea că, acționîndu-se în spiritul convorbirilor purtate,_ în luna noiembrie 1982, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, cu președintele Republicii Singapore, precum și cu primul ministru al acestei țări, se vor J ’’mult raporturile de laborare dintre cele poare. dezvolta și mai prietenie și co- două tari și po-
Deschiderea noului an de învățămînt in armatăJoi dimineață a avut loc deschiderea noului an de învățămînt la A- cademia militară, în școlile și liceele militare.La festivitățile prilejuite de acest eveniment au participat generalcolonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, membri ai Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale.I într-o atmosferă însuflețită, cadrele didactice, studenții și elevii instituțiilor militare de învățămînt au adresat tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor ! armate, telegrame în care își expri- 1 mă profunda lor admirație și adînca \ recunoștință față de conducătorul iubit și stimat al partidului și poporului nostru, pentru tot ceea ce a întreprins și întreprinde în slujba înălțării patriei pe noi culmi de progres și civilizație, întăririi independenței și suveranității țării, creșterii capacității ei de apărare,_ pentru grija deosebită ce 0 acordă dezvoltării și înfloririi continue a scolii românești în vederea ridicării acesteia pe trepte noi, superioare, corespunzătoare cerințelor edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Cu acest prilej, ei se angajează să înfăptuiască neabătut sarcinile ce le revin din Programul Partidului Comunist Român, din istoricele docu

mente ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din legile țării și Directiva comandantului suprem privind pregătirea militară și politică a armatei.Totodată își reafirmă hotărîrea ca, în lumina tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse în magistrala cuvin- tare rostită de secretarul general al partidului la Consfătuirea de lucru de la Mangalia, să promoveze neabătut în întreaga lor activitate spiritul revoluționar, militant, atitudinea fermă. exigentă, ^combativă. față de neajunsuri, un stil de muncă dinamic, eficient în vederea aprofundării cunoașterii doctrinei noastre militare, a științei și artei de a apăra cuceririle socialiste ale poporului român.Este reliefată, de asemenea, preocuparea acestora de a acționa cu toată răspunderea pentru creșterea conținutului științific, politic și e- ducativ al învățămintului militar, legarea și mai puternică a acestuia cu cercetarea^ și pfbducția, cu practica instruirii și educării trupelor.în telegrame se dă cu putere expresie voinței cadrelor didactice, studenților și elevilor din instituțiile militare de învățămînt de a deveni înflăcărați propagandiști ai politicii partidului, cu o temeinică pregătire, cu o înaltă conștiință socialistă, revoluționară și patriotică, participant! activi la măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul românesc, apărători neîn- fricați ai independenței și integrității teritoriale a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
Festivități prilejuite de deschiderea noului an 

de Învățămînt In școlile militare ale Ministerului de InterneLa 15 septembrie a avut loc festivitatea prilejuită de începerea noului an de invățămint în școlile militare de ofițeri și ’subofițeri ale Ministerului de Interne.în telegramele adresate, cu acest , prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor armate, se exprimă profundul respect și devotament, cele mai alese sentimente de recunoștință fată de activitatea neobosită pe care o desfășoară secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. recunoștința pentru grija permanentă pe care o poartă dezvoltării învățămintului de toate gradele, pentru condițiile deosebite ce au fost create viitoarelor cadre ale Ministerului de Interne, spre a se forma ca apărători de nădejde ai cuceririlor revoluționare ale ponorului nostru.însuflețiți de ideile și tezele programatice cuprinse în magistrala expunere rostită la Consfătuirea de lu

cru de la Mangalia, de orientările și indicațiile de o covîrșitoare forță mobilizatoare din recentul Mesaj adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la crearea organelor de securitate, cadrele școlilor militare se angajează să acționeze cu răspundere sporită pentru însușirea creatoare a concepției privind apărarea patriei, pentru perfecționarea întregii activități, să realizeze o mai strînsă legătură a procesului instructiv-educativ cu viata economico-socială a patriei, să îndeplinească cu competentă și înaltă răspundere toate misiunile încredințate.Cadrele de conducere și organele de partid din școlile militare s-au angajat să facă totul pentru a dezvolta la elevi trăsături motal-politice proprii omului nou, discernămintul politic și juridic, înaltă principialitate, combativitate și fermitate în vederea desfășurării întregii activități in strictă concordanță cu hotări- rile partidului, legile țării și regulamentele militare.
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luări de poziție împotriva 
de noi rachete, pentru 
distrugerea celor existente
una dintre persoanele care au 
declarat greva foamei își exprimă 
indignarea in legătură cu faptul 
că pe Pămînt există astăzi sufi
ciente arme nucleare pentru a 
distruge de mai multe ori intreaga 
omenire, in timp ce „săracii con
tinuă să moară de foame pentru a 
fi plătite noile arme ucigătoare".

In Olanda, miercuri, poliția a 
rănit o persoană și a arestat alte 22 în cursul unei manifestații care 
încerca să blocheze descărcarea 
unui transport de armament în 
portul Rotterdam. în altă parte, în 
apropierea orașului Eindhoven, po
liția a împrăștiat o altă de
monstrație antimilitaristă, pentru 
pace.

vest-germane se pronunță 
rachetelor nucleareîncheierea ulterioară privind eurorachetele.cu neputință a unui acordUn recent sondaj, ale căfui rezultate au fost comunicate de Brandt, arată că 66 la sută din populația vest-germană se opune instalării oricăror noi arme nucleare pe teritoriul R.F.G., indiferent de rezultatul negocierilor sovieto-ame- ricane de la Geneva.

Apelul profesorilor

Sindi- 
Norve- 
(Parla-

norvegieni
OSLO 15 (Agerpres). — 

catul corpului didactic din 
gia a adresat Stortingului
mentul) un apel cerînd intensi
ficarea eforturilor pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
acțiuni concrete de dezarmare. în 
apel se subliniază necesitatea de a 
se împiedica instalarea de noi 
rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune in Europa.

Sindicaliști și membri ai mișcării pentru pace au organizat la Oberhausen (R.F.G.) o demonstrație de protest împotriva amplasării de noi rachete nucleare. Demonstranții, purtînd pancarte cu inscripția „Nu, racheteloi Pershing II și Cruise!", au format un lanț viu pe străzile orașului," ca simbol al aspirațiilor comune de pace și -dezarmare
CronicaCu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Costa Rica, ambasadorul acestei țări la București, Alexander Guerra Alvarado, a oferit joi la amiază o recepție în saloanele hotelului București.Au participat Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Sțat, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Andrei, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, reprezentanți ai unor organizații și instituții centrale, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

★Joi, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe,’ a primit pe Jan Francee Frans Maes, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Belgiei în Republica Socialistă România. în legătură cu a- propiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★La 15 septembrie, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a primit pe Jacques Simard, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Canadei în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, joi la amiază a avut loc, la Sala Arghezi din Capitală, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, deschiderea „Expoziției de pictură pe mătase din R. S. Vietnam“. Cele 50 de tablouri expuse, creații originale ale pictorului Nguyen Phan Chanh, fondatorul Școlii vietnameze de pictură pe mătase, reflectă aspecte ale

zileiactivității poporului vietnamez desfășurate în lupta pentru cucerirea independenței naționale, construirea socialismului, precum și din viața cotidiană a acestui popor.La vernisaj, criticul de artă Octavian Barbosa, pictorul Nguyen Van Chung, director al Muzeului de artă din Hanoi, și criticul de artă dr. Nguyen Phan Canh, fiul pictorului, au relevat importanța evenimentului aniversat de poporul vietnamez, .strinsele relații de prietenie și colaborare româno-vietnameze.Au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și,artă, un numeros public. )Au fost. prezenți Tan Phong, ambasadorul R. S. Vietnam la București, și membri ai ambasadei.Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, membri ai corpului diplomatic,
★Cu prilejul Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, joi după-amia- ză, a avut loc în Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia scriitorul Darie Novăceanu a prezentat impresii de călătorie din această țară. în continuare a fost vizionat un film documentar mexican.Au participat loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Luis Wybo Alfaro, ambasadorul Mexicului la București, prof. Juan Jose Saldana, vicepreședinte al Asociației de prietenie Mexic — România și membri ai ambasadei. .1 (Agerpres)
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PROGRAMUL l

14,45 Telex
14.50 Pe agenda scolii
15.15 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15.30 Emisiune în limba germană (par

țial color)
17.25 Rezultatele tragerii Loto
17.30 Mexic — istorie și contemporanei

tate. Film documentar
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.15 Actualitatea în economie
20.25 Cîntece pe adresa dv.
20,35 Cadran mondial

21,00 Film artistic : ..Creierul elec
tronic". Cu : Spencer Tracy, Ka
therine Hepburn, Ging Young, 
Joan Biondell. Regia : Walter 
Lang

22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2

14,45 Telex
14,50 Muzică populară
15,10 Blocnotes bucureștean
15,35 Videoteca internațională
16.09 Stadion
16.30 Film artistic : „Subteranul". Pro

ducție a Studioului București
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,1'5 Dezbateri culturale
21,00 Generația deceniului IX
21,15 Estivala ’83. Concertul Filarmonicii 

„George Enescu"
22.30 Telejurnal

vremea
Timp’ul probabil pentru intervalul cu

prins între 16 septembrie, ora 21 — 19 
septembrie, ora 21. în țară : Vremea va 
fi caldă, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil. Pe alocuri, în 
vestul și nordul țării, vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă. în 
rest; vor cădea ploi izolate spre sfîrși- 
tul intervalului. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini-

me vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei, iar cele maxime între 20 și 30 de 
grade, mai ridicate în sud. Dimineața, 
local, se va semnala ceață. în București: 
Vremea va fi caldă și în general fru
moasă, mai ales în primele zile. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii slabe -la 
sfîrșitul intervalului. Vîntul Va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 11 și 14 
grade, iar cele maxime între 27 și 30 de 
grade, mai ridicate în prima zi. Ceată 
slabă dimineața. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).
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TUNIS 15 (Agerpres). — La Tunis s-au încheiat lucrările celei de-a 80-a sesiuni a Consiliului ministerial al Ligii Arabe. Participanții — miniștri de externe din țări membre ale organizației —au examinat, cu prioritate, probleme privind situația populației palestiniene din teritoriile arabe ocupate și evoluțiile pe plan arab, cu precădere din Liban.Comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor conține un apel adresat tuturor părților implicate in Liban în vederea încetării focului. Consiliul Ligii Arabe, relevă agenția M.A.P., își afirmă, totodată, întregul sprijin față de încercările de mediere arabe, în special cele ale Arabiei Saudite, pentru a se pune capăt războiului și a se realiza reconcilierea națională. . 1BEIRUT 15 (Agerpres). — Ministrul libanez al afacerilor externe, Elie Salem, a informat miercuri seara, în cursul unei dezbateri televizate, că inițiativa . Arabiei Saudite pentru rezolvarea situației din Liban are în vedere încetarea focului, desfășurarea armatei libaneze — sprijinită de Forța multinațională din Liban —, la Beirut și în regiunea de munte și începerea imediată a unui dialog de reconciliere națională, relatează agenția France Presse.TEL AVIV 15 (Agerpres). — Primul. ministru israelian, Menahem Begin, și-a prezentat joi, în mod oficial, președintelui Chaim Herzog, demisia din funcția de șef al guvernului, informează postul de radio israelian, citat de agențiile internaționale de presă.După cum s-a anunțat, actualul ministru de externă, Yitzhak Shamir, a fosț desemnat recent de parti- .dul Herut, pentru a-i succeda lui Menahem Begin în funcția de premier.
Măsuri fiscale adoptate 

de guvernul francezPARIS 15 (Agerpres). — Guvernul francez a anunțat după ședința sa săptămînală o serie de măsuri vizînd accentuarea fiscalității, în scopul procurării unor fonduri însumind circa 40 miliarde franci, sumă menită să contribuie la reducerea, in 1984, a deficitului bugetar al țării pînă la echivalentul a 3 la sută din produsul intern brut, informează agenția France Presse.în cadrul măsurilor a fost instituită 
o „suprataxă11 fiscală pe . veniturile mai ridicate, au fost decise majorări de impozite și desființarea anumitor. facilități fișcale, șe precizează în comunicatul dat publicității la sfîrșitul ședinței. S-a hotărît, de asemenea, ca cheltuielile guvernamentale să nu sporească anul viitor decit cu 6,3 la sută, față de 11,2 la sută în acest an.Deficitul bugetar al Franței pentru 1984 este prevăzut la 125 miliarde franci, comparativ cu 117,8 miliarde franci cit qste preconizat pentru actualul buget.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATELOR UNITE MEXICANE

P'xt'pIpTitpi Si nip

Domnului MIGUEE DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite MexicaneCIUDAD DE MEXICOAniversarea Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, in numele poporului român, al guvernului și al meu personal cordiale felicitări, urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul mexican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul mexican celebrează astăzi ziua independenței. Sărbătorirea acestui eveniment istoric are un ceremonial ce se repetă an de ah. Zeci de mii de oameni se reunesc în „Zocalo", marea piață din fața Palatului Național din Ciudad de Mexico, unde, de la balconul central, al impunătorului edificiu, șeful statului repetă cu solemnitate „strigătul independenței", rostit în noaptea de 15 spre 16 septembrie 1810 de către .„părintele țării", Miguel Hidalgo y Costilla : „Viva la Inde- pendencial", „Viva Mexico!". Imensa masă de oameni din piață răspunde la unison : „Viva la Independen- cia!“, „Viva Mexico!". Șeful statului trage a- celași clopot — instalat în 1896 deasupra balconului central — care a vestit în urmă ch 173 de ani, la Dolores, începutul luptei pentru înlăturarea dominației coloniale, și mulțimea răspunde cu aplauze, cinstind me

moria celor ce au luptat, de-a lungul istoriei țării, pentru asigurarea independenței și dezvoltării sale de sine stătătoare, pentru libertate și progres.Dispunînd de mari bogății naturale. Mexicul s-a înscris printre primele țări lati- no-americane pe calea dezvoltării unei economii moderne, echilibrate și diversificate, în același timp. Măsurilor de dezvoltare a tradiționalelor ramuri din economie — agricultura și mineritul — li s-au adăugat preocupările pentru, valorificarea corespunzătoare intereselor proprii a principalelor sale resurse naturale: petrolul și gazul metan. De o atenție deosebită se bucură și industriile siderurgică, a construcțiilor de mașini, electrotehnică și electronică, textile, încălțăminte și altele. Pentru a depăși efectele negative ale crizei economice mondiale, guvernul mexican a aprobat, anul acesta, planul național de

dezvoltare a țării pe perioada 1983—1989.Poporul român urmărește cu interes și simpatie eforturile de dezvoltare desfășurate de poporul mexican, între România și Mexic s-au stabilit rodnice raporturi de prietenie și colaborare, stimulate de afinitățile de limbă și cultură, de aspirațiile comune de progres economic și social. O importanță deosebită pentru e- voluția ascendentă a acestor relații a avut-o dialogul româno-me- xican la nivelul cel mai înalt, prilejuit de vizita oficială efectuată în Mexic, în 1975, de președintele Nicolae Ceaușescu. Documentele semnate, acordurile încheiate cu a- ceastă ocaJie au impulsionat puternic relațiile reciproce pe multiple planuri — politic, economic, teh- nico-științific și cultural — în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Tîrgul de toamnă de la Viena

Președintele Austriei a vizitat pavilionul României
VIENA 15 (Agerpres). — La Vie

na și-a deschis porțile Tîrgul de 
toamnă, la care sînt prezente nu
meroase țări. In pavilionul româ
nesc sînt expuse produse ale tu
turor ramurilor economiei noastre, 
care se bucură de aprecierea spe
cialiștilor și publicului vienez.

Președintele federal al. Austriei, 
dr. Rudolf Kirchschlaeger, a vizi

tat, joi, pavilionul țării noastre, 
avind cuvinte, de apreciere la adre
sa calității produselor expuse. Pa
vilionul românesc a mai fost vizi
tat de vicecancelarul și ministrul 
federal al comerțului și industriei, 
Norbert Steger, de ministrul fede
ral de finanțe, Herbert Salcher, de 
alte personalități din țara gazdă.

REUNIUNEA DE LA CARACAS: Prin intensificarea 

cooperării reciproce — spre relansarea economică 

a statelor în curs de dezvoltare latino-americaneCARACAS 15 (Agerpres). — Un raport intitulat „Securitatea economică regională — propuneri pentru o acțiune comună în America Latină" a fost prezentat, joi, in cadrul lucrărilor reuniunii pregătitoare a celei de-a IX-a Conferințe a Consiliului ministerial al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), care se desfășoară in prezent în capitala Venezuelei — transmite agenția E.F.E. Documentul, elaborat de secretariatul permanent al S.E.L.A., face o analiză a stadiului actual de dezvoltare a statelor latino-americane și caraibiene, menționînd că se manifestă o lipsă de competitivitate a produselor de export manufacturate din regiune pe piața mondială, o in

suficientă dezvoltare a economiilor și piețelor naționale, o dependentă acută a veniturilor naționale față du exportul de materii prime.Raportul pune în evidență faptul că promovarea unei mai largi și mai diversificate cooperări regionale și internaționale, ca și adoptarea unei poziții unitare în negocierile țările dezvoltate industrial constitu pîrghia de bază pentru relansarea economică a statelor iatinb-ameri- cane și caraibiene.Alte. capitole din raport recomandă rentabilizarea unor sectoare ale economiilor naționale, prin creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și, în genere, a tuturor cheltuielilor.
„Este necesară continuarea eforturilor de pace 

in America Centrală"CIUDAD DE MEXICO 15 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Ciudad de Mexico ministrul mexican al relațiilor externe, Bernardo Sepulveda Amor, a condamnat ferm atacurile și bombardamentele împotriva Republicii Nicaragua, menționînd că ele reprezintă acte de violare a independenței, suveranității și integrității teritoriale ale acestui stat — transmite agenția Notimex. în acest context, ministrul mexican s-a pronunțat împotriva folosirii sau

amenințării cu folosirea forței în relațiile internaționale, căci ele ar reprezenta un mijloc de presiune pentru atingerea unor scopuri unilaterale.Sepulveda Amor a calificat, totodată, drept fructuoase rezultatele cu care s-au încheiat lucrările recentei reuniuni a miniștrilor de externe din țările membre ale „Grupului de la Contadora" și din alte țărj centroamericane, insistînd asupra necesității continuării eforturilor de pace întreprinse în regiune.

T.A.S.S.agențiaBiya,funcția de președinte național al U.N.C. — transmite

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

PRIMIRE LA BUDAPESTA. Cu prilejul vizitei pe care a. întreprins-o in Ungaria, ministrul de externe al Ma'rii Britanii, Geoffrey Howe, a fost primit de Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. Convorbirea — relatează agenția M.Ț.I. — a , prilejuit un schimb de opinii asupra relațiilor bilaterale și în probleme actuale internaționale.
ÎNTÎLNIRE. Wu Xueqian, consilier de stat și ministru al afacerilor externe al R. P. Chineze, s-a întîlnit joi, la Beijing, cu Mihail Kapița, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.. aflat în China la invitația Ministerului chinez al Afacerilor Externe — informează agențiile China Nouă și T.A.S.S. Cu acest prilej, au fost dișcutate probleme ale relațiilor chino-sovietice și unele aspecte ale situației internaționale.
CONGRES, în cadrul celui de-alII-lea Congres extraordinar al . partidului Uniunea Națională Ca- .meruneză (U.N.C.) — partid unic ' de guvernămînt — ale cărui lucrări s-au desfășurat la Yaounde | — președintele Republicii Camerun,

ȘEDINȚA. La loc joi o ședință gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. tativele privind limitarea mentelor formează
Geneva plenară a avut a dele- la tra- arma- nucleare în Europa — in- agenția T.A.S.S.

ROTUNDA. In localitatea 
apropiere de Innsbruck 

deschis lucrările

MASA 
Igls din 
(Austria), s-au 
unei mese rotunde consacrată in
staurării unei noi ordini interna
ționale în domeniul informațiilor 
și al comunicațiilor, organizată sub 
egida UNESCO.

INUNDAȚII 1N NEPAL. In urma 
inundațiilor și alunecărilor de 
teren survenite în ultimele zile 
în două districte din vestul Nepa
lului, 46 de persoane și-au pierdut 
viața, 50 au fost rănite și mii de 
locuitori au fost siliți să se refu
gieze în alte zone. De asemenea, 
aceste calamități naturale au dis
trus recoltele de pe suprafețe în
semnate. Au fost inițiate acțiuni 
de ajutorare a sinistraților, la care 
participă și unități ale armatei.
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