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In spiritul înaltelor exigențe ale perfecționării 

activității de educație revoluționară, patriotică, 

insușirii_ cuceririlor științe^ și țehnicH de către 

tinăra generație, legării strînse a învățămîntului 

ci^cercetarea șj producția

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNĂ CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, 
A PARTICIPAI LA TIMISOARA LA DESCHIOEREA NUULUI AN UE MĂTĂMMT
într-o atmosferă sărbătorească, zeci de mii de oameni ai muncii, tineri, elevi și studenți, cadre didactice 
și-au exprimat cu entuziasm sentimentele de nețărmurită dragoste și recunoștință, dorința fierbinte ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congresul al XIII-lea în funcția de secretar general al partidului

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
participat, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, la fes
tivitățile care au avut loc, 
simbâtâ, 15 septembrie, la 
Timișoara, cu prilejul inaugu
rării anului de învățămînt 
1984-1985.

Au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, Nicu Ceaușescu.

Prezență, de fiecare dată, a 
conducătorului .partidului și sta
tului la deschiderea anului de 
învățămînt a devenit un fapt de 
nobilă tradiție, ea punînd preg
nant în lumină înalta prețuire 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă școlii, ca 
important factor de cultură și 
civilizație, atenția deosebită ce 
o manifestă față de pregătirea 
multilaterală pentru muncă și 
viață a tinerei generații a pa
triei. Cadrele didactice, elevii 
și studenții din întreaga țară 
reafirmă, din adîncul inimii, în 
această zi sărbătorească, senti
mentele lor de nețărmurită dra
goste față de secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușes'cu, pentru orientarea 
nouă, revoluționară, dată școlii 
românești, dezvoltării sale în 
strînsă legătură cu viața, cu 
producția și cercetarea științifi
că, cu ritmul înalt al progresului 
economic și social al țării, pen
tru grija permanentă pe care o 
poartă asigurării unor condiții 
optime, astfel incit toți tine
rii să învețe, să-și însușeas
că tot ce e avansat în știință și 
tehnică, să se formeze ca oameni 
noi. cu o înaltă conștiință socia
listă, devotați partidului, patriei 
și poporului.

Xn același timp, slujitorii șco
lii, întregul tineret studios al 
patriei., aduc prinosul lor de re
cunoștință și aleasă stimă tova
rășei academician doctor ingi
ner. . Elena Ceaușescu, eminent 
om .'politic, savant de reputație 
internațională, neobosit îndru
mător al învățămîntului, artei și 
culturii din țara noastră.

Desfășurată sub semnul celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperi-alistă și 
al Congresului al XIII-lea al 
partidului, deschiderea noului 
an de învățămînt a dobîndit di
mensiunea unui eveniment de 
seamă, trăit cu intensă emoție 
și bucurie de întregul popor. Ea 
s-a constituit, înainte de toate, 
într-un moment de însuflețitor 
bilanț, care a reliefat înflorirea 
fără precede."* pe care a cunos
cut-o școala în anii libertății 
noastre și, îndeosebi, in ultimele 
două decenii, de cînd în fruntea 
partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, cti
torul României moderne, strălu
cit arhitect al învățămîntului 
românesc contemporan.
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Timișoara

Dragi tovarăși și prieteni,

Am deosebita plăcere de a vă 
adresa dumneavoastră, participan- 
ților la această mare adunare 
populară, tuturor locuitorilor din 
municipiul Timișoara și din jude
țul Timiș un salut călduros, revo
luționar, împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").

Ne aflăm la Timișoara pentru 
deschiderea anului de învățămînt 
1984—1985. Aș. dori ca, de la 
această mare adunare populafă, să 
adresez, cu acest prilej, tuturor 
elevilor și studenților, tuturor ca
drelor didactice din Timișoara și 
din întreaga țară, în numele Co
mitetului Central al partidului, al 
Consiliului 'de Stat și al gu
vernului, precum și al meu perso-

nai, cele mai .calde felicitări și 
urarea ca în noul an școlar să 

. obțină rezultate cit. mai bune în 
întregul sistem de învățămînt, o 
ridicare la un nivel și mai înalt a 
învățămîntului. superior din țara 
noastră, în concordanță cu cerin
țele actualei etape de dezvoltare a 
României. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

în zilele anterioare deschiderii 
' anului de învățămînt am efectuat 

și o vizită de lucru âm înmîhat 
celor trei unități agricole care au 
obținut, la grîu, o recoltă de peste 
8 000 de kg la hectar, înaltul titlu 
de „Elrou al Muncii Socialiste". 
Printre acestea se numără coope- 

• rativa Topolotfățu Mare din ju- 
■ dețul Timiș și două cooperative 

din județul Arad — „Ogorul" și 
„Steagul roșu" din comuna Pecica.

Așa cum am menționat la adună- 
. rile cu țărănimea din cele două 
județe, această realizare — de a 
obține 8 000 de kg de grîu Ia hec
tar — constituie un exemplu al 
posibilităților mari pe care le are 

' agricultura noastră socialistă, al 
perspectivelor înfăptuirii în bune 
condiții a hotărârilor Congresului 

. al XII-lea al partidului privind 
noua revoluție agrară. Prin această 
nouă revoluție, agrară înțelegem o 
schimbare fundamentală a agricul
turii noastre. în noua etapă de 
dezvoltare a României, care să 
asigure recolte bogate, în toate 

. sectoarele, și . să creeze condițiile 
pentru sporirea contribuției agri
culturii la dezvoltarea generală a 

■țării, la. asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu tot ce este 
necesar.

Doresc, ca și de la această mare

Cu dragoste, cu nespusă grijă pentru viitorul tinerei generații

adunare populară, să adresez, încă 
o dată, felicitări celor trei .unități, 

. întregii țărănimi, pentru rezultate
le obținute în acest an în agricul
tură și să-i urez să obțină recolte 
tot mai mari, astfel ca, anul viitor, 
să putem, într-adevăr, să avem un 

•număr mult.mai mare de unități 
care să primească înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste". (A- 
plauze și urale prelungite; se scan
dează „Ceaușescu și poporul!").

Am vizitat unele unități indus
triale. Dealtfel, cunosc îndeaproape 
munca și activitatea oamenilor 
muncii din Timișoara, rezultatele 
pe care le au și în'acest an în în
deplinirea planului în toate dome
niile. Impresiile pe care le avem 
sînt bune. Am constatat, cu multă 

. satisfacție, preocuparea colective
lor de muncă din Timișoara de a

ridica la un nivel mai înalt cali
tatea și nivelul tehnic al producției, 
de a obține o creștere mai pu
ternică a productivității muncii, a 
eficienței economice, de a face în 
așa fel îneît să. se. realizeze în bune 
condiții prevederile planului pe 
acest an și pe întregul cincinal 
1981—1985. în general, pe 8 luni, 
Timișoara are rezultate bune, 
chiar o depășire a prevederilor de 
plan — ceea ce constituie garanția 
realizării planului pe întregul an 
și a trecerii în condiții bune la în
făptuirea obiectivelor și sarcinilor 
ultimului an al cincinalului.

rezultate tot mai bune în toate do
meniile , de activitate. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu 
— P.C.R.!", „Ceaușescu și po
porul !“).

în general, în întreaga țară, pe 
primele 8 luni, planul s-a realizat 
în bune condiții, cu o anumită de
pășire, ceea ce constituie o bază 
sigură a îndeplinirii planului pe 
1984 și a realizării în bune 
condiții a întregului plan cincinal 
1981—1985.

Aș dori că, de la această mare 
adunare populară, să adresez mun
citorilor, intelectualilor, tehnicie
nilor din toate unitățile din Timi
șoara și din județul Timiș, felici
tări pentru realizările obținute 
pînă acum și urarea de a obține

Iată de ce, de la această mare 
adunare populară din Timișoara, 
doresc să adresez clasei muncitoa
re, tehnicienilor, inginerilor, inte
lectualității din toate sectoarele, 
felicitări pentru rezultatele obținu-
(Continuare în pag. a IlI-a)

în timpul vizitei la Institutul politehnic „Traian Vuia"
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(Urmare din pag. I)
Numărul elevilor și studenților se 
ridică» în prezent, la peste 5,6 mi
lioane, populația școlară totală fiind 
de 3,2 ori mai mare decit cea din 
1938—1939, ea reprezentînd astăzi 25,1 
la sută din populația țării. In. 
spiritul politicii consecvente a parti
dului nostru, privind crearea unor 
condiții superioare pentru împli
nirea și afirmarea personalității 
umane, întărirea frăției tuturor ■ oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, In tară funcționează 
3130 de unități de învățămînt cu 
predarea în limbile naționalităților 
conlocuitoare, ceea ce reprezintă 10,7 
la sută din totalul unităților de în- 
vătămint.

Aceste prefaceri înnoitoare petre
cute in viața școlii românești își 
găsesc o vie și elocventă ilustrare și 
aici, la Timișoara. însemnat centru 
școlar și universitar al tării, căruia 
i-a revenit acum cinstea de a găzdui 
deschiderea anului de învățămînt.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, to
varășa Elena Ceaușescu, s-au în
dreptat. într-o mașină deschisă. ..spre 
Institutul politehnic din Timișoara. 
Pe întregul traseu, mii de tineri și 
tinere, studenți și elevi au venit pen
tru a ovaționa pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru a da glas mulțu
mirii lor profunde pentru minunatele 
condiții de viată Si sttidiu de care 
beneficiază, pentru grija și atenția 
părintească cu. care este înconjurată 
tînăra generație a patriei.

Cei prezenti purtau cu mîndrie 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. fluturau eșarfe multico
lore. Tineri și tinere, în pitorești 
costume populare, au interpretat 
cintece și dansuri din zona Banatu
lui. Din loc în loc. grupuri de tineri 
executau reușite exerciții de gimnas
tică sportivă.

Din mii de piepturi se scanda cu 
putere ..Ceaușescu—tinerii !“, 
..Ceaușescu și poporul !“. „Ceaușescu 
reales — la al XIII-lea Congres".

Tovarășul Nicolae Ceausescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost. în cursul dimineții de sim- 
bătă. oaspeții cadrelor didactice și ai 
studenților INSTITUTULUI POLI
TEHNIC „TRAIAN VUIA" DIN 
TIMIȘOARA, puternică unitate de 
învățămînt din cadrul acestui centru 
universitar, care a cunoscut o am
plă dezvoltare. îndeosebi în anii de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu sentimente de 
aleasă stimă și considerație de Ion

...6ra 10,30. începe marea adunare 
‘'■populară prilejuită' 'de vizita'de’lu
cru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în județul 
Timiș și de deschiderea noului an de 
învățămînt.

Sînt prezenți peste 100 000 de locui
tori ai Timișului — muncitori, țărani, 
intelectuali, elevi și studenți. Ei au 
venit să exprime, și1 cu acest prilej, 
bucuria reîntîlnirii cu secretarul ge
neral al partidului, să reafirme senti
mentele de prețuire și profundă re
cunoștință pentru grija permanentă 
pe care partidul și statul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o poar
tă dezvoltării continue a județului 
lor. asemenea întregii țări, pentru 
activitatea sa neobosită pusă în sluj
ba poporului și propășirii patriei 
noastre socialiste, pentru creșterea 
prestigiului României în lume.

Participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea noului an 
de învățămînt, moment sărbătoresc 
pentru tînăra generație a țării, a scos 
cu pregnanță în evidență rolul și lo
cul de maximă importanță pe care 
conducerea partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu personal 
le atribuie procesului instructiv-edu- 
cativ, pregătirii tineretului pentru 
muncă și viață, formării unor oameni 
cu o înaltă ținută morală și înainta
tă conștiință patriotică, revoluționară, 
constructori demni ai socialismului și 
comunismului pe pămîntul României.

Piața. Operei din municipiul Timi
șoara, locul de desfășurare a adună
rii, este împodobită sărbătorește. Pe 
frontispiciul clădirilor din zona ma
rii piețe a orașului flutură drapele 
roșii și tricolore. Pe mari pancarte 
sînt înscrise angajamente mobiliza
toare ce exprimă hotărirea locuito
rilor județului de a întîmpina cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului 
cu noi și i însemnate succese in în
treaga lor activitate, voința ca la ma
rele forum al comuniștilor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt primiți 
de zecile de mii de participanți 
cu aplauze și ovații, care nu mai con
tenesc. Se scandează pentru partid 
și secretarul său general, pentru po
litica sa dedicată ridicării țării pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor. Ei poartă cu bucu
rie și nețărmurită dragoste drapele 
tricolore și roșii, portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu și ale to
varășei Elena Ceaușescu, lozinci pe 
care sînt înscrise urări la adresa 
partidului, a secretarului său gene
ral, a țării și întregului popor. Pio
nieri și șoimi ai patriei, tineri și ti
nere oferă oaspeților dragi buchete 
de flori.

Formații de artiști amatori și pro
fesioniști din Timișoara, Lugoj, din 
alte localități ale județului, laureate 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României". în frumoase costume 
populare din partea locului, între
gesc atmosfera acestei zile sărbăto
rești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au răspuns cu 
căldură manifestărilor de dragoste și 
prețuire ale mulțimii.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Cornel Pacoste, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, 
Stimați tovarăși, 
în aceste zile de mari și profunde' 

semnificații, cu rezonanțe adinei în 

Teoreanu, ministrul educației și în- 
vățămîntului, Petre Preoteasa, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Alexandru Necula, ministrul 
industriei de mașini-unelte, electro
tehnicii si electronică. Tudor Moho
ra, secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
de reprezentanți ai conducerii in
stitutului.

O formațiune alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Studente și studenți au oferit oas
peților dragi frumoase buchete de 

0 flori, le-au adresat emoționante cu
vinte de bun venit la politehnica ti- 

’ mișoreană.
Miile de studenti au făcut tovară

șului Nicolae'Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu acum, la început de 
an universitar, o primire entuziastă. 
Ei au dat astfel glas imensei bucu
rii de a-i saluta ca oaspeți dragi pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu în această 
zi de aleasă sărbătoare pentru școa
la românească, de a le exprima re- 
cfinoștința fierbinte pentru condițiile 
minunate de muncă Si studiu create 
de partidul și statul nostru, pentru 
atenția cu care sînt înconjurați de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de tova
rășa Elena Ceaușescu. S-a scandat 
puternic „Ceaușescu si studenții !“, 
„Ceaușescu reales — la al XIII-lea 
Congres !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați de rectorul institutului, Coleta 
de Sa bata, să viziteze facultățile de 
electrotehnică și mecanică, ale căror 
realizări sînt ilustrative pentru 
preocuparea stăruitoare a școlii su
perioare timișorene pentru o bo
gată, activitate de ' cercetare în
dreptată spre soluționarea unor pro
bleme de mare actualitate ale in
dustriei și agriculturii județului, 
ale economiei naționale în general. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați să viziteze o cuprinzătoare ex
poziție ce ilustrează dinamica dez
voltării învățămîntului superior ro
mânesc prin transpunerea în practi
că a concepției revoluționare a secre
tarului general al partidului privind 
legarea tot mai strînsă a acestuia cu 
cercetarea și producția. în concor
danță cu cerințele dezvoltării econo
mice și sociale a tării.

In cadrul unui stand special sînt 
reunite opere din gîndirea revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, publicate în țară și pes
te hotare. Sînt prezentate, de ase

. inimă.' și wnșuiusH ■; 'cupimușmocc a 
-tuturor locuitorilor . acestor străvechi 
și minunate meleaguri românești, 
trăim cu toții intensa bucurie a rein- 
tîlnirii.cu cel. mai iubit și devotat fiu 
al națiunii române, genial conducă
tor al partidului, și statului nostru, 
ilustră personalitate a vieții politice 
contemporane, simbol al luptei pen
tru pacea și progresul lumii, pentru 
libertatea și demnitatea popoarelor, 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Cu toată dragostea și prețuirea, cu 
nemărginită admirație și vibrantă re
cunoștință față de împlinirile anilor 
socialismului, față de mărețele iz- 
bînzi economico-sociale din glorioasa 
„Epocă Ceaușescu". sințem fericiți să 
vă avem din nou în mijlocul nostru.

în numele organizației județene de 
partid, al tuturor oamenilor muncii 
timișeni, îmi revine o datorie de 
onoare de a vă mulțu^ni din adîncul 
inimilor noastre pentru tot ceea ce, 
cu înalt devotament și pilduitor 
eroism, cu uriașă putere de muncă 
și nesecată înțelepciune, ați făcut și 
faceți spre binele și fericirea poporu
lui român, pentru dezvoltarea multi
laterală a patriei noastre libere și in
dependente, pentru creșterea rolului 
și prestigiului internațional al Româ
niei.

De la tribuna acestei însuflețitoare 
adunări populare, ne face o aleasă 
cinste de a vă aduce omagiul cu res
pect și admirație, dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer-Elena Ceaușescu, per
sonalitate de frunte a vieții politice 
și economico-sociale din tara noas
tră, strălucit om de știință, care a- 
duceți o importantă contribuție, la 
elaborarea și . înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru.

Sprijiniți și îndrumați permanent 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
acționind ferm, revoluționar, pe. baza 
inestimabilelor indicații și orientări 
formulate cu ocazia vizitelor de 

. lucru pe care le-ați efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
pe aceste meleaguri, încurajați de 
minunatele îndemnuri pe care ni 
le-ați adresat, am reușit să îndepli
nim principalii indicatori cuprinși în 
planul de dezvoltare. economico- 
socială în profil teritorial. Astfel, 
în acest an. vom livra o producție- 
marfă industrială suplimentară în 
valoare de peste 500 milioane lei, în 
condiții de eficiență și calitate spori
tă, vom da în folosință noi capacități 
de producție insumînd circa 3 mi
liarde lei, vom construi peste 4 300 
apartamente. Acționăm cu toată fer
mitatea pentru înfăptuirea obiecti- 

, velor din programele adoptate de 
conducerea partidului privind du
blarea productivității muncii, in ur
mătorii ani, față de 1980, de ridicare 
a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, condiții hotăritoare pen
tru o producție eficientă, competiti
vă pe piețele externe.

Beneficiind de prețioasele indicații 
și orientări pe care ni le-ați dat cu 
ocazia memorabilei vizite de lucru 
din iunie 1983 in județul nostru, pre
cum și de concluziile reieșite din 
analiza efectuată de Secretariatul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, am acționat pen
tru punerea în aplicate a unor pro
grame de măsuri în vederea dezvol
tării în continuare a agriculturii ju
dețului, .

Eficiența acestor măsuri este dove
dită de producțiile din 1983, ca și de 
cele realizate în această vară, cînd 
am obținut cea mai mare producție 
de cereale păioase de pînă acum — 
ceea ce exprimă elocvent posibilită
țile de care dispune agricultura ti- 
mișeană, cit și faptul că nu am 
epuizat marile rezerve de sporire in 

menea, valoroasele lucrări științi
fice editate în țară și in străinătate 
ce poartă semnătura tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceausescu.

.Gazdele înfățișează pe larg, prin 
intermediul a numeroase planșe și 
grafice, al altor exponate contribuția 
de seamă a învățămîntului românesc 
la rezolvarea unor probleme com
plexe ale economiei naționale, mo
dul în care au fost transpuse în via
ță indicațiile și orientările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privire la 
prezența tot mai activă a școlii în 
viața societății, la modul în care se 
realizează integrarea învățămîntului 
cu cercetarea și producția în institu
tele și facultățile timișorene. Este 
reliefată în acest sens participarea 
studenților timișoreni la înfăptuirea 
programelor . naționale de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică, 
coordonate de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, sub di
recta îndrumare a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Un loc distinct îl ocupă 
în expoziție participarea studenților 
la activitatea de creație tehnico-ști- 
ințifică din cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", la acțiu
nile de muncă patriotică și la ma
rea competiție sportivă națională 
„Daciada".

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate de către acad. loan An
ton realizări reprezentative ale ca
drelor didactice și studenților. ■ Au 
fost înfățișate precupârile în dome
niul captării, folosirii și stocării ener
giei solare și eoliene, în construcția 
motoarelor liniare pentru vehicule 
neconvenționale. Reține, deopotrivă, 
atenția activitatea vizînd utilizarea 
criogenlei în construcția mașinilor 
electrice, diminuarea consumului de 
energie și creșterea eficienței eco
nomice.

In aplauzele și ovațiile studenți
lor, care scandează continuu pentru 
patrie și partid, pentru secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușefecu, au fost invitați să 
parcurgă alte laboratoare, unde sînt 
expuse rezultatele cercetărilor inter- 
disciplinare în domeniul utilizării e- 
nergiei eoliene sau a vibrațiilor în di
ferite procese tehnologice. Un loc im
portant îl. ocupă robotica. Demn de 
remarcat este faptul că. la Ora ac
tuală, o serie de întreprinderi ale 
orașului — „Electromotor", „Electro- 
timiș" — utilizează baza de produc
ție a facultății în fabricația de ro
boti industriali de concepție origi
nală românească și din componente 
realizate în exclusivitate în țară.

Au fost prezentate, de asemenea 
rezultatele cercetării științifice uni

continuare a producțillor.'-de'punere 
■îm-'Valoa're a întregului .p'otehțlâl'al 
pămîntului, așa cum dumneavoastră 
ne-ați indicat.

Iată de ce, sarcinile și indicațiile 
pe care ni le-ați dat, mult-stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, chiar în 
cursul acestei vizite, la însufleți- 
toarea adunare populară de la Topo- 
lovățu Mare, de a realiza în anul 
1985 producții medii de grîu și orz la 
hectar de peste 5 000 kg,'sint pe de
plin realizabile. Stă în puterea noas
tră, a oamenilor muncii de pe 
ogoarele timișene, ca, pornind de la 
rezultatele dobîndite în anul 1984 de 
unitățile noastre fruntașe, să facem 
totul pentru atingerea și depășirea 
acestor obiective, amplificînd aportul 
județului Timiș la înfăptuirea dezi
deratelor pe care le implică noua 
revoluție agrară — obținerea unor 
recolte de peste 8 000 kilograme la 
hectar.

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral.

Stimați tovarăși,
în consens cu dezvoltarea genera

lă a județului Timiș, ca dealtfel a 
întregii țări,. învățămîntul de toate 
gradele a cunoscut un proces perma
nent de perfecționare a conținutului 
și structurii sale. Cele peste 10 000 
cadre didactice din învățămîntul ju
dețului nostru, împreună cu cei 
150 000 de elevi și peste 22 000 sțu- 
denți- din Timișoara, organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist, Aso
ciației studenților comuniști și de 
pionieri beneficiază de condiții ma
teriale excepționale și obțin rezul
tate bune în desfășurarea activității 
lor.

Și în acest domeniu însă, Sîntem 
pe deplin conștienți că mai avem 

, muite de făcut in scopul pregătirii 
tot mai temeinice profesionale și 
revoluționare a tinerei generații. 
Sîntem preocupați să îndeplinim 
sarcina de a intensifica mun
ca politico-educativă consacrată for
mării conștiinței revoluționare a ti
neretului studios, de a pregăti, așa 
cum ne indicați, nu numai buni spe
cialiști, ci și militanți activi ai poli
ticii partidului, oameni gata oricînd 
să muncească acolo unde patria o 
cere.

De aceea, în acest an școlar și 
universitar, sîntem hotăriți să acțio
năm mai exigent — după cum preve
de proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea — pentru per
fecționarea activității de pregătire a 
forței de muncă, de educare a ti
neretului in spiritul cultului muncii, 
al dragostei față de patrie, partid și 
popor.

Stimați tovarăși,
Am luat cunoștință cu nețărmurită 

satisfacție și sîntem cu toții sub 
profunda impresie a conținutului 
proiectului de Directive ale Con
gresului a! XIII-lea al partidului, 
document programatic de o excep
țională valoare teoretică și practică, 
elaborat cu clarviziune și profund 
spirit creator sub conducerea 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. Vedem în a- 
cest document grija permanentă 
pentru imprimarea unui nou și pu
ternic dinamism întregii activități 
economice, sociale și politice româ
nești. strălucita dumneavoastră con
cepție de edificare a grandioasei 
epopei de construire a socialismului 
și comunismului in patria noastră.

Vă asigurăm solemn, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, aseme
nea întregului nostru popor, oame
nii muncii din județul Timiș, in 
deplină unitate, sub-conducerea or
ganelor și organizațiilor noastre de 
partid, vor acționa cu toată hotărirea 
și-și vor consacra întreaga putere 
de muncă și priceperea înfăptuirii 
exemplare a mărețelor obiective ce 
le revin. 

versitare timișorene în domeniul me
canismelor, al mecanicii fine și uti
lajului minier, ca și preocupările și 
realizările legate de utilizarea fero- 
fluidelor.

Apreciind rezultatele activității 
productive desfășurate de cadrele 
didactice și studenții din Timișoa
ra, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dat indicații menite să condu
că la dezvoltarea în continuare a 
cercetării științifice studențești, la 
valorificarea superioară a rezultate
lor ei în producție. Secretarul gene
ral al partidului a cerut miniștrilor 
prezenți să acorde o atenție deosebi
tă preluării de către producție a re
zultatelor cercetărilor efectuate de 
cadrele didactice și studenți, să se 
realizeze o colaborare mai strînsă 
între institutele de învățămînt supe
rior și industrie.

Pornind de la rezultatele obținute 
în domeniul roboticii, s-a indicat ca 
atenția specialiștilor să fie. îndrep
tată în direcția realizării de secții de 
producție complet mecanizate și 
automatizate, asigurînd astfel valori
ficarea deplină a experienței acu
mulate, creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea condițiilor de 
lucru.

Pe aleile institutului domnește ace
eași atmosferă entuziastă, însufle
țită. Răsună din nou urale și ovații 
neîntrerupte, se scandează pentru 
partid și secretarul său general, 
pentru patria noastră. Pe arena din 
ihcința politehnicii timișorene mii 
și mii de tineri execută cu grație, 
cu elan tineresc, un deosebit de 
interesant program artistic-sportiv.

în această atmosferă de mare săr
bătoare, secretarul general al parti
dului a felicitat cadrele și studenții 
din politehnică cu prilejul deschide
rii anului de învățămînt și le-a urat 
rezultate cit mai bune care să con
stituie o bază puternică și un îndemn 
pentru a rezolva, într-un timp mai 
scurt și la nivelul cerințelor dezvol
tării societății noastre, problemele 
aflate în experimentare și cele în 
curs de aplicare în industrie. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a felicitat 
din nou pe cei prezenți, luîndu-și un 
călduros rămas bun.

Timișorenii, aflați pe străzi, fac 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu o aleasă 
manifestare de dragoste și prețuire. 
El poartă portretele oaspeților dragi, 
flutură numeroase steaguri roșii 
și tricolore, eșarfe, își exprimă, 
prin cintec și dans, bucuria acestei 
zile de sărbătoare. Se scandează 
„Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu — pace!", 
„Ceaușescu reales — la al XIII-lea 
Congres !“.

--m-ejăe; ila'otribuna acest# .entuziaste 
.adunări-.populare, în numele organi
zației județene de partid, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe a- 
ceste meleaguri, reafirmăm solemn 
adeziunea noastră totală la Hotărirea 
privind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, de către apropiatul 
forum al comuniștilor români, în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

Sîntem ferm convinși, că. avin- 
du-vă mereu în frunte pe dumnea
voastră. marele si vizionarul ctitor 
al României moderne, națiunea noas
tră va urma neabătut calea făuririi 
civilizației socialiste și comuniste.

Reînnoind legămîntul fierbinte de 
a vă urma cuvîntul înțelept și 
exemplul mobilizator, vă adresăm, cu 
tot respectul skadmiratia. din adîn
cul inimilor noastre. „Să ne trăiti 
ani îndelungați și fericiți dumnea
voastră și mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. spre gloria nepie
ritoare a eroicului nostru partid și 
popor, a scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România!".

Tovarășul Ioniță Bagiu, directorul 
întreprinderii mecanice Timișoara, a 
spus. în cuvîntul său:

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Avem, din nou, marea cinste si 

marea bucurie să vă avem ca oaspeți 
dragi. în mijlocul nostru, in această 
vizită de lucru. Ca și toate prezen
tele dumneavoastră, noul și rodnicul 
dialog de lucru cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale din ju
dețul Timiș se înscrie cu litere de 
aur în istoria acestor, meleaguri ro
mânești.

Ca toți timișenii și noi, cei ce lu
crăm la întreprinderea mecanică Ti
mișoara, vă mulțumim din inimă 
pentru tot ce ați făcut pentru not, 
pentru poporul nostru, pentru patria 
noastră scumpă. România socialistă.

Ca membru al colectivului de mun
că al întreprinderii mecanice Timi
șoara. în numele tuturor oamenilor 
muncii care ieri v-au primit pentru 
a 11-a oară. în cei 19 ani de mari 
realizări în țară. în județ și in uzi
nă. vă raportez, mult stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. că. fată de acum 19 ani. 
producția-marfă a întreprinderii 
noastre a crescut de 10 ori. produc
ția netă de 16 ori. iar productivita
tea muncii de aproape 5 ori. Rezul
tatele obținute de noi în perioada 
pe care cu mîndrie o numim „Epoca 
Ceaușescu" se datorează grijii deo
sebite pentru uzina căreia. în vizi
tele dumneavoastră de lucru, i-ați 
jalonat dezvoltarea . prin neprețuite
le îndrumări pe care le-am primit.

Alături de noi, la importantele 
realizări în concepție și tehnologie, 
i-am avut pe specialiștii de la Insti
tutul de cercetare și inginerie teh
nologică din cadrul Centralei noas
tre industriale, de la Institutul de 
sudură din Timișoara, precum si pe 
specialiștii Institutului politehnic 
„Traian Vuia" din orașul nostru. Sin- 
tem hotăriți ca si în continuare să 
extindem legăturile cu aceste insti
tuții. precum și cu altele din tară, 
convinși fiind că numai Pe baza pro
movării neobosite a științei româ
nești. coordonată cu înaltă compe
tență de dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
vom putea realiza importantul salt 
calitativ impus de actualele cerințe 
ale economiei naționale.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral. că tot ceea ce ne-ați indicat 
ieri va constitui un ferm program de 
lucru și de viață pentru colectivul 
nostru, care va acționa ca o mare 
familie muncitorească, cinstind, prin 

munca ei. personalitatea dumnea
voastră. a celui mai iubit fiu al 
poporului nostru.

Nu vom precupeți nici un efort 
de a duce la bun sfîrsit programele 
prioritare pe care le avem în do
meniile minier și energetic, progra
me ce asigură independenta energe
tică a tării. Vom face totul ca să re
cuperăm, pînă la finele anului, une
le restante pe care le mai avem, să 
ne perfecționăm continuu activitatea.

Ca în întreaga țâră, și la noi în 
uzină, ca.și.în întregul județ Timiș, 
vă bucurați de un mare respect, de 
o nețărmurită dragoste, datorită ce
lor realizate în acești 19 ani rodnici, 
cei mai rodnici din milenara istorie 
a neamului nostru. Pentru conti
nuarea măreței opere pe care ați în
ceput-o, alături de întregul nostru 
popor, susținem cu toată căldura 
inimilor noastre să fiți reales la 
Congresul al XIII-lea în înalta func
ție de secretar general al partidului 
nostru.

Vibrînd de înalte sentimente pa
triotice, într-un glas cu cei peste 
100 000 de timișeni, ce au venit la 
această mare adunare populară, 
vă dorim, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, multă să
nătate pentru continua înflorire și 
propășire a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România, prin 
înfăptuirea minunatului program de 
muncă și luptă revoluționară prefi
gurat de proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

în cuvîntul său, tovarășa Coleta 
de Sabata, rectorul Institutului po
litehnic „Traian Vuia", Timișoara, a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să exprim, 

cu adincă emoție, satisfacția deose
bită pe care o prilejuiește cadrelor 
didaciice, studenților, întregului per
sonal muncitor, ca și tuturor oame
nilor muncii din Timișoara reîntil- 
nirea cu dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, strălucit conducător al 
partidului și statului, ctitorul învă- 
țămîntului modern românesc, cu 
dumneavoastră, mult iubită și stima
tă tovarășă academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, savant de prestigiu interna
țional.

Deschiderea noului an școlar și 
universitar constituie un moment cu 
bogate semnificații, prilej de bilanț 
și, totodată, de trecere la pregătirea 
condițiilor pentru îndeplinirea obiec
tivului fundamental al școlii, înscris 
în proiectul de Directive ale Congre
sului ai. XIII-lea, dezvoltarea în con- 
tinware a învățămîntului pe baza 

,. polițehnizărito.și integrării •strinse 
cu ’ producția și cercetarea. ’ 
'.'.Beneficiem, 'de ‘ condiții materiale 
dintre cele mai bune. Minunatele 
edificii care formează centrul uni
versitar Timișoara au fost construite 
și dotate, aproape în întregime, 
în ultimii 20 de ani, purtînd ca 
o mîndră realitate calificativul de 
înaltă onoare: ctitorii ale „Epocii 
Ceaușescu".

Mulțumindu-vă din inimi pentru 
grija deosebită acordată școlii de 
toate gradele, vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că, 
în perioada care a trecut de la vizita 
pe care. împreună cu tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ați întreprins-o — în vara 
anului 1983 — la Institutul politehnic 
din Timișoara, s-au materializat o 
seamă de orientări prioritare ale 
cercetării aplicative. Așa cum ne-ați 
cerut, preocupările noastre vizează 
importante domenii purtătoare de 
progres tehnic, pe care le abordăm 
intr-o strînsă colaborare cu cadrele 
didactice, studenții și specialiștii din 
unități industriale.

Așa cum ați apreciat, avem încă 
rezerve importante în vederea înde
plinirii sarcinilor stabilite de dum
neavoastră. pentru pregătirea viito
rilor specialiști și cetățeni, pentru ca 
Institutul politehnic „Traian Vuia" 
și, odată cu el, toate institutele din 
Centrul universitar Timișoara, să-și 
amplifice rosturile de școli ale mun
cii și vieții, să fie adevărate școli 
ale formării spiritului revoluționar, 
patriotic.

Vă rog să-mi permiteți să închei 
cuvîntul meu cu exprimarea întregii 
adeziuni a corpului profesoral, a ce
lor pe care-i pregătim în amfiteatre
le și laboratoarele noastre față de 
fireasca Hotărîre a Plenarei Comite
tului Central, privind realegerea 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul 
al XIII-lea, în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Cu toată admirația și prețuirea, vă 
mulțumim încă o dată, din toată ini
ma, și vă răminem recunoscători 
pentru marea cinste de a inaugura 
la Timișoara noul an de învățămînt, 
pentru tot ceea ce faceți spre binele 
și fericirea poporului român.

In continuare, a luat cuvîntul tova
rășa Tamara Anghcl, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea de aparate electrice de măsu
rat Timișoara, care a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu, 

Stimați tovarăși, 
Nouă, tuturor oamenilor muncii de 

la întreprinderea de aparate electri
ce de măsurat, ne sînt încă vii în 
adîncul inimilor noastre emoționan
tele momente ale vizitei de lucru pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, îm
preună cu dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ați 
efectuat-o in cursul zilei de ieri în 
întreprinderea noastră. De aceea, vă 
rog să-mi permiteți ca, in numele 
celor aproape 5 000 de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de apa
rate electrice de măsurat din Timi
șoara, să vă adresez cele mai fierbinți 
mulțumiri, respectuoasa noastră gra
titudine pentru aleasa onoare pe 
care ne-ați făcut-o.

Considerînd că mîndria muncitoru
lui pentru întreprinderea sa repre
zintă un sentiment dintre cele mai 
firești, vă rog să-mi permiteți să dau 
expresie satisfacției tovarășilor mei 
care se bucură din toată ihima ori 
de cite ori aud că și I.A.E.M. este 
una dintre unitățile fruntașe ale ță
rii. Bucuria noastră este întărită de 
faptul că și această unitate repre
zintă una dintre miile de frumoase 
și durabile ctitorii ale „Epocii 
Ceaușescu", puse la dispoziția omu

lui, a împlinirii personalității sale 
creatoare.

Ca proprietari, producători și be
neficiari, am acționat cu toată răs
punderea și vă raportăm că, înfăp
tuind întocmai indicațiile pe care ni 
le-ați trasat, în cele opt luni din 
acest an am realizat o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 10 
milioane lei, am depășit planul la 
producția de export cu 11 milioane 
lei, iar cel de beneficii cu 32 mili
oane lei.

Așa cum, pe bună dreptate, ați re
marcat și în cursul vizitei de ieri în 
unitatea noastră, în fața întregului 
colectiv de la I.A.E.M. stau sarcini 
deosebit de complexe, care derivă în 
mod direct din obiectivele funda
mentale și sarcinile de bază ale dez
voltării economico-sociale pentru anii 
Viitori, așa cum se regăsesc în pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, care poartă 
pregnant pecetea profundei dumnea
voastră gîndiri.

Vă asigurăm că împlinirii acestor 
deziderate majore îi este dedicată în
treagă activitate a puternicei noas
tre organizații de partid, care, în pre
gătirea congresului, dezbate cu toată 
răspunderea, cu comuniștii, cu toți 
oamenii muncii, documentele progra
matice care stau în fața națiunii 
noastre. în modul cel mai firesc, 
această importantă acțiune politico- 
organizatorică se face în strînsă le
gătură cu exprimarea deplinei noas
tre satisfacții față de Hotărirea pri
vind propunerea realegerii dumnea
voastră în funcția supremă de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

A luat apoi cuvîntul tovarășa 
Mirela Cîrpanu, președinte al Consi
liului U.A.S.C. din Institutul agrono
mic Timișoara, care, în numele stu
denților timișoreni, a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cu profundă emoție, cu inima 

plină de bucurie și satisfacție, vă 
rog să-mi permiteți ca, în numele 
celor peste 20 000 de studenți din 
Centrul universitar Timișoara să ex
prim, din adîncul sufletelor noastre 
tinere, cele mai alese simțăminte de 
stimă, profundă prețuire și gratitu
dine față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, genial strateg și 
cutezător artizan al grandioasei 
opere de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă
mîntul României, eminentă persona
litate a lumii politice contemporane, 
strălucit militant pentru pace, dezar
mare și cooperare internațională, 
ilustru ctitor al învățămîntului mo
dern românesc, prietenul drag și 
apropjat șl tinerei generații din pa
tria noastră.

în același timp, dăm glas senti
mentelor noastre 'de' aleasă recunoș
tință și admirație; față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, proeminentă personalitate 
științifică și politică, savant de renu
me mondial, de a cărei permanentă 
grijă și îndrumare se bucură tînăra 
generație universitară din România, 
întregul tineret studios al țării.

Beneficiind de minunatele condiții 
de muncă și studiu, create prin grija 
statornică a partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. asociațiile studenților co
muniști acționează consecvent, sub 
conducerea organelor si organizațiilor 
de partid, pentru înfăptuirea la cote 
maxime a obiectivului central, pa
triotic al întregii noastre activități 
reieșit din teza expusă, cu deosebită 
claritate, de dumneavoastră, potrivit 
căreia in etapa actuală a fi comu
nist, a fi revoluționar înseamnă a 
dobîndi un înalt nivel de cunoștințe, 
a-ți însuși cele mai noi cuceriri ale 
științei si tehnicii contemporane, le
gile dezvoltării sociale. In acest 
context, vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că de la 
an la an a crescut procentul de pro- 
movabilitate. ponderea studenților cu 
medii peste 7 a ajuns la 90,4 ia sută, 
în cercetarea științifică studențească 
sint cuprinși, cu bune rezultate, circa 
6 500 de studenti, valoarea celor 
peste 2 000 de lucrări și a contrac
telor depășind 60 milioane lei. Am 
participat alături de întregul tineret 
al patriei la efectuarea de lucrări în 
campaniile agricole, pe șantierele 

'naționale și locale de muncă patrio
tică. la realizarea unor importante 
obiective economico-sociale. între 
care de o însemnătate istorică este 
Canalul Dunăre-Marea Neagră, mă- 
reată ctitorie a epocii în care trăim 
și pe care, cu întemeiată mindrie. o 
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

în spiritul analizei realizate cu pri
lejul întîlnirii dumneavoastră cu 
conducerile organizațiilor de tineret 
și copii, al prețioaselor indicații și 
sarcini formulate pe parcursul me
morabilei vizite în institute de învă
țămînt superior din centrul nostru 
universitar, noi, studenții timișoreni, 
ne angajăm cu deplină responsabili
tate să învățăm mai mult și mai 
bine, să ne formăm ca specialiști 
cu temeinice cunoștințe profe
sionale și politice, cu o înaltă con
știință revoluționară, spre a contri
bui plenar la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, a grandioaselor 
obiective prefigurate în proiectul de 
Directive ale Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, 

Folosim acest prilej pentru a da glas 
adeziunii depline a studenților timi
șoreni. a întregului tineret uni
versitar al tării fată de propunerea 
de realegere a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la cel de-al XIII-lea Congres. în 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român — 
chezășie a continuării măreței opere 
de edificare a socialismului și co
munismului în patria noastră.

Vă rugăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu. să primiți 
urările noastre fierbinți de sănătate, 
tinerețe fără bătrînete și multă 
putere de muncă, spre binele și 
prosperitatea națiunii noastre, spre 
gloria eternă a României socialiste.

Dînd glas dorinței tuturor celor 
prezenți. a tuturor locuitorilor din 
Timiș, primul secretar al Comitetu
lui județean de partid a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîntul la marea 
adunare populară.

Intimpinat cu deosebit entuziasm, 
cu vii și îndelungi aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea. secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bit interes, cu deplină aprobare și 
satisfacție, fiind subliniată în repe
tate rînduri cu îndelungi aplauze, cu 
urale și ovații.

în încheiere, primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

în numele celor 110 000 de comu
niști, al oamenilor muncii din jude
țul Timiș, al tuturor celor care 
participă cu entuziasm și mîndrie 
patriotică la această mare adunare 
populară, îmi revine înalta cinste să 
vă adresez din nou cele mai respec
tuoase mulțumiri pentru onoarea 
deosebită pe care ne-ați făcut-o de 
a efectua o nouă vizită de lucru in 
județul Timiș și de a participa Ia 
deschiderea festivă a noului an de 
învățămînt.

Vă mulțumim din suflet pentru 
aprecierile făcute la adresa realiză
rilor dobîndite, cit și pentru indica
țiile și orientările de mare însem
nătate pe care le-am primit.

Sîntem conștienți că avem multe 
de făcut, că realizarea sarcinilor 
pentru anul in curs, pentru anul ’85 
și pentru. anii viitori cere muncă 
stăruitoare. pasionată. spirit de 
sacrificiu, dăruire revoluționară.

Doresc să reafirm cu toată vibra
ția conștiințelor noastre adeziunea 
deplină la actul de realegere a 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Vom avea astfel certi
tudinea că tot ce visăm astăzi va 
deveni mîine realitate durabilă în 
dezvoltarea multilaterală a patriei, 
că România însăși va fi același 
simbol de țară liberă și independen
tă, demnă și pe deplin suverană în 
propriul său destin.

în încheiere, vă rog să-mi permi
teți să vă adresez cea mai curată și 
cea mai scumpă urare a poporului 
nostru, „din toată inima să ne trăiti 
ani mulți și fericiți, să aveți deplină 
putere de muncă, să ne conduceți cu 
aceeași înțelepciune și clarviziune 
spra noi și mărețe succese, spre 
fericirea patriei străbune, spre 
gloria partidului nostru comunist.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
In frunte cu secretarul său general, 
mult iubitul și stimatul nostru 
tovarăș Nicolae Ceaușescu !“

★
Marea Adunare populară s-a în

cheiat într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm patriotic. Scandînd cu în
flăcărare numele partidului și al 
secretarului său general, zecile de 
mii de participanți își reafirmă încă 
o dată cu putere încrederea lor 
nestrămutată in partid, în politica 
sa clarvăzătoare, consacrată edifică
rii "societății Socialiste multilateral 
dezvoltate, in •,patria. noastră.

. .Orchestrele, facsă răsune melodi- 
„,v Helpline. dHe..yioiqiu^e..și.pptimism #e 

jocurilor bănățene.' Tineri îmbrăcat! 
în costume populare invită pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu să se prindă 
într-o horă ce simbolizează viata și 
munca înfrățită a tuturor locuitori
lor din această parte a țării — ro
mâni, maghiari, germani, sirbi — 
indestructibila unitate a întregului 
popor în jurul partidului, al secre
tarului său general.

în aclamațiile entuziaste ale mul
țimii. tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iau loc 
într-o mașină deschisă, îndreptîn- 
du-se spre aeroport, unde a avut loc 
festivitatea plecării.

Se străbat bulevardele orașului, 
de-a lungul cărora se află un număr 
impresionant de timișoreni, veniți 
să salute, din nou, din adîncul ini
mii, pe iubiți! oaspeți.

Aceeași atmosferă vibrantă, de 
deosebită însuflețire, ce caracteri
zează întîlnirile secretarului general 
al partidului cu făuritorii de bunuri 
materiale și spirituale, cu toți fiii 
patriei, se regăsește și la aeroport. 
Aici s-au adunat mii și mii de lo
cuitori ai Timișoarei — oameni de 
cele mai diferite vîrste și profesii — 
animați de dorința fierbinte de a 
exprima, încă o dată, direct și cald, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu sentimente
le lor de profundă afecțiune și pre
țuire. Coruri reunite au interpretat 
îndrăgite cintece patriotice. Au ră
sunat puternice aplauze, urale și 
ovații, făcind să vibreze văzduhul 
acestei frumoase zile de toamnă.

în această ambianță emoționantă, 
. de profundă semnificație, s-a desfă

șurat ceremonia plecării.
O gardă formată din ostasi ai for

țelor armate, din membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în numele tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc pe meleagurile timi
șene, primul secretar al comitetu
lui județean de partid a adresat 
călduroase mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru vizita făcută, care 
se înscrie, asemenea celor preceden
te. ca un moment de cea mai mare 
însemnătate, deschizînd noi orizon
turi activității creatoare a locuitori
lor județului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat, 
apoi, rămas bun de la reprezentanții 
organelor locale de partid și de stat, 
de la toți timișorenii aflați la aero
port.

La plecare, adresindu-se celor de 
față și, prin ei, tuturor locuitorilor ju
dețului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a urat noi succese în muncă, mul
tă sănătate și fericire. Miile de ti
mișoreni prezenti aclamă din nou, 
cu înflăcărare, pentru partid și secre
tarul său general.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au înapoiat sîmbătă la amiază în 
Capitală din vizitele de lucru efec
tuate în județele Arad și Timiș.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Ion Dincă, Alexandrina 
Găinușe, Paul Niculescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, life Verdeț, 
Ștefan Andrei, Ștefan Bîrlea, Marin 
Enache, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Ion Radu, loan 
Toții, Richard Winter, Constantin 
Radu.
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI^
AL Xm-LEA AL PARTIDULUI

A

© Dezbaterea concreta, aprofundată a oiectuiui de Directive — cerință esențială 
a muncii politice la toate locurile de muncă

© Analiza concretă și exigentă, combativitatea, receptivitatea față de propuneri 
— garanție certă a afirmării noului, creșterii eficacității muncii de partid, pro
movării spiritului revoluționar comunist

Adunările generale de dare de seamă ți alegeri din 
organizațiile de partid sînt in plină desfășurare, pre
tutindeni in țară. Trăsătura comună, definitorie a aces
tor adunări - între care ți cele la care se referă 
însemnările de mai jos - o constituie spiritul de lucru, 
concretizat prin analiza exigentă, critică și autocritică, 
înalt responsabilă a activității desfășurate de organi
zațiile de bază, de comuniști. Dările de seamă, dezba
terile acestora au ca puncte de reper pentru stabi
lirea căilor ți metodelor concrete de muncă in vederea 
indeplinirii sarcinilor din acest an ți actualul cincinal, 
ca și în perspectivă, indicațiile și orientările date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de

Promotori ai exigenței, 
hotărită spiritului

lucru de la C.C. al P.C.R., pe problemele agriculturii, 
industriei și activității de partid, proiectul de Directive 
ale Congresului al Xlll-lea al partidului - supus dez
baterii întregului partid, întregului nostru popor. Pu
ternica și indestructibila unitate a întregului partid in 
jurul conducerii sale este viguros demonstrată prin 
unanimitatea cu care adunările generale ți, prin ele, 
toți comuniștii - intr-un singur gînd și-o unică voință 
— își exprimă dorința fierbinte ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al partidului și poporului 
nostru, să fie reinvestit de către Congresul al Xlll-lea 
în funcția supremă de secretar general al partidului.

fruntașii dau o replică 
de automulțumire

V, ÎN AGRICULTURĂ

ÎNTREAGA RECOLTĂ
strînsă și pusă mai

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ RECOMANDĂ 

O metoda rapida de strîngere 
a florii-soarelui

repede la adăpost!
Graficele de recoltare a sfeclei 

de zahăr—riguros respectate !

Cine nu cunoaște bine harnicul 
și ambițiosul colectiv de. la „Elec- 
trocentrale" Oradea ar fi putut 
pleca de la adunarea generală de 
dare de seamă. și alegeri din orga
nizația de bază nr. 3 — atelierul 
reparații cazane — cu impresia că 
comuniștii de aici se confruntă cu 
probleme acute. Și aceasta pentru 
că, fără a se subaprecia o serie de 
realizări cu adevărat remarcabile, 
comuniștii au preferat să spună 
lucrurilor pe nume, deschis, mun- 
citorește, să depisteze neajunsurile 
care mai persistă, propunind mă
suri concrete pentru eliminarea 
lor, astfel incit potențialul și ex
periența colectivului să fie cit mai 
din plin valorificate.

Iată însă mai întîi cîteva sec
vențe din bilanțul , activității pe 
anul în curs prezentat în fața ad.ii- 

, ..nării.,.: pe, opt Ițțni, energeticienii 
■ nJtffSderii au puîsat'i'-suplimentăpfin 

■ 'sistemul energetic național1 peste 
■t'150-milioane 'ikWlî, '’’ece’noihisiiid 

1 064 tone C.c.’ și 2097 kWh. Aceste 
rezultate sînt superioare celor ob
ținute în 1983, cu peste 115 milioa
ne kWh energie electrică pe căr
bune, obținută în condițiile reduce
rii consumului de hidrocarburi cu 
6 000 de tone. Totodată, puterea' 
imobilizată datorită opririlor acci
dentale ale agregatelor de bază a 
scăzut la jumătate în comparație 
cu nivelul înregistrat în perioada 
similară a anului precedent.

Cum arătam, cu toate aceste 
realizări bune, atit darea de seamă 
cît și dezbaterile, caracterizate prin 
spirit critic și autocritic, au căutat 
să găsească răspunsuri la cîteva în
trebări esențiale pentru îmbunătă
țirea continuă a activității, mai 
concret pentru sporirea producției 
de energie : ce trebuie făcut pen
tru a crește și mai mult disponi
bilitatea și stabilitatea in funcțio
nare a grupurilor energetice ? Ce 
măsuri se impun a fi luate pentru 
a pune capăt cu desăvîrșire orică
ror forme de risipă ? ■ în ce măsură 
le sînt încredințate comuniștilor 
sarcini concrete și cum le duc la 
îndeplinire ?

— Oare putem spune că am 
muncit cu adevărat din plin și cu 
eficiența dorită ? — întreba mais
trul principal specialist Traian 
Morna. Dacă socotim că de mai 
multi ani ne situăm constant in 
fruntea întrecerii cu unitățile de 
profil din țară, lucru cu care ne 
mândrim. ne putem, declara mul
țumiți. Dar. după părerea mea si la 
fruntași se pășește întotdeauna loc

de .mai bine. Să argumentez. Știm 
cu toții, cazanul e cel mai expus 
utilaj dintr-o . centrală. Intervin 
presiuni, uzuri ridicate. Datoria 
noastră, a celor de la reparații, 
este să-l păstrăm in funcțiune cit 
mai mult si in deplină siguranță. 
An de an am ridicat acest indice, 
propunindu-ne să atingem 97 la 
sută in'' 1984. Aceasta este de fapt 
oglinda calității reparațiilor pe 
care le executăm. Intr-un aseme
nea prilej precum cel de față tre
buie să dăm o replică fermă spiri
tului de automulțumire spunind pe 
nume propriilor neajunsuri. La ca
zanul hr. 3, bunăoară, după repara
ția capitală, am înregistrat in decurs 
de o lună și jumătate trei opriri ac-

La „Electrocentrale" 
Oradea

cidentale. Cauzele au fost multiple. 
Dar cele 110 ore oprire înseamnă o 
pierdere de 5 000 MWh. Aceasta 
înseamnă calitate slabă la execu
tarea unor suduri, exigentă scă
zută la controlul și montarea apă
rătorilor de protecție împotriva, 
eroziunii. De ce ain uita că atunci 
am dat vina pe cei de la șantier. 
Ei ne-au dovedit insă că un sudor 
de-al nostru n-a efectuat lucrări 
de calitate..

Asemenea intervenții clare, răs
picate, generatoare de învăță
minte pentru activitatea viitoare 
au fost multe. Și ele au vizat un 
evantai larg de aspecte din activi
tatea organizației de partid.. „Dacă 
tot s-au făcut evidențieri in da
rea de seamă — spunea sudorul 
Florian Misaroș — n-am prea în
țeles de ce au fost menționați 
doar ingineri și maiștri si nici un 
muncitor ? Cunoaștem cu toții ce 
avem de făcut, am analizat foarte 
serios împreună, ingineri, maiștri 
și muncitori și in alte adunări ge
nerale neajunsurile care mai apar, 
lipsurile care aparțin și unora si 
altora. Muncind . hotărit, cu răs
pundere, cu forțe unite ■‘pentru se
zonul rece care se apropie ne-am 
organizat mult mai bine activita
tea. urmind să încheiem reparațiile 
cazanelor pină la sfirșitiil acestei 
luni".

în acest spirit de responsabili
tate și exigență combativă și-au 
spus cuvintul și Ion Țurcă, Nagy

Ludovic, Kiss Tiberiu, Traian 
Dihel, care au insistat asupra ne
cesității de a declanșa o acțiune 
hotărită împotriva oricărui fel de 
risipă. „Adevărul este că nu prea 
avem întotdeauna grijă cu ce 
cheltuieli producem, cu ce con
sumuri lucrăm, sublinia Vasile 
Ionescu. Sintem datori să ne re
considerăm in spirit autocritic ac
tivitatea de pină acum privitoare 
la recondiționări, iar in viitor bi
roul organizației de bază are dato
ria de a încredința sarcini con
crete in acest sens comuniștilor din 
atelierul reparații cazane".

Participanții la dezbateri s-au re
ferit și la alte numeroase probleme 
care vizează preocupările lor cu
rente și de perspectivă. „Potrivit 
proiectului de Directive ale celui 
de-al Xlll-lea Congres al partidu
lui, în Bihor energetica va cu- 
noaște o: dezvoltare , accențtiață1. 
ar^ta." Nîcolăe Sărăcuț, "ieCrdțafill 
comitetului., de partid âtițlîntre
prindere. Majoritatea dintre noi 
lucrăm aici de aproape 20 de ani. 
Știm cit de greu se formează un 
bun energetician. A început de pe 
acum pregătirea a 160 de tineri 
pentru viitoarea centrală termică. 
Cum pentru mulți comuniști de 
aici meseria nu mai are secrete, 
trebuie să ne ocupăm îndeaproape 
de creșterea profesională a acestor 
tineri, noul birou urmind să-i re
partizeze pe lingă comuniști cu ex
periență. O organizație de bază 
este la urma urmei și o mare fa
milie muncitorească. Să organi
zăm prin urmare și adunări de 
partid la care să participe cei 
mai buni tineri, să-i .deprindem cu 
responsabilitatea comunistă, cu spi
ritul revoluționar de muncă, cu 
dorința de autodepășire, acordind 
sprijinul si îndrumarea cuvenită 
organizației U.T.C. și celei de sin
dicat".

Pregătită temeinic și evidențiind 
numeroase aspecte menite să ri
dice în viitor pe o treaptă supe
rioară munca comuniștilor de aici, 
a întregului colectiv, adunarea de 
dare de seamă si alegeri s-a consti
tuit intr-un for de dezbatere exi
gentă a problemelor de care de
pinde realizarea unei noi calități 
în activitatea economică, politico- 
educativă, reconfirmind necesita
tea ca fiecare comunist, la locul 
său de muncă, să-și-îndeplinească 
exemplar îndatoririle.

Ioan 1AZA
corespondentul „Scînteii"

în mod normal. în județul Boto
șani floarea-soarelui ajunge mai. tir- 
ziu la maturitate. Cu toate acestea, 
pină acum a si fost strînsă recolta 
de pe mari suprafețe. Cum se lu
crează? Miercuri dimineața, direc
torul trustului I.A.S. Botoșani, ingi
nerul Nicolae Gimir. ne-a anunțat, că 
întreprinderile agricole de stat din 
județ au livrat la bazele de recepție 
primele eantităti din recolta de floă- 
rea-soarelui. Cum se' poate cind ma
joritatea lanurilor încă nu. s-au copt ? 
— l-am întrebat. ..Este adevărat — 
ne-a răspuns directorul. Dar măsura 
pe care ăm adop- 
tat-o im acest an 
permite ca recol-. 
■ta de pe cele. ă- 
proape 1 200 hec
tare cultivate să 
ajungă in maga
zii eu cel puțin două, săptămîni mai 
devreme- decit in cazul in care re
coltarea .s-ar fi’făcut în mod nor- 
mal“. ■

Alegem, la întîmplare. ■ una dintre 
unități pentru a vedea, la fata lo
cului. in; ce constă metoda. Ne de
plasăm pe terenurile întreprinderii 
agricole de stat din Dingeni. O pri
mă constatare : în timp ce lanurile 
de floarea-soarelui apartinind coo
perativelor agricole abia au început 
să se îngălbenească, cele ale ferme
lor agricole de stat arată cu totul 
altfel. „încă dc la. începutul săptă- 
mînii trecute am trecut la tăierea 
tulpinelor — ne-informează inginerul 
loan Cirimpei, directorul I.A.S. Din
geni. Acestea au fost așezate pe 
sol. iar deasupra lor. după tăiere, au 
fost puse capitijlele. pentru a se us
ca. Acum, recolta de pe întreaga su
prafață de 511 hectare poate. fi tre
ierată staționar, -cui combinele". , N.e 
convingem de eficiența acestei me
tode în fiecare dintre cele 6 ferme 
vegetale ale întreprinderii. La cea 
din Hănești, „valurile" celor două 
combine C-I2. repartizate pentru re
coltarea florii-soarelui, au fost îm

BOTOȘANI

prejmuite cu seînduri, astfel incit ca- 
pitulele descărcate pe ele să nu se 
împrăștie. Pină miercuri la amiază, 
cele două combine treieraseră recol
ta de pe .primele 25 hectare. Șeful 
fermei. Petru Damian, ne-a prezentat 
și alte avantaje ale acestei metode : 
tăierea ’Capitalelor. 'și treieratul 
staționar ‘ permit ca betele de floa
rea-soarelui să rămină întregi, fiind 
folosite apoi drept material de con
strucție sau combustibil. Pe de altă 
parte. întrucît tulpinele nu mai trec 
prin combină, se evită infestarea cu 
scleroti a solului si se reduc cel pu

țin două lucrări 
de pregătire a te
renului, în con
dițiile însămînță- 
rîi acestuia în 
toamnă.

Reluînd discu
ția cu directorul trustului jude
țean al I.A.S.,.; am reținut și 
alte cîteva amănunte. Prin recol
tarea după această metodă a în
tregii suprafețe de 1 200 hectare cul
tivate cu floarea-soarelui' se creează 
posibilitatea ca cel tîrziu pină la în
ceputul săptămînii ■ viitoare întreaga 
suprafață să fie eliberată în între
gime.si să s.e treacă operativ la efec
tuarea arăturilor pentru însămîntări- 
le de toamnă. „Am recurs la acest 
mod dă recoltare — ne spune direc
torul — si din cauză că plantele 
Premergătoare pentru orz si griu. 
stabilite inițial sînt întîrziate in ve
getație cu aproape 30 de zile. Pen
tru a reduce din întirziere. am in
clus în suprafețele ce vor fi semă
nate în această toamnă si pe cele de 
Pe care stringent floarea-soarelui, 
cartofii.- sfecla furajeră s.a.“.

Prezentînd inițiativa întreprinderi
lor agricole de stat din județul Bo
toșani. subliniem necesitatea preluă
rii si generalizării ei si in unitățile 
agricole cooperatiste din județ.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scînteii"

' în județul Mureș a început recol
tarea sfeclei de zahăr. „Potrivit gra
ficelor. în a doua parte a lunii sep
tembrie sfecla de zahăr va fi recol
tată de oe 2 200 hectare, din cele 
11 200 hectare cultivate — ne spune 
ing. loan Catarig. director al di
recției agricole județene. Ca ata
re. fabricile din Tg. Mures șl 
Luduș vor prelucra. în perioa
da respectivă, circa 62 000 tone 
sfeclă de zahăr". Pentru ca recol
tarea, transportul și prelucrarea 
sfeclei de zahăr să decurgă conform 
graficelor, atit. unitățile cultivatoare, 
cit și cele două fabrici au acordat 
atenția cuvenită pregătirii temeinice 
a acestei campanii. Ne-am convins 
de aceasta în ur
ma raidului în
treprins in cîteva 
unități.

Membrii coope
rativei agricole 
Mureșeni au fost 
și in acest an primii în ju
deț care au început recoltarea 
sfeclei de zahăr. La data raidului 
nostru, pe o parcelă de zece hectare 
se aflau peste 100 de cooperatori. In- 
ginerul-șef al unității. Constantin 
Pop, care se afla între cooperatori, 
ne-a spus : „Deși nu e parcela cu cel 
măi fertil teren, producția medie pe 
aceste zece, hectare va depăși 50 000 
kg la hectar". Ilie Cheșa, președin
tele cooperativei agricole, aflat și el 
la fața locului, a ținut să precizeze : 
„Prin respectarea riguroasă a tehno
logiei acestei culturi, anul acesta vom 
obține, ca și in 1983, o producție 
record. Cum însă producția se eva
luează și în tonele de zahăr obți
nute acordăm cea mai mare atenție 
recoltării sfeclei și respectării rigu
roase a graficelor de transport la 
fabrica de zahăr din Tg. Mureș. Am 
stabilit ca, în tot cursul lunii sep
tembrie, tot ce se recoltează într-o 
zi, în aceeași zi să fie încărcat și 
transportat la baza de recepție a fa
bricii. Sintem hotărîți să evităm 
pierderile de orice fel".

Și în cooperativele agricole Șăulia 
de Cîmpie si Nazna se lucrează cu 
aceeași răspundere la recoltarea

MUREȘ

sfeclei de zahăr. Această lucrare s-a 
extins și în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Iernut. Săr- 
mașu. Luduș si Zau de Cimpie.

Din vreme și tgmeinic s-au pre
gătit pentru noua campanie de pre
lucrare și colectivele celor două în
treprinderi de industrializare a sfe
clei de zahăr — Tîrgu Mureș și 
Luduș. Spre deosebire de alți ani, 
reparațiile, încheiate in timp util, au 
vizat și unele lucrări mai dificile, 
cum ar fi modificări în decantarea 
filtrării zemii de saturație a doua și 
înlocuirea unor utilaje din import 
cu cele de fabricație proprie. Conco
mitent, la toate bazele mari de re
cepție— cu platforme tehnologice 

betonate — s-au 
făcut reviziile cu
rente, au fost re
parate agregatele 
de încărcare-des- 
cărcare și cîntă- 
rit, s-au pietruit 

drumurile de acces. „Noile plat
forme amenajate în incinta în
treprinderii. care se . adaugă celor 
existente, ne asigură zilnic un stoc 
de 6 000—10 000 tone sfeclă de zahăr 
— ne spune inginerul Augustin Mă- 
nișor. directorul Fabricii de zahăr 
din Tîrgu Mureș. Pentru aprovizio
narea ritmică a fabricii cu materie 
primă au fost întocmite grafice zil
nice de recoltare și’ transport pe 
fiecare unitate din zona întreprin
derii noastre. Sintem pregătiți să 
lucrăm la capacitatea nominală de 
prelucrare de 3 000 tone în 24 de 
ore". Pregătiri similare au fost fă
cute și la Fabrica de zahăr din 
Luduș. „Au fost asigurate toate con
dițiile ca. odată recoltată, sfecla de 
zahăr să nu rămină nici o zi în gră
mezi" — menționează inginerul Ioan 
Armeneanu. director .adjunct al 
fabricii.

Organizarea exemplară a campa
niei de recoltare oferă garanția că. 
în acest an. în județul Mures recol
tarea și prelucrarea sfeclei de zahăr 
se vor desfășura în cele mai bune 
condiții.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Deschiderea anului de învățămînt
la Academia „Ștefan Gheorghiu"

Sîmbătă, 15 septembrie, a avut loc 
deschiderea noului an de învățămînt 
la Academia „Ștefan Gheorghiu".

în cadrul festivității, care a avut 
loc cu acesț prilej, cadrele didac
tice. studenții și cursantii au adresat , 
o telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU,'! secretar general A al ' 
Partidului- 'rComunist Român, jpre- : 
■ședințele Republicii Socialiste Rortiâ- i

nia, în care își exprimă gindurile si 
simțămintele de profundă prețuire, 
dragoste si recunoștință 
conducătorul partidului si statului 
pentru grija continuă pe care o ma
nifestă fată: de pregătirea in spirit 
revoluționar și patriotic a noilor ge- 
npr^t’i' d? fțatjre. de condruppre a 
.actiyiț'ății-jde. partid,, de stat' si /ecor- 
riomlce din România socialistă.

fată de

ale Ministerului de Interne

Responsabilitatea specialiștilor include urmărirea 
aplicării practice a rezultatelor cercetării

Din sala în care avea loc adu
narea generală de dare de seamă și 
alegeri a organizației de partid se 
vedeau cimpurile experimentale, 
amfiteatrele acestui adevărat avan
post al cercetării și practicii agri
cole din țara noastra care este 
Stațiunea centrală de cercetări 
pentru combaterea eroziunii solu
lui din Perieni, județul Vaslui.’De
altfel, arătînd spre ele, unul dintre 
vorbitori, inginerul cercetător Ion 
Corduneanu, a spus : „Ceea ce am 
realizat noi, colectivul stațiunii,, 
este binecunoscut in întreaga țară. 
Avind insă in vedere sarcinile deo
sebit de importante, puse în 
fața noastră de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a extinde și ge
neraliza această valoroasă expe
riență la scara întregii țări, 
e necesar să analizăm concret 
și exigent stadiul indeplinirii pro
gramului național de sporire a rod
niciei pămîntului, contribuția fie
căruia dintre noi la realizarea lui, 
să insistăm îndeosebi asupra a ceea 
ce avem de făcut in continuare. 
Aceasta, cu atit mai mult cu cit, in 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al Xlll-lea al partidului, aces
tei probleme i se acordă o atenție 
deosebită. Numai in cincinalul 
următor vor fi executate lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe 
800 000 de hectare". Sub semnul 
unui pronunțat spirit de lucru, 
de înaltă exigență, de responsabili
tate și combativitate revoluționară, 
s-au circumscris atit conținutul 
dării de seamă, cît și numeroasele 
intervenții, hotărîrea adoptată, în
treaga desfășurare a adunării. 
„Organizația noastră de partid a 
avut sarcina, trasată personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
conduce, îndruma și controla modul

în care prinde viață, pe teritoriul 
țării, hotărîrea de deosebită impor
tanță privind mărirea, suprafețelor 
pe care se execută lucrări antiero- 
zionale, organizarea viabilă și pil
duitoare a perimetrelor etalon în
ființate in cele 34 jydețe — a arătat 
la rîndul său dr. ing. Andrei Popa. 
Despre modul in care colectivul 
stațiunii, fiecare cercetător in parte, 
și-au făcut datoria, dar mai ales

La Stațiunea centrală 
de cercetări 

pentru combaterea 
eroziunii solului Perieni, 

județul Vaslui

despre neîmplinirile existente incă, 
s-a vorbit deschis, concret, critic și 
autocritic, propunindu-se comple
tarea proiectului de hotăriri cu noi 
și judicioase măsuri, menite a 
determina perfecționarea activi
tății de partid, a întregii munci 
de conducere pentru materiali
zarea vastului program de trans
formare a naturii, pentru asi
gurarea unor producții agricole si
gure și stabile in orice condiții cli
materice. „Nu-i‘ de ajuns să ne 
desfășurăm bine activitatea științi
fică doar aici, in stațiune, să elabo
răm tehnologiile de lucru, accentua 
cercetătorul Ion Ioniță. Trebuie să 
intervenim mai decis ■ și cu mai 
mare eficiență in județele de care 
răspundem, să muncim la fața lo
cului, să determinăm și să convin
gem organele agricole respective, 
conducerile unităților, pe specialiști,

să aplice experiența și indicațiile 
stațiunii in amenajarea antierozio- 
r.ală a unor suprafețe cit mai mari. 
Va trebui să fim, in consecință, mai 
dinamici și insistenți■ in rezolvarea 
problemelor. De faptul că in unele 
județe nu se manifestă înțelegere 
deplină și se acționează lent pen
tru extinderea continuă și întreți
nerea amenajărilor antierozionale 
ne facem și noi vinOvați".

Rînd pe rind, și alți comuniști, 
intre care Tiberiu Macovei, ’ Con
stantin Agache, Victor Plastir, 
Toader Palade, s-au referit la pro
iectul de Directive ale Congresului 
al Xlll-lea, care jalonează cu lim
pezime direcțiile de dezvoltare a 
patriei noastre pină in anul 2000, 
la activitatea biroului organizației 
de bază, la posibilitățile existente 
de perfecționare continuă a mun
cii de partid. „Trebuie să recunoaș
tem, arăta autocritic comunistul 
Andrei Popa, că în activitatea 
noastră și-a mai făcut loc uneori 
automulțumirea, că ne-am limitat 
la a elabora studii și cercetări — 
desigur foarte utile și ele — fără a 
dovedi perseverența necesară, pen
tru aplicarea lor operativă in uni
tățile de producție". Una din pro
punerile care s-au făcut a fost 
și aceea ca fiecare specialist să în
drume practic, concret și cite o 
unitate agricolă din județ, iar în 
cooperativa agricolă Perieni să se 
vegheze la aplicarea tuturor tehno
logiilor nu numai la lucrările de 
îmbunătățiri funciare, ci și la cele
lalte lucrări de întreținere a cultu
rilor, pentru realizarea in aceste 
condiții a unor producții agricole 
stabile și din ce in ce mai mari.

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii"

„Sintem deplin conștient! — se spune în telegramă — că strălucitele 
înfăptuiri obținute de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, de toți 
oamenii muticii fără deosebire de naționalitate, sub conducerea parti
dului, se datorează faptului că de Ia istoricul Congres al IX-lea — care 
a însemnat inceputul unei ere noi in istoria multimilenară a tării — destinele 
partidului se află în mîinile dumneavoastră. V-ați legat pentru totdeauna 
în conștiința poporului numele de epoca edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Iată de ce, 
împreună cu intregul partid, cu întregul nostru popor, ne exprimăm din 
nou adeziunea fierbinte și via satisfacție pentru înțeleaptă hotărire a 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră de către Con
gresul al Xlll-lea in funcția supremă de secretar 
Vedem in aceasta chezășia înfăptuirii cu succes 
dului, a tuturor obiectivelor pe care le va stabili 
muniștilor români.

Pentru noi, cadre didactice, studenți si cursanți 
Ghedrghiu", strălucita și multilaterala dumneavoastră operă, care consti
tuie o contribuție de excepțională însemnătate la dezvoltarea creatoare 
a teoriei și practicii revoluționare, la eliberarea acestora de povara ori
căror dogme și prejudecăți, a tezelor simpliste si simplificatoare, îndem
nul spre legătura indestructibilă cu viața, cu poporul, reprezintă izvorul 
principal al pregătirii și învățăturii, exemplul de comportare comu
nistă in munca și viața de zi cu zi. Inspirindu-ne din acest minunat 
model de gîndire și activitate revoluționară, călâuzindu-ne neabătut după 
indicațiile , și îndrumările prețioase ce ni le-ați dat in repetate rinduri. 
ne exprimăm hotărîrea de a merge neabătut pe calea trasată de dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de a milita cu pricepere 
și abnegație pentru realizarea unei noi calități, superioare a vieții și 
muncii in toate domeniile, de a ne consacra toate eforturile pentru for
marea noastră ca revoluționari de profesie, promotori consecvenți ai 
concepției științifice materialist-dialectice si istorice a partidului nostru, 
ai valorilor și normelor eticii și echității socialiste, ai principiilor uma
nismului socialist.

Vom pune la baza studiului și întregii noastre activități practice 
documentele ce vor fi adoptate de cel de-al Xlll-lea Congres al P.C.R., 
lâ conceperea și realizarea cărora aduceți o contribuție decisivă, asigu- 
rindu-vă. mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că in spiritul 
cuvintării rostite de dumneavoastră cu. prilejul deschiderii anului univer
sitar 1984—1985 ne vom angaja, încă din prima zi a reînceperii studiilor, 
în realizarea exemplară a tuturor sarcinilor politice, didactice si științi
fice ce ne revin, pentru a ne aduce întreaga contribuție la înfăptuirea 
politicii interne si externe a partidului si statului. Ia propulsarea scumpei 
noastre patrii pe culmile civilizației socialiste si comuniste".

general al partidului, 
a Programului parti- 
marele forum al co-

ai Academiei „Ștefan

cinema
• Dreptate In lanțuri : SCALA
(II 03 72) 9: 11,30;. 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9: 11.15; 13.30:
15.45; 18: 20.15. EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.
• Emisia continuă : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15.30 
19,45. GLORIA (47 46 75) — 9: 
13.30; 15.45; 18: 20.15.
• Surorile
9; 11: 13; ia,.
(59 53 15) — 10. ..............
• Mușchetarul român
(15 63 84) — 9; 11,15; ’ 
20.15.
• Imposibila
(14 74 16) — 9: 12.15: 16: 19.15.
• Program de animație românească
— 9; 10,45; 12,30: 16, Buletin de Bucu
rești - 14.15; 17,45; 19,45 : DOINA 
(16 35 38).
• Gemenii In vacanță : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13.15; 15,30;
17,45: 20.
• Salutări de la Agigea : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18; 
20, COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 
19,30.
• Probă de microfon t DRUMUL 
SARH (31 28 13) — 15.30: 17.45 : 20.
• Trandafirul sărat : ARTA (21 31 86)
- 9; 11: 13; 15: 17,15: 19,30.
• Undeva, cipdva : 
(11 86 25) 
20.15.
• Gară
(14 12 24) — o, <», <o,iu.
• Omul și fiara : VICTORIA (16 28 79)
- 9.30: 12.30; 16: 19.
• Prindeți și neutralizați : PACEA 
(60 30 85) — 15 30; 17,30: 19.30.
• Căpitanul răzbunării : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 11 : 13,15: 15,30: 17,45; 20.
• 36 de ore :

17,45;
11.15:

:’ FLOREASCA (33 29 71)' — 
15,30: 17,45; 20. STUDIO 

1: 12.30: 15: 17.15; 19.30.
1 : FESTIVAL 
13.30: 15.45; 18:

iubire : LUMINA

eva, cipdva : PATRIA
— 9: 11.15; 13,30: 15.45: 18:

pentru do! : CENTRAL
- 9: 12.15; 16: 19.15.

CAPITOL (16 29 lî)

,15

9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20,30, la gră
dină — 19.45.
• Locotenent Cristina t LIRA (31 71 71)
— 15.30; 17,45: 20. la grădină — 20.30.
• Lovitură fulgerătoare : FEREN
TARI (80 49 85) — 10,30; 15,30: 17,30:
19.30.
• Cineva ca tine: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.
• Cu tine vla(a e frumoasă : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17.15: 19.30.
• Runda 6: MUNCA (21 50 97) 
17.15: 19,30.
• După legile vremii de război :
VIITORUL (10 67 40) — 15,30; 17,30:
19.30.
• Legenda călărețului singuratic :
BUZEȘTl ■ (50 43 58) — 9; II: 13; 15,15: 
17,15; 19,15, VOLGA (79 71 26) — 9;
11.15; 13,30: 15.45: 18: 20,15.
• Șeherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Detașament cu misiune specială : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30: 
19.30.
• Campionul : AURORA (35 04 66) —
9; 11.30: 14; 16,30; 19, la grădină — 
19.45.
• Marfă furată : FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13.15: 15.30: 17.45 : 20 COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,30;
17,30; 19.30.
• Lupii mărilor : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18; 20. GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15: 13,30;
15.45: 18: 20.
• Domnișoara Noorie : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18;
20.
• Par șl impar : MODERN (23 7! 01)
— 9; 11.15: 13,30: 15.45; 18; 20,15.
• Polițist sau delincvent : UNION 
(13 49 04) — 9.30: 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Martorul știe mai mult : GRADI
NA ARTA (21 31 86) — 20,30.
• Superman : GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 20.
• I se spunea buldozerul : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20,15.

Sîmbătă, 15 septembrie 1984, a avut 
lor deschiderea noului an de învă
țămînt in școlile militare de ofițeri 
și subofițeri ale Ministerului de 
Interne.

La festivitățile prilejuite de acest 
eveniment au participat membri ai 
.conducerii Ministerului de Interne, 
activiști de , partid și de stat, gene
rali. ,• și r ofițeri,,superiori, membri • ai 
gărzilor patriotice și formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, pionieri, părinți și 
elevi.

într-o 
cadrele 
grame . ....
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comandantul suprem al Forțe
lor Armate, prin care își exprimă 
gindurile și simțămintele de profundă 
prețuire, dragoste și recunștință față 
de conducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului, pentru prodi
gioasa activitate pe care a desfășu-

atmosferă însufletitoare. 
și elevii au adresat tele- 

ȚOVARAȘULUI NICOLAE 
• general 
Român. i

rat-o și o desfășoară în slujba în
făptuirii celor mai înalte idealuri șî 
aspirații ale poporului român, ale 
socialismului și comunismului din 
patria noastră, pentru minunatele 
condiții de viață și învățătură create 
viitoarelor cadre ale Ministerului de 
.Interne. -4i

Cu profundă mîndrie patriotică, 
unipdurși glasul cu cel al tuturor 
oamenilor'1 muncii dlh’ ’ țara noastră, 
comandanții, cadrele didactice și 
elevii și-au manifestat, din adîncul 
inimilor, adeziunea lor deplină față 
de istorica hotărire a Plenarei CIC. 
al P.C.R. din 27 iunie 1984, privind 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lâ cel de-al Xlll-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, în înalta funcție de secretar 
general al partidului — chezășie si
gură a amplificării mărețelor înfăp
tuiri din anii de după cel de-al 
IX-lea Congres, care dau strălucire 
celei mai rodnice perioade dio viața 
patriei, denumită de intregul nos
tru popor, cu demnitate și vie sa
tisfacție, „Epoca Ceaușescu".

BULETIN RUTIER
Inlormații de la Inspectoratul General al Miliției — Direcția 

circulație
Conducerea auto în zorii zilei

Studiile de specialitate atestă fap
tul că omul se adaptează cu greu so
licitărilor conducerii autovehiculelor 
in orele destinate odihnei. De aici, 
recomandarea — pe care imensa ma
joritate a automobiliștilor o respectă 
— de a se evita conducerea auto
vehiculelor pe timpul nopții și chiar 
la ore prea matinale, după odihnă 
insuficientă, și aceea brusc întrerup
tă de sunetul ceasului. în aceeași 
zi, in jurul orei 5 dimineața, în 
două locuri aflate la mare distanță, 
s-au produs două accidente din una 
și aceeași cauză : neatenția, lipsa de 
concentrare din cauza neadaptării 
organismului la rigorile traficului 
înainte de revărsarea zorilor. Astfel, 
pe șoseaua București — Urziceni, 
dincolo de comuna Afumați, în zona 
unde șoseaua se îngustează de la 
patru la două benzi, conducătorul 
autoturismului 13-B-5835 a părăsit 
partea carosabilă și, după ce a

parcurs 60 de metri pe lingă drum, 
s-a izbit de un copac. Soția sa și-a 
pierdut viața. în alt colț de țară, în 
apropiere de comuna Josenii Bîrgău- 
lui, județul Bistrița-Năsăud, condu
cătorul autoturismului l-BN-973 și-a 
tamponat mașina de o căruță care 
mergea regulamentar pe sensul qpus 
al drumului. Automobilistul n-a mai 
putut fi salvat. Tot la vreme prea 
matinală. în jurul orei 3,30, pe o 
șosea din județul Satu Mare, condu
cătorul motoretei SM-1-1333 a lovit 
in spate o căruță, fiind grav acci
dentat.

Trei cazuri din una și aceeași 
cauză : pilotarea neatentă a auto
vehiculelor la ore nepotrivite, desti
nate odihnei. Trei cazuri cu același 
claxon de atenție pe adresa celor 
care se încumetă să conducă la ast
fel de ore, mai ales acum, în sezonul 
rece, cind la vizibilitatea precară se 
adaugă și dificultățile determinate de 
efectele fenomenelor meteorologice 
specifice — ploaie, mizgă, vînt, 
ceață.

• Cobra se Întoarce : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20.30.
• Rocky II : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 20.
• Yankeii : GRADINA PARC HOTEL 
(17 08 50) — 20.15.

• Teatru! Național (14 7171, sala 
mică) : A douăsprezecea noapte — 
10; Zbor deasupra unui cuib de cuci 
— 19,30; (sala Atelier) : Gimnastica 
sentimentală — 10,30; Intre patru 
ochi (A) — 19.
• A.R.I.A. (13 53 75, sala Operei Ro
mâne) : Spectacol extraordinar sus
ținut de Ansamblul de operă in stil 
Beijing (R.P. Chineză) — 19.
• Teatrul Mic (14 70 31) : Mitică Po
pescu — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Serenadă tirzie — 10; Hotel 
„Zodia gemenilor" — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 17; 20; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,30; (sala Savoy) ; 
Băiatul cu sticlețl — 19,30: (la Are
nele Romane) : Minispectacol dc di
vertisment și filmul „7 mirese pen
tru 7 frați" — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Arvinte și Pepelea (premieră) — 11; 
(sala „Ion Vasilescu") : Nu vorbiți in 
timpul spectacolului — 11; (grădina 
Cișmigiu) : Tindală... cloșcă — 18,30.
• ■ Circul’ București (10 65 90) : Vraja 
circului — 10; 15,30; 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, grădi
na de vară a C.C,A.) : Estrada în 
croazieră.— 17; Atenție... estrada in 
emisie — 19.30.

Atenție, bicicliști !
Mijloc de deplasare comod și eco

nomicos, bicicleta impune însă celor 
care rulează cu ea pe drumurile pu
blice respectarea regulilor de circu
lație în aceeași măsură ca orice con
ducător 'auto. Nu este nici o exage
rare afirmînd că un biciclist trebuie 
să cunoască aproape tot atitea re
guli de circulație, cit și posesorii per
misului de conducere auto, îndeosebi 
cele- privind rigorile mersului pe 
dreaptă, depășirea, prioritatea, res
pectarea semnificației semaforului, 
a indicatoarelor și marcajelor rutie
re, semnalele agentului de circula
ție. Totodată, trebuie să țină seama 
și de condițiile meteorutiere concre
te în care se face deplasarea. Una 
e să pedalezi ziua și alta e noaptea, 
într-un fel mergi cu bicicleta pe o 
vreme frumoasă și în alt fel pe timp 
de ploaie sau ceață. Orice încălcare 
sau ignorare a regulilor de circula
ție se poate solda atit pentru bici
clist, cît și pentru conducătorul auto 
cu consecințe dintre cele mai grave, 
în municipiul Lugoj, biciclistul Co- 
riolan Daminescu, încâlcind semni
ficația indicatorului „cedează trece
rea", a fost lovit într-o intersecție 
de un autoturism.

Atrăgînd atenția bicicliștilor sil 
circule mai... atenți, se impune șl 
din partea conducătorilor auto să 
manifeste o prudență sporită atunci 
cînd depășesc sau circulă prin drep
tul celor aflați pe două roți — bici- 
clisti și motociclisti. Practica arată 
că ori de cîte ori cei aflați la volan 
au acționat preventiv, s-au 
evita accidente care păreau iminente 
din imprudența bicicliștilor. Cu a]>e 
cuvinte, „Ferește-te și pentru alți-’ !“•

putut

7
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„ZIUA METALURGISTULUI"
Sărbătorim astăzi „Ziua metalurgistului", zi in care 

întregul nostru popor cinstește munca plină de abne
gație și răspundere a celor care plămădesc oțelul. 
Prin politica clarvăzătoare a partidului, in anii con
strucției socialiste a fost creată și dezvoltată o puter
nică bază tehnico-materială a industriei metalurgice, 
muncitorii și specialiștii din această ramură fiind în 
măsură să asigure, la ora actuală, în bune condiții, 
necesitățile de metal ale economiei, in geografia eco
nomică a țării s-au integrat organic noile și puterni
cele unități metalurgice de la Galați, Tirgoviște, Călă
rași, lași, Buzău, Bacău, Brăila și altele, ridicate in 
ultimele două decenii, în anii rodnici ai „Epocii 
Ceaușescu".

Orientarea fermă dată de conducerea partidului, de 
secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a se pune accentul principal pe valorificarea su
perioară a potențialului tehnico-productiv, a capaci
tății de muncă și creație a puternicului detașament al

metalurgiștilor, pe modernizcrea și înnoirea producției 
a făcut ca activitatea în această importantă ramură 
a industriei să fie mereu mai spornică, mai eficientă. 
Semnificativ în acest sens este faptul că, pe ansam
blul ramurii, în cele opt luni care.au trecut din acest 
an, planul la producția-marfă a fost depășit cu 1,118 
miliarde lei, spor obținut în exclusivitate pe seama 
creșterii productivității muncii. Se cuvine remarcat, de 
asemenea, că cele mai mari sporuri de producție s-au 
obținut la sortimentele metalurgice cu valoare ridicată, ■ 
intens solicitate de economia națională. Totodată, în 
perioada care a trecut din acest an au fost asimilate 
în fabricație numeroase sortimente noi de oțeluri și 
laminate, care au înlocuit importul.

Acum, cînd întreaga națiune a luat cunoștință de 
proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, metalurgiștii dezbat și își însușesc cu deplină 
responsabilitate sarcinile acestui amplu și mobilizator 
program de muncă.

Adunarea festivă din Capitală

ZIUA NAȚIONALĂ ZIUA NAȚIONALĂ

A STATULUI PAPUA - NOUA GUINEE A STATELOR UNITE MEXICANE
Excelenței Sale Domnului KINGSFORD DIBELA

Guvernator general al Papua-Noua Guinee
Aniversarea independenței naționale a țării dumneavoastră îmi oferă un 

plăcut prilej pentru a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
din PapUa-Noua Guinee.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

P’xr'plpnfpi S\h1p

Domnului MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

CIUDAD DE MEXICO
Cu ocazia Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane vă adresez, în 

numele poporului român, al guvernului și al meu personal, cordiale feli
citări și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate șl pace 
pentru poporul mexican prieten.

La Clubul întreprinderii de țevi 
„Republica" din Capitală a avut loco 
adunare festivă dedicată „Zilei meta
lurgistului".

La adunare au luat parte repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Industriei Metalurgice și Uniunii 
sindicatelor din metalurgie și con
strucții de mașini, muncitori, maiștri, 
ingineri și tehnicieni, cercetători și 
proiectanți din alte unități indus
triale bucureștene de profil.

Despre semnificația „Zilei meta
lurgistului" au vorbit tovarășii Dan 
Dulamă, adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice, și Florian Io- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 3 al Capitalei. 
Vorbitorii au subliniat pe larg impor
tantele înfăptuiri dobindite de meta
lurgia românească in cei 40 de ani 
care au trecut de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944, realizările deosebite 
obținute de acest puternic detașa
ment muncitoresc în perioada care a 
urmat Congresului al IX-lea, de cînd 
în fruntea partidului și statului se 
află cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

într-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică angajare patriotică, partici- 
panții la adunarea festivă au adoptat

Bogat raport muncitoresc
Cel mai frumos omagiu. 

Prezent, ieri, în mijlocul colectivului 
muncitoresc de la Combinatul side
rurgic Reșița, corespondentul nostru 
Nicolae Cătană ne anunță că side- 
rurgiștii de aici, care au chemat la 
întrecere, în acest an, toate unitățile 
metalurgice din tară, raportează de 
ziua lor — „Ziua metalurgistului" — 
un bogat buchet de realizări. Ei au 
produs pină acum, peste prevederile 
planului, 5 600 tone cocs, aproape 
6 000 tone fontă. 5100 tone oțel- 
beton.' 35 000 tone minereu aglome
rat și altele.

— Sînt realizări cu care ne min
erim și pe care. sîii'tem hoțărîți șă 
îe sporim șTmâr 'Tntîît l,în'’'‘’ciiîșfeâ 
înaltului, forum „al comuniștilor 
ne spune sdcr'efii/ftl r'comife¥ulut ;’’de 
partid al. ccîmbifiatuîui; îon.!1,'lv8cluVa:'. 
Așa înțelegem "hoi, siderurgiștii din 
..cetatea de foc" a Reșitei, așa 
înțeleg toti metalurgiștii tării, 
detașament puternic al clasei noas
tre muncitoare, să răspundem 
prin fapte grijii deosebite a parti
dului și statului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și viață. Faptele 
noastre de muncă, de muncă tot mai 
rodnică, se constituie in cel mai 
frumos omagiu pe care ii aducem 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe 
care ni-I dorim, din toată inima, 
reales la Congresul al XIII-lea în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, chezășie sigură a 
mersului neabătut înainte pe calea 
socialismului și comunismului.

Același frumos omagiu al faptelor 
de muncă il aduc și oamenii muncii 
din industria metalurgică buzoiană, 
creație a celei mai rodnice perioade 
din istoria patriei, pe care, cu nea
semuită mîndrie, o numim „Epoca 
Ceaușescu". Aflat la întreprinderea 
de sirmă și produse din sirmă 
Buzău, corespondentul nostru Stelian 
Chiper ne face legătura cu directo
rul unității, inginerul Eugen Sandu, 
care ne spune :

— în momentul de fată, metalur
gia Buzăului asigură 74 la sută din 
necesarul economiei naționale de 
electrozi de sudură. 95 la sută din 
producția de plase sudate. 45 la sută 
din cea de sirmă trasă și sută la 
sută de cord metalic. Acum, de 
„Ziua metalurgistului", colectivul în
treprinderii noastre raportează rea
lizarea suplimentară, fată de preve
derile planului, a peste 2 000 tone 
laminate finite din otel și 16 000 
tone sîrmă trasă pentru construcții. 
Prevederile din proieotul de Direc
tive ale Congresului ai XIII-lea 
al partidului, potrivit cărora și in 
cincinalul următor industria meta
lurgică va înregistra un ritm înalt 
de dezvoltare și modernizare, sînt 
deosebit de mobilizatoare și pentru 
colectivul nostru, care își exprimă, 
alături de toți comuniștii, de în
treaga noastră națiune, adeziunea 
deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar general al 

o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro

Reprezentanții oamenilor muncii din industria metalurgică, întruniți 
în Adunarea festivă consacrată sărbătoririi „Zilei metalurgistului", in 
numele tuturor acelora care din vetrele de foc nestins ale țării dau pa
triei metalul necesar înfăptuirii prdgramului de dezvoltare economică a 
României socialiste, vă adresează, din adîncul inimii, mulțumirile lor 
fierbinți pentru grija permanentă, sprijinul și îndrumarea pe care partidul 
nostru, dumneavoastră personal le acordați dezvoltării și modernizării 
continue a metalurgiei, ramură de bază a economiei noastre socialiste.

Ca rezultat al politicii științifice, clarvăzătoare a partidului de in
dustrializare socialistă a țării, metalurgiei i-au fost acordate importante 
fonduri materiale și umane pentru dezvoltare și modernizare, ceea ce a 
făcut posibil ca această ramură să se integreze organic și total în rit
murile inalte de dezvoltare ale întregii economii.

Urmînd indicațiile dumneavoastră date cu ocazia vizitelor de lucru în 
unitățile metalurgice, am asigurat, în paralel cu creșterea producției can
titative și îmbunătățirea substanțială a laturilor calitative ale producției, 
sporirea continuă a eficienței economice, creșterea permanentă a gradului 
de satisfacere a necesităților de hietal ale economiei, reducerea puternică 
a sortimentelor de metal importate. Dispunem astăzi de o industrie me
talurgică modernă, bine dotată tehnic, avem un detașament de oameni 
ai muncii cu înaltă experiență și conștiință revoluționară, sîntem puternic 
mobilizați să întimpinăm Congresul al XIII-lea al partidului cu noi fapte 
de muncă în toate unitățile metalurgice și ne angajăm să facem totul 
pentru realizarea în practică a sarcinilor ce revin metalurgiei din docu
mentele Congresului al XIII-lea al partidului.

Folosim acest moment sărbătoresc pentru a exprima adeziunea una
nimă a tuturor oamenilor muncii din metalurgie la Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R., din 27 iunie, ca la al XIII-lea Congres al partidului, dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți 
reales in funcția supremă de sebretar general al Partidului Comunist 
Român, ceea ce constituie garanția că țara noastră va continua cu fer
mitate opera de construire a socialismului și comunismului.

partidului, văzînd în aceasta certitu
dinea înfloririi necontenite a patriei 
noastre socialiste.

Productivitate sporită, efi
ciență pe măsură. De la Com" 
binatul siderurgic din Hunedoara, 
corespondentul nostru Sabin Cerbu 
ne transmite :

— înaltei cinstiri pe care întreaga 
tară o aduce metalurgiștilor. de ziua 
lor. abnegației și spiritului revolu
ționar cu care muncesc pentru a 
asigura economia națională cu me
tal mai mult și de mai bună cali
tate. puternicul și destoinicul co
lectiv al siderurgiștilor hunedoreni « 
îi răspunde cu noi și remarcabile 11 
.realizări în .întrecerea socialistă, j 
Despre cea mai'importantă-.dintre f 
acestea ne vorbește tovarășul Tăcbb jl 
Toplicean, secretarul comitetului ’ de 
partid al combinatului :

— Sîntem pe recepție.
— în afară de livrarea unor can

tități suplimentare de produse, de 
asimilarea de noi mărci de oteluri, 
de depășirea planului la export cu 
73 milioane lei. noi considerăm un 
succes deosebit creșterea productivi
tății muncii, care înregistrează acum, 
fată de plan, un plus de 19 200 lei 
pe fiecare om al muncii. La 
aceasta au contribuit măsurile con
crete pe care le-am aplicat pentru 
mai buna organizare a producției și 
a muncii, pentru elaborarea unor 
noi tehnologii de mare eficientă.

Ample acțiuni pentru perfectio
narea laturilor calitative ale activi- K 
tătii productive desfășoară și oame
nii muncii de la Combinatul de 
oțeluri speciale din Tirgoviște, de 
unde ne transmite Gheorghe Ma
nea :

— Prin modernizarea tehnologiilor, 
mai ales la fabricarea de oteluri 
aliate. în perioada care a trecut din 
acest an s-a obtinut o creștere sub
stanțială a productivității muncii. 
Acest important indicator este mai 
mare față de prevederile planului cu 
15194 lei pe fiecare om al muncii. 
Totodată, trebuie reținut faptul că 
productivitatea muncii este în pre
zent cu 81,7 la sută mai mare decit 
în primul an al acestui cincinal.

„Panoul recordurilor". Așa 
se numește inițiativa colectivului 
muncitoresc de la întreprinderea de 
țevi fără sudură din Zalău, de unde 
ne transmite Eugen Teglaș :

— în această tînără și modernă 
unitate metalurgică aproape că nu 
e zi în care să nu se consemneze 
un nou record în producție. De aici, 
și inițiativa de a se instala într-un 
loc vizibil „Panoul recordurilor", 
unde sînt consemnate cele mai im
portante realizări în întrecerea so
cialistă desfășurată în cinstea Con
gresului al XIII-lea al partidului. 

Astăzi, de „Ziua metalurgistului", întregul popor adresează harnicilor 
făurari și modelatori ai metalului urarea de a înscrie noi fapte ale 
muncii și hărniciei la panoul de onoare al întrecerii, de a-și aduce o 
contribuție tot mai importantă la progresul neîntrerupt al patriei.

Petre POPA

mân, președintele Republicii Socia
liste România, în care se spune, intre 
altele :

Recordurile obținute, sînt rezultatul 
unei mai bune organizări a întregii 
activități, creșterii răspunderii în 
întreținerea și repararea utilajelor, 
efectuării la timp și de calitate a 
reparațiilor, executării cu forte pro
prii a unor piese de schimb, afișării 
zilnice a retribuției — în procente — 
pe fiecare formație de lucru, de 
unde se vede limpede cît a muncit 
fiecare, cît i se cuvine pentru 
munca prestată.

— Recorduri de producție se în
registrează și aici, la întreprinderea 
metalurgică din Beclean — intervine 
corespondentul nostru Gheorghe 
Crișan.

— Despre ce este .'Vorba'? ■'
— în numai opt luni'și jumătate 

'dift'acdSt an s-a r^31'i2ât&'t^1r.oHgctib"- 
marfă .suplimentarăîp ■''‘yaloar.e, ,dg 
aproape 400 milibarie "lei ‘m'âre
decit în întreg anul 1983. După cum 
ne-a spus directorul întreprinderii, 
inginerul Valentin Coman, metalur
giștii de aici s-au angajat acum, de 
ziua lor. să-și sporească eforturile, 
să acționeze cu și mai multă ener
gie. astfel îneît. în zilele Congresu
lui al XIII-lea al partidului, să 
raporteze îndeplinirea planului anual.

Le dorim succes si vom consemna 
cu bucurie izbînda lor.

— Așa cum se poate consemna 
acum raportul colectivului de la 
întreprinderea metalurgică de metale 
neferoase din Baia Mare.

— Te ascultăm. Gheorghe Susa.
— Dorind să onoreze cum se cu

vine sărbătoarea lor. „Ziua metalur
gistului". oamenii muncii de aici 
raportează îndeplinirea integrală a 
angajamentului pe care și l-au luat 
în cinstea Congresului al XIII-lea al 
partidului. Ei au realizat o producție 
marfă suplimentară în valoare de 
peste 80 milioane lei. aproape între
gul spor fiind obtinut pe seama 
creșterii productivității muncii.

Producții mai mari, cu 
'consumuri mai mici. Cu pro_ 
dusele realizate peste planul la zi. 
între care 8 900 tone silicomangan 
și 200 tone siliciu tehnic — ne 
transmite Neculai Amihulesei, cores
pondentul nostru — Combinatul me
talurgic din Tulcea se situează pe 
un loc fruntaș în întrecerea so
cialistă. Dar nu numai în privința 
sporului de producție, ci și a redu
cerii consumurilor de materiale și 
energie. Colectivul combinatului a 
economisit pină acum importante 
cantităti de minereu de mangan și 
cuartită, precum și 200 tone de 
combustibil. Numai în această săp
tămână, ei au produs peste plan. în 
cinstea „Zilei metalurgistului", 100 
de tone de feroaliaje de cea mai 
bună calitate și au economisit 
100 MWh energie electrică.

Papua-Noua Guinee 
sărbătorește astăzi 
nouă ani de la procla
marea independenței.

Situat în partea ră
săriteană a insulei 
Noua Guinee — a 
doua ca mărime pe 
glob, după Groenlan
da — tînărul stat in
dependent (suprafa
ța : 461 619 kmp, popu
lația : peste 3 mi
lioane d.e locuitori), 
depune eforturi pen
tru punerea în valoare

a bogatelor sale resur
se naturale, in vederea 
lichidării stării de îna
poiere în care a fost 
ținut. La baza creării 
unei industrii naționa
le au fost puse ex
ploatarea și prelucra
rea minereurilor de 
cupru, bauxită și zinc, 
importantele resurse 
energetice. Totodată, 
se întreprind măsuri 
pentru modernizarea 
agriculturii, ridica
rea nivelului de trai

C r o nice. z i le i
Din inițiativa Guvernului Republi

cii Socialiste România, în perioada 
10—14 septembrie 1984 a avut loc la 
București cea de-a Vl-a reuniune a 
experților din țările dunărene în le
gătură cu pregătirea Conferinței pen
tru problemele gospodăririi apelor 
Dunării. ■

Delegațiile participante au adoptat, 
în spirit de colaborare și înțelegere 
reciprocă, textul proiectului. Declara
ției de la București privind colabora
rea statelor dunărene în probleme 
de gospodărire a apelor. Dunării și, 
în special, de protecție a apelor flu
viului împotriva poluării.

Declarația cuprinde principiile de’ 
bază ale colaborării tuturor, statelor 
dunărene în domeniul gospodăririi 
apelor Dunării și măsurile care ar 
urma să se întreprindă pentru folo
sirea rațională a apelor fluviului, 
precum și prevenirea și combaterea 
poluării.

Delegațiile participante au fost de 
acord să se convoace în anul 1985, 
la București, Conferința țărilor du
nărene in vederea semnării Declara
ției menționate.

★
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a primit, sîmbătă, pe Alfonso 
Lopez Michelsen, fost președinte al 
Republicii Columbia, membru al 
conducerii Partidului Liberal, care, 
la invitația Consiliului National al 
F.D.U.S., se află intr-o vizită în țara 
noastră.

A fost relevată cu satisfacție evo
luția ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-columbiene pe multiple pla
nuri, exprimîndu-se dorința de a 
amplifica și diversifica colaborarea 
economică și tehnico-științifică, de 
a lărgi schimburile comerciale bila
terale.’ / , 1: ..... . . '' ' '

«?.• Au»-iast«abordate,- totodată? .sunete 
■prqblemfe ale situației' îhternattohate, 
«ubliiiiiwdu-se necdsitatett ; sporirii 
eforturilor tuturor statelor pentru 
instaurarea unui climat de înțele
gere și pace în lume........... .  ........- -

★
Delegația Dietei japoneze, con

dusă de Mutsuo Kimura, președin
tele Camerei Consilierilor, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită în țara noastră, a

tv
PROGRAMUL 1

8.30 Mult e dulce șl frumoasă.
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Viața satului\ (parțial color)
11.15 Muzica pentru toți
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical (partial color)
16.40 Secvențe mexicane — documentar 
17,00 Telesport. Fotbal : Politehnica Ti

mișoara — Chimia Rimnicu Vllcea
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Cîntarea României.
19.50 Film artistic (color). „Mereu ală

turi de tine". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor mexicane

21.15 Varietăți muzical-coregrafice (co
lor)

21.50 Telejurnal (partial color)

PROGRAMUL 2
9,00 Formații artistice participante în 

Festivalul național „Cîntarea 
României"

9,40 Viața culturală
10,00 Teleenciclopedla
10.30 Muzica ?... nimic mai simplu !
11,15-Din țările socialiste
11.40 Salonul TV al artelor plastice
12.25 Viața economică
12.55 Panoramic liric
13.30 40 de ani de istorie, nouă. Invăță- 

mintul pe coordonate moderne 
revoluționare

13.55 Din lumea științei
14.25 Patru decenii ■ de muzică româ

nească
15,35 Orizont tehnlco-știlnțific ■
16,05 Desene animate
16.30 Universul femeilor
17,00 Serata muzicală TV
18.45 Marele forum al partidului, ma

rele forum al țării
19,00 Telejurnal
19,20 Telerama
19.50 Instantanee
20,00 Concert la Ateneu
21,10 Generația deceniului patru a! li

bertății noastre
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal 

al poporului. Un e- 
xemplu elocvent al 
saltului de la trecut la 
prezent este capitala 
țării, Port Moresby, 
care, de la 3 000 de lo
cuitori în 1945, a ajuns 
astăzi la o populație 
de peste 120 000 de oa
meni. Noul stat își 
face, de asemenea, 
simțită prezenta pe 
plan internațional, fi
ind membru al O.N.U. 
și al altor organizații 
mondiale.

părăsit, sîmbătă dimineață, Capi
tala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
parlamentarii japonezi au fost salu
tați de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, de de- 
putați.

Au fost de față Takaaki Hase
gawa, ambasadorul Japoniei la 
București, și membri ai ambasadei.

. ★
Pe scena Operei Romane din Bucu

rești a avut loc, sîmbătă seara, 
spectacolul de gală al Ansamblului 
de Operă din R. P. Chineză.

Au participat Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Asociației de prietenie româno-chi- 
neze, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Li Zewang, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, și membri ai am
basadei, predum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră.

★
tn perioada 12—14 septembrie a 

făcut o vizită în țara noastră, la in
vitația Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, Mary Soledad Perpi- 
nan din Filipine, președinta grupării 
„Mișcarea lumii a treia împotriva 
exploatării femeii", președinta Co
munității asiatice împotriva imperia
lismului.

Seriozitate și mai multă răspundere
in pregătirea echipei naționale de fotbal!

MjîibgHe'.'Să amatori de . fotbal din 
tară aii. privit la televizoare meciul 
de la Belfast, dintre echipele repre
zentative ale României și Irlandei 
de Nord din preliminariile campio
natului mondial; Ei au înregistrat cu 
insatisfacție rezultatul nefavorabil 
echipei noastre, dar. mai ales, au fost 
nemulțumiți de calitatea foarte sla
bă a fotbalului practicat de jucătorii 
români.

Cu aceeași sinceritate cu care am 
urat din inimă succese fotbaliștilor 
noștri, trebuie să le spunem acum, 
deschis, și lor și antrenorilor lor, 
că au dezamăgit profund pe nume
roșii amatori de fotbal, că această 
partidă a fost cea mai slabă dintre 
cele 12 meciuri oficiale intertări .pe 
care formația reprezentativă le-a ju
cat. cam în aceeași alcătuire. în ul
timii trei ani. Să luăm drept exem
plu edificator un singur aspect din 
prestația formației. Jocul apărători
lor și al întregii echipe în apărare — 
joc nu de mult reputat prin organi
zare, precizie si fermitate la parti
dele de pe terenuri străine, cu for
mații valoroase cum sînt cele ale Ita
liei, Suediei. Cehoslovaciei. împotri
va cărora s-au obținut, în toate ca
zurile. numai rezultate pozitive — a 
marcat o involuție de-a dreptul în
grijorătoare. Apărarea obișnuită 
(Lung — Rednic. Ștefănescu. lor- ■ 
gulescu. Ungureanu. cărora li s-a 
adăugat un alt cvasititular al forma
ției. Andone). în loc să progreseze, 
cum ar fi fost normal, dacă ținem 
seama că au jucat împreună un mare 
număr de meciuri și au dobîndit 
experiență colectivă și individuală — 
s-a comportat submediocru : greșeli 
de plasament, erori de interceptare 
și dublare, erori tehnice puerile, ba 
chiar și... un autogol ! ...Să obser
văm că și' cronica teleradio a res
pectivului meci s-a situat sub nive
lul corespunzător, ea continînd erori 
de informație nepermise și destule 
aprecieri fără temei real...

Regres, deci. în apărare, regres la 
fel de pronunțat în jocul la mijlocul 
terenului, unde se determină de obi
cei evoluția partidei, același regres 
stupefiant în conceperea și înfăptui
rea fazelor de atac — iată cursul e- 
chipei noastre în ultimele luni, curs 
nesatisfăcător, căruia organele com
petente de sport și fotbal trebuie să-i 
pună capăt de îndată.

Starea de involuție a echipei noas
tre. în vară, și apoi, cum nu ne-am 
fi așteptat, și la meciul Irlanda de 
Nord — România, se trage după pă

Zeci de mii de me
xicani se reunesc. în 
fiecare an. în noaptea 
de 15 spre 16 septem
brie în marea piață 
„El Zocalo" din fata 
Palatului National 
pentru a participa la 
ceremoniile prilejuite 
de aniversarea pro
clamării independen
tei tării. De fiecare 
dată, șeful statului, 
repetînd simbolic ges
tul „părintelui tării", 
Miguel Hidalgo y Cos
tilla. făcut cu 174 de 
ani în urmă, procla
mă .în fața mulțimii 
adunate „Viva la in- 
dependencia!", „Viva 
Mexico!", agitînd, tot
odată, viguros același 
clopot cu care acesta 
își chema compatrio- 
ții lă lupta pentru în
lăturarea dominației 
coloniale. Este ceea 
ce mexicanii numesc 
„el grito de la inde- 
pendencia" („strigătul 
independenței"). Mul
țimea răspunde cu a- 
celași entuziasm, cu 
aceeași fervoare : 
„Trăiască independeji- 
ța !“, „Trăiască Me
xicul !“, adueîndu-și 
astfel prinosul recu
noștinței fată de toți 
cei ce au luptat și 
s-au jertfit pentru a- 
sigurarea dezvoltării 
libere, de sine stătă
toare a patriei lor și 
exprimind, în același 
timp, voința poporu
lui mexican de astăzi 
de a înainta pe calea 
progresului, încrede
rea sa în prezentul și 
viitorul țării.

Țară bogată, locuită 
de un popor harnic, 
.Mexicul se află anga
jat, de mai multe de

cenii, ca și alte Sta
te latino-americane, în
tr-un amplu proces de 
dezvoltare, de edificare 
a unei economii mo
derne. Planul national 
de dezvoltare pe peri
oada 1984—1988 preve
de o creștere economi
că anuală de 5—6 la 
sută. în acest cadru, în 
domeniul energetic, 
sector prioritar al eco
nomiei, date fiind 
imensele rezerve de 
hidrocarburi de care 
dispune tara — zăcă
mintele identificate 
însumează 72 de mi
liarde de barili, iar 
cele potențiale, 250 
de miliarde de barili 
— se prevede extin
derea lucrărilor de 
extracție a țițeiului, 
ca și sporirea pînă 
la 450 000 de barili a 
cantității de petrol ra
finat. Un alt sector, 
căruia îi este acordată 
o atenție sporită, este 
cel minier, unde pro
ducția totală a cunos
cut, în ultimii ani, 
creșteri de 5—6 la 
sută. în acest dome
niu, guvernul de la 
Ciudad de Mexico 
pune un accent deo
sebit pe extracția și 
prelucrarea cuprului. 
Proiectele în curs de 
realizare sau de fina
lizare vor face ca Me
xicul să devină unul 
dintre principalii pro
ducători șl exporta
tori de cupru din 
lume. Programe com
plexe sînt puse în 
aplicare și în alte 
sectoare ale econo
miei, urmărind înlătu
rarea efectelor crizei 
financiar-economice, în 
primul rînd reeșalo-

rerea noastră ,diri defectele pregăti
rii pe diferite planuri, din insuficien
tă responsabilitate pentru destinele 
echipei naționale. După turneul fi
nal european, la care echipa noastră 
eșuase, forul- tutelar de sport si fe
derația de fotbal n-au creat imediat 
o atmosferă generală de emulație și 
mobilizare pentru începerea si des
fășurarea campaniei de calificare la 
turneul mondial din Mexic. S-au 
programat citeva ședințe cu jucătorii 
și cu antrenorii, dar nu de aseme
nea ședințe de angajament formal 
aveau nevoie jucătorii și antrenorii, 
cei de la echipa națională și de la 
cluburi, ci de măsuri hotărîte care 
să înlăture blazarea, superficialita
tea, lipsa de răspundere.

Nici la nivelul federației, nici al 
cluburilor furnizoare de jucători la 
lotul reprezentativ nu s-a creat a- 
ceastă ambianță stimulativă, nu s-a 
întronat un spirit de luptă și mun
că fără preget care să dovedească în
țelegerea și însușirea criticilor pe 
care opinia publică sportivă, mulți
mea iubitorilor de fotbal le-a formu
lat la adresa neajunsurilor echipei 
naționale la turneul european. Numai 
astfel se poate explica lipsa 
formei sportive înalte la Rednic. 
Ștefănescu,'Iorgulescu, Țicleanu, An
done, Klein, Irimescu, Geolgău, dar 
și a majorității jucătorilor din lotul 
reprezentativ, ca șl numărul mare 
de accidentări din ultima perioadă. 
Federația și cluburile interesate 
n-au tratat meciul România—Irlanda 
de Nord, primul meci al echipei 
noastre în preliminariile campiona
tului mondial, și singurul din a- 
ccastă toamnă, drept obiectivul ab
solut prioritar al fotbalului nostru 
față de toate celelalte acțiuni, că
ruia să-i consacre zilnic întreaga 
atenție necesară — starea de sănă
tate perfectă a fiecărui jucător no
minalizat, intrarea în formă înaltă a 
fiecăruia dintre aceștia — indiferent 
de alte obiective competitionale, spi
rit ambițios de luptă pentru afir
marea internațională a fotbalului 
nostru, așa cum dovedise fiecare 
dintre jucători în preliminariile 
campionatului european.

S-a pierdut, la Belfast, un bun 
prilej de a se obține un avantaj 5n 
clasamentul grupei a III-a a preli
minariilor campionatului mondial. 
Urmează alte șapte partide care pot 
și trebuie să decidă participarea 
echipei României la turneul final al 
C.M. Dar pregătirile trebuie să în
ceapă acum, deși meciul următor va

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

narea datoriei exter
ne, ca și realizarea 
unor obiective cu ca
racter social : reduce
rea șomajului, con
strucția de locuințe 
etc.

Poporul român ur
mărește cu vie sim
patie și interes efor
turile poporului me
xican pentru accele
rarea progresului eco
nomic și social. Re
lațiile dintre Româ
nia și Mexic au cu
noscut, în ultimii ani, 
o dezvoltare impor
tantă. în abordarea 
problemelor mondiale; 
cu precădere cele pri
vind edificarea noii 
ordini economice, po
zițiile României și 
Mexicului sînt în 
multe privințe iden
tice sau apropiate, 
realizîndu-se o cola
borare bună în orga
nismele internaționa
le, unde reprezentan
ții celor două țări 
conlucrează activ. O 
însemnătate hotărîtoa- 
re pentru extinderea 
și intensificarea ra
porturilor româno-me- 
xicane pe multiple 
planuri a avut-o vi
zita oficială efectuată 
în Mexic, în 1975, de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Documen
tele semnate, acordu
rile încheiate cu acest 
prilej au creat un 
cadru fertil pentru 
creșterea puternică a 
schimburilor comer
ciale, tehnico-științi- 
fice și culturale, în 
interesul ambelor țări 
și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

vwea.Joc.'ÎD:;,aprilie: 1985. Pregătiri 
care să .se. desfășoare intr-o ambian
ță de lucru perseverent și respon
sabil, Ia noi în tară și nu alt
undeva, și care să împiedice orice 
alt pas fals. Antrenorii Mircea Lu- 
cescu și Mircea Rădulescu, cu merite 
în trecut, dar și răspunzători pentru 
o serie de greșeli săvîrșite la turneul 
final european și la ultimul meci, in
clusiv de ordin tactic și educativ, 
sînt datori să pornească primii la in
staurarea stării de stimulare și de 
mobilizare a jucătorilor și antrenori
lor de la cluburi, să înlăture blazarea 
și dezinteresul unora, să clădească 
un lot reprezentativ eficient. împros
pătat cu elemente tinere, talentate, 
dornice de afirmare, capabile să des
fășoare un joc modern, echilibrat în 
apărare, în atac și la mijlocul tere
nului. Ca de obicei, baza de selecție 
a jucătorilor pentru lotul național ră- 
mine campionatul diviziei A, ceea ce 
implică toate cluburile din acest 
campionat la pregătirea campaniei 
preliminariilor C.M. Subliniem ne
cesitatea ca echipele românești parti
cipante Ia cupele europene să obțină 
o mereu sporită calitate a jocului și 
rezultate mai bune, deoarece Dinamo 
și Universitatea Craiova, mai recent 
Steaua și Sportul studențesc au fost 
și vor rămîne principalele furnizoare 
de jucători pentru lotul reprezen
tativ.

în acest spirit de mobilizare gene
rală, angajate unitar și concentric, 
F.R.F. și cluburi, antrenori și jucă
tori — să acționeze cu fermitate pen
tru îndeplinirea obiectivului priori
tar al întregului fotbal național, ca
lificarea echipei noastre reprezenta
tive la turneul final al C.M. din 
Mexic — 1986.

Valerîu MIRONESCU
Cele patru meciuri disputate sîm

bătă în cadrul etapei a 3-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Steaua — F.C. Baia Mare 3—0 (2—0), 
Universitatea — S.C. Bacău 2—0 
(1—0). Dinamo — Corvinul Hune
doara 2—1 (1—1). F.C.M. Brasov — 
Sportul studențesc 1—0 (0—0).

Celelalte meciuri ale etapei se vor 
desfășura astăzi, după următorul 
program : A.S.A. — Jiul ; Gloria 
Buzău — F.C. Argeș ; Politehnica Ti
misoara — Chimia Rm. Vilcea ; F.C. 
Bihor — Rapid ; Politehnica Iași — 
F.C. Olt. Toate partidele vor începe 
la ora 17,00.
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© TELESCOP GIGANT. La

ningrad a fost realizată macheta tehnică 
a unui telescop gigant, cu diametrul oglin
zii de 20 de metri, anunță agenția T.A.S.S. 
Noul aparat urmează să fie construit pe 
baza așa-numitelor oglinzi adaptabile — 
fragmente hexagonale care, printr-o îmbi
nare de mare precizie, formează un sis
tem optic unitar. O asemenea soluție a fost 
impusă de faptul că tehnica actuală.a con
strucțiilor de aparate optice pentru astro
nomie a atins, practic, limitele superioare 
în ce privește șlefuirea de oglinzi mono
lit. Cea mai mare oglindă monolit exis
tentă în prezent în lume — cu diametrul 
de șase metri — a fost fabricată tot la 
Leningrad și instalată la un observator 
din Caucaz. (Telescopul de aici, precizează 
T.A.S.S., a permis pentru prima oară des
coperirea de stele si galaxii situate la 15 
miliarde ani lumină de Terra).

® AUTOMOBIL SOLAR, so
cialiștii vest-germani au pus la punct un 

model de automobil solar de o construcție 
relativ simplă : pe o ramă dreptunghiulară 
din țevi de oțel se montează în cele patru 
colțuri roti .de bicicletă, iar pe restul ramei 
— 24 de baterii solare aflate în legătură cu 
un electromotor. în zilele însorite, automo
bilul solar dezvoltă o viteză de peste 42 km 
pe oră. Constructorii susțin că, după 
ce vor aduce anumite îmbunătățiri, se va 
putea stabili și un record de viteză la 
automobile solare : peste 50 km pe oră.

• TRATAMENT NOU ÎMPO
TRIVA ALERGIILOR. Maladiile aler“ 
gice au devenit in ultimii ani cele mai 
„încăpățînate" boli ale acestui sfirșit de 
secol. Se cunoaște faptul că ele au la ori
gine un dezechilibru imunologic, sint greu 
de vindecat, unele sint chiar incurabile, 
iar medicina nu le poate stabili cauza. 
Din nenumărate tratamente contra 
giilor, se pare că metoda unor 
cialiști francezi este cea mai ___
entă. Este vorba de tratarea acestora cu

aler- 
spe- 

efici-

• HIBRID CEREALIER.In cadruî 
unui colocviu international pe teme de 
cercetare agricolă, desfășurat la Clermont- 
Ferrand.. în centrul Franței, specialiștii din 
diferite state au evidențiat că triticala, 
plantă agricolă rezultată din încrucișarea 
griului cu secara, cunoaște o răspindire din 
ce în ce mai rapidă, fiind semănată acum 
pe suprafețe întinse de teren, în diferite 
țări. O primă varietate a fost pusă la punct 
cu citi va ani în urmă de Institutul francez 
de cercetări agronomice, iar cel mai 
răspîndit tip din această cereală datează 
din anul 1980. Utilizarea ei în hrana porci- 

pot transforma cu ușurință în remorci nelor a dat rezultate deosebite, 
auto. Vagonul de cale ferată are la ambele 
sale capete dispozitive standardizate, de 
prindere de autotrailere. în stațiile de cale 
ferată se amenajează linii de garai cu 
cricuri pentru ridicarea vagoanelor în ve
derea înlocuirii boghiurilor cu roti de auto
camion. Inovația elimină operațiunea costi
sitoare de transbordare a mărfurilor sau 
conteinerelor din garniturile de tren în 
autocamioane.

ajutorul căldurii : în porțiunea superioară a 
sistemului respirator se introduce aer umed 
cald. După un tratament termic efectuat în 
clinicile franceze, 75 la sută din pacienți 
s-au vindecat. Se pare că folosirea locală a 
căldurii contribuie la mobilizarea sistemului 
imunologic al organismului împotriva aces
tei maladii.

• VAGOANE CONVERTIBILE, 
în căutarea unor soluții pentru eliminarea 
operațiunilor de transbordare din vagoa
nele de cale ferată în autocamioane. Spe
cialiștii englezi au realizat vagoane care se 
pot transforma cu ușurință în remorci

• DIN NOU DESPRE RISCU
RILE FUMATULUI Potrivit celor re
latate de „British Medical Journal", tinerii 
care fumează au o sănătate mai șubredă 
decît cei nefumători, fiind mult mai sensi- • PENTRU COMBATEREA uuut cei ueiuuiuiuri, uiuu uiun iutii oeiisi- . . - . . _ * , . . f . ..
bill, la diverse maladii, mai ales respiratorii. MALARIEI. cadrul unel conferințe 
Publicația de specialitate britanică face cu- de presă tinute la Dar es Salaam, directo-

noscute rezultatele cercetărilor întreprinse 
în acest sens, timp de patru ani. de un grup 
de medici de la spitalul Charing Cross, 
prestigioasă instituție medicală londoneză. 
Chiar numai citeva țigări pe zi — atrag 
atenția medicii — înseamnă pentru tineri 
înrăutățirea sănătății și creșterea pericolu
lui de îmbolnăvire. Pe de altă parte, un 
cercetător de la Universitatea din Arizona, 
Steward Hennig, a ajuns Ia concluzia că 
fumătorii nu pot lucra în fabricile de 
calculatoare. Cu ajutorul unui detector 
laser microscopic, el a demonstrat că la 
cîteva ore după fumarea unei țigări, un 
fumător emite de 40 ori mai multe parti
cule decît un nefumător. Acestea se depun 
pe suprafața microschemelor, împiedicînd 
buna lor funcționare. Nici o mască cu 
filtru nu poate reține, în totalitate, aceste 
particule.

rul general al Organizației Mondiale a 
Sănătății, H. Mahler, a declarat că un 
nou medicament împotriva malariei este 
în curs de experimentare. Este vorba de 
meflochin, care ar urma să înlocuiască 
chinina, devenită ineficientă în tratarea ' 
acestei maladii în unele zone ale globului, 
în special pe continentul african.

• AUTOFRIGORIFICE ÎMBU
NĂTĂȚITE. Specialiștii sovietici au reali
zat un nou sistem de răcire pentru autoca
mioanele frigorifice. După cum scrie re
vista „Nauka i Jizni". azotul lichid este in
trodus direct în spațiul de depozitare, izo
lat din punct de vedere termic, al autoca
mionului. unde temperatura coboară rapid 
si. în același timp, se creează un mediu de 
gaz inert, care împiedică alterarea produ
selor si asigură păstrarea calităților lor bio
logice. Primul lot de autofrigorifice echi
pate cu noul sistem de răcire a fost con
struit în R.S.S. Ucraineană.
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si colaborare promovată neobosit de președintele
Presa de peste hotare consacră, în continuare, spații largi oglindirii 

realității din țara noastră, evidențiind amplul program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră trasat de Pro
iectul Directivelor Congresului al Xlll-lea al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea economico-socială a României în cincinalul 1986-1990 și orien
tările de perspectivă pînă în anul 2000, coordonatele majore ale politicii 
interne și externe românești.

Este subliniată în mod deosebit activitatea prodigioasă, cu profundă 
rezonanță internațională, a tovarășului Nicolae Ceiușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste

România, dedicată împlinirii marilor idealuri ale poporului român de edi
ficare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre, asigu
rării dreptului popoarelor la pace, existență liberă și demnă, făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte. Sînt reliefate, de asemenea, pozițiile ex
primate de conducătorul partidului și statului nostru în marile probleme 
ale lumii contemporane, inițiativele, propunerile și demersurile românești 
privind oprirea agravării situației internaționale, înlăturarea completă din 
Europa a armelor nucleare, a oricăror arme, trecerea la măsuri efective 
de dezarmare și de întărire a încrederii, promovării unei politici consa
crate colaborării, înțelegerii și securității în Europa și în întreaga lume.

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Oliver Tambo
ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera] al Parti
dului Comunist Român, ău fost trans
mise, toy arășului Oliver Tambo, pre
ședintele Congresului Național Afri
can, (Â.N.C.) din Africa de Sud, un 
cald salut de prietenie și solidaritate, 
împreună cu urări de’succes în lupta 
populației de culoare sud-africane 
împotriva apartheidului și discrimi
nării rasiale.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
tovarășul Oliver Tambo a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae

Ceaușescu sentimentele sale de stimă 
și prietenie, cele mai bune urări de 
sănătate personală, precum și de 
progres — poporului român prieten.

Schimbul de mesaje a, fost prile
juit de întîlnir.ea care a avut loc la 
Addis Abeba între tovarășul Oliver 
Tambo și tovarășul Ițliu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,. pre
ședintele Colegiului Central de Partid, 
care a condus . delegația partidului 
nostru la congresul de constituire a 
Partidului Oamenilor Muncii din 
Etiopia.

În sprijinul unui dialog politic direct 
pentru eliminarea poverii datoriilor externe

Șub titlul „Proiect de Directive", 
ziarul sovietic „PRAVDA" a publi
cat o relatare despre conținutul 
Proiectului Directivelor Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire la dezvolta
rea economico-socială ' a României 
în cincinalul 1986—1990 și orientă
rile de ’ perspectivă pînă în anul 
2000, relevînd că principalele sar
cini ale viitorului plan cincinal 
constau în realizarea unei creșteri 
economice intensive, lărgirea, în 
continuare, a bazei energetice și de 
materii prime, sporirea aportului 
agriculturii la crearea venitului 
național, intensificarea cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice, 
precum și în menținerea nivelului 
de viață atins și ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale a întregu
lui popor.

Ziarul arată, de asemenea, că 
România va acționa pentru extin
derea și adîncirea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice în ca
drul C.A.E.R., în interesul dezvoltă
rii fiecărei țări membre a C.A.E.R., 
pentru construirea cu succșs a 
noii societăți, pentru consolidarea 
prestigiului socialismului în lume.

Informînd despre ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 10 septembrie, agenția 
CHINA NOUĂ subliniază că 
România este hotărîtă să acționeze 
în așa fel încît Conferința de la 
Stockholm să contribuie la întări
rea încrederii și securității în Eu

ropa, la reluarea dialogului și a 
negocierilor, a politicii de destin
dere.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a reafirmat, totodată, 
că România va acționa pentru rea
lizarea dezarmării, în primul rind 
a dezarmării nucleare, realizarea 
unei Europe unite, fără arme nu
cleare; a unei Europe a păcii și co
laborării între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

Comitetul Politic Executiv — 
precizează agenția — a stabilit că 
delegația română va conlucra strîns 
cu toate delegațiile participante și 
va acționa, împreună cu acestea, 
pentru trecerea cit mai curînd la 
negocieri concrete asupra tuturor 
propunerilor prezentate la confe
rință,' în vederea identificării posi
bilităților de acord, a apropierii 
pozițiilor și a elaborării unor acor
duri corespunzătoare.

Comitetul Politic Executiv a exa
minat și aprobat, de asemenea, 
propunerile privind activitatea de
legației române la cea de-a 39-a 
sesiune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

în cadrul ședinței s-a subliniat — 
se arată în încheierea relatării — 
că delegația română . va depune 
eforturi în interesul realizării păcii, 
a dezarmării, al colaborării și în
țelegerii, între popoare, al regle
mentării pe cale, pașnică a stărilor 
de încordare și conflict și instaură
rii unei noi ordini economice mon
diale.

stat, în 1877, constituirea statului 
național unitar român, în 1918. A- 
cest memorabil August 1944 venea 
să încununeze, ca o sinteză a isto
riei, lupta poporului român pentru

libertate și dreptate socială, pentru 
independență și unitate națională".

Alte articole sînt consacrate in
dustriei, energiei, științei .și teh
nologiei .în România.

0 concepție profund științifică la baza 

întregii activități interne și externe

Documentul adoptat de reuniunea de la Mar del Plata

Bilanț impunător la aniversarea a 40 de ani 

de viață liberă și demnă
Presa din Polonia a publicat ar

ticole, reportaje, corespondențe e- 
vidențiind succesele obținute de 
țara noastră.

„Bilanț impunător al realizărilor"
— se intitulează un articol publi
cat de revista „EXPRESS ILUS- 
ȚROWANY*Ț'i!i'< -■

’ Revistă prezintă calea străbătută 
de țara noastră în anii construcției 
socialiste, subliniind că producția 
industrială a crescut de peste o sută 
de ori, venitul național de 32 ori, 
iar producția agricolă de 7 ori.

în cursul celor 40 de ani au fost 
date în exploatare mii de unități 
industriale, s-au construit milioane 
de locuințe. România este renumită 
astăzi prin producția sa de trac
toare, de nave maritime, de auto
camioane și autoturisme, locomoti
ve cu abur și electrice, utilaj pe
trochimic și de prospectare, pre
cum și prin gama largă de produse 
chimice, ale industriilor de mașini 
și ușoară.

în ultimii ani — se arată în arti
col — o deosebită admirație au tre
zit complexul monumentalei opere 
Canalul Dunăre — Marea Neagră 
și metroul bucureștean. precum și 
hidrocentralele Porțile de Fier I și 
Porțile de Pier II, construite îm
preună cu Iugoslavia. Trebuie 
adăugat că, după Canalul Dunăre
— Marea Neagră, se va trece la ur
mătoarea investiție hidrotehnică 
gigantică — Canalul București — 
Dunăre, care va permite navigația 
directă între Capitală și Marea Nea
gră și va avea, la fel ca și Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, o imensă 
însemnătate pentru irigarea tere
nurilor agricole înconjurătoare.

Succesele sociale și economice ale 
României, politica ei externă ac
tivă de pace au făcut ca această 
țară să-și cîștige un mare pres
tigiu internațional, conchide revista, 
precizînd : în prezent, România în
treține relații diplomatice și consu
lare cu 140 de state ale lumii și 
relații economice cu 150.

Cotidianul „RZECZPOSPOLITA" 
subliniază, în articoluL „Salt în rîn- 
dul celor de frunte", că o compara
ție a României de azi cu cea de 
acum 40 de ani, care a pornit, după 
război, pe calea construcției socia
liste, relevă că această țară — cînd- 
va agrară, săracă, slab dezvoltată
— ocupă astăzi un loc de frunte pe 
harta economică a lumii.

Citind din raportul prezentat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, la se
siunea din luna martie 1984 a Marii 
Adunări Naționale, ziarul relevă că, 
datorită realizărilor științei și' teh
nicii, în ultimii 10 ani au fost pro
iectate și produse peste 20 000 de 
noi tipuri de. mașini și utilaje, in
stalații și aparate și aplicate 8 000 de 
noi tehnologii.

Cotidianul „CHINA DAILY", care 
apare la Beijing, a prezentat pozi
ția României în problemele mișcă
rii de nealiniere, relevînd aprecie
rea dată de către țara noastră rolu
lui acestei mișcări ca importantă 
forță progresistă a lumii contem
porane, în lupta pentru dezarmare, 
împotriva folosirii forței sau ame
nințării cu forța in relațiile inter
naționale, pentru întemeierea unor 
raporturi internaționale noi, bazate 
pe dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî propria soartă.

Se arată, totodată, că România 
cheamă țările nealiniate să-și re
zolve prin discuții diferendele din
tre ele, în vederea consolidării uni
tății și cooperării.

Este evidențiată, de asemenea, 
participarea activă a României la 
reuniunile țărilor nealiniate, pro
movarea cooperării cu țările mem
bre ale acestei mișcări, cu toate ță
rile în curs de dezvoltare.

Un material similar celui apărut 
în „China Daily" a fost publicat în

Buletinul de știri al agenției China 
Nouă.

Revista cubaneză „BOHEMIA" a 
dedicat mai multe pagini speciale 
celei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și ăritiimperialis- 
tă'.' Sînt prezentate- aspecte ale , pre
gătirii' și înfăptuirii-actului, de la 
23 August 1944, ale participării 
României la războiul antifascist 
pînă la victoria finală, aportul ar
matei noastre la eliberarea Unga
riei,. Cehoslovaciei și Austriei.

Revista evidențiază rezultatele 
obținute în construcția socialismu
lui în țara noastră.

Articolele sînt însoțite de o 
fotografie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sînt prezentate, de ase
menea, imagini reprezentative ale 
unor mari obiective economice 
puse în funcțiune sau modernizate 
în ultimele două decenii.

„Poporul-român, ca și cel italian 
— arată ziarul italian „AVANTI"— 
a suferit mult in lunga și frămân
tata sa istorie. Prin multe aspec
te, istoria acestei țări coincide cu a 
noastră, sau cunoaște faze asemă
nătoare. Românii au trebuit să facă 
față, timp de secole, invaziilor și 
dominațiilor străine. Abia in 1859 
are loc prima reîntregire stabilă, 
prin unirea Valahiei cu Moldova, 
in 1877 cîștigă independența și mi
mai in 1918, după prăbușirea Im
periului Austro-Ungar, obține reîn
tregirea definitivă si ou Transilva
nia, o regiune de origine, cultură 
și istorie pe deplin românească".

„Acest popor — se spune în con
tinuare — luptă pentru, a-și îmbu
nătăți propria situație și pentru a-și 
afirma propria identitate națională. 
Din aceste considerente se poate 
aprecia și înțelege mai bine linia 
fundamentală a conducerii româ
ne : nici un soldat român în afara 
teritoriului 'național, dar nici un 
soldat străin în interiorul teritoriu
lui național. Este o afirmare a unui 
principiu de mare valoare".

Presa olandeză continuă să re
liefeze realizările obținute de țara 
noastră pe planul dezvoltării eco
nomice și sociale, rolul proeminent 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în viața internațională, în pro
movarea politicii României de 
pace, dezarmare, colaborare și în
țelegere între toate statele lumii.

Cotidianul „WAARHEID" a pu
blicat, un amplu articol intitulat 
„România merită toată atenția", 
în care sînt prezentate momentele 
cruciale ale istoriei României, evi- 
dențiindu-se s'emhificația actului 
de la 23 August 1944, orientările 
fundamentale ale politicii externe 
a țării noastre, în mod deosebit 
inițiativele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind soluționarea 
marilor probleme ale lumii con
temporane. Se fac referiri largi la 
poziția României în problemele 
dezarmării și securității europene, 
relevîndu-se numeroase pasaje din 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sesiunea 
solemnă, la sublinierea potrivit că
reia in condițiile existenței unor 
uriașe arsenale de arme nucleare 
nu poate exista nici o justificare 
pentru continuarea cursei înarmă
rilor. pentru producerea de noi 
arme nucleare. Sînt consemnate 
măsurile adoptate de țara noastră 
pentru reducerea cheltuielilor mi - 
litare, precizîndu-se că sumele 
economisite au fost folosite în 
scopul majorării alocației pentru 
copii și a burselor studențești.

Numărul din august al publicației 
„LA REVUE PARLEMENTAIRE" 
din Franța inserează un amplu ar
ticol intitulat „40 de ani de la re
voluție", in care se arată : „Există, 
în edificarea și afirmarea Româ
niei modeme, o legătură organică 
între evenimentele majore care 
au jalonat acest proces : revoluția 
din 1848, Unirea Principatelor, in 
1859, cucerirea independenței de

In articolul „Industrializarea — 
factor decisiv al dezvoltării inde
pendente a țării" se subliniază : 
„Unul dintre meritele majore pe 
care1 ■ istoria națională îl va re
cunoaște P.C.R. va fi acela de a fi 
axat întreaga politică economică a 
țării pe concepția științifică po
trivit căreia un nivel de civilizație 
superior se bazează pe o creștere 
substanțială a productivității mun
cii sociale, obiectiv care nu poate 
fi atins decit prin realizarea unui 
complex' economic național armo
nios, eficient și dinamic, în care 
industria și agricultura, industria 
extractivă și cea de prelucrare, 
ramurile generatoare de progres 
tehnic și ramurile clasice se pot 
dezvolta în strinsă corelație".

După ce citează date ilustrative 
pentru dezvoltarea economică a 
României în anii socialismului, re
vista subliniază : „Mai mult, reali
tățile dezvăluie mutații structurale 
și calitative fundamentale a căror 
influență asupra dezvoltării gene
rale a țării este decisivă. Actuala 
situație economică a țării demon
strează incontestabil justețea op
țiunii pentru industrializare".

în articolul „Rolul crescînd al 
științei și tehnologiei" — o trecere 
în revistă a dezvoltării acestor 
ramuri — se relevă că „Romă- 
nia se numără astăzi printre țările 
care dispun de un program pe ter
men luna al dezvoltării științei și 
tehnologiei, domeniu esențial al 
progresului economic și social".

„România dispune in zilele noas
tre ..de un mare potențial de cerce
tare și inginerie tehnologică. aco
perind practic toate domeniile Ști
inței și tehnologiei moderne, ca
pabil în întregime să rezolve pro
blemele cele mai complicate ridica
te de progresul general al țării".

în continuare se arată că „Un ca
pitol impresionant al acestui bilanț

este reprezentat de realizările în
registrate in domeniul chimiei, 
care a beneficiat de, contribuția 
efectivă și permanentă a academi
cianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Această contribuție s-a 
materializat atît în lucrări perso
nale, cit și în spiritul dinamic și 
novator imprimat activității gene
rale de cercetare științifică Și dez
voltare tehnologică, desfășurată in 
această ramură extrem de impor
tantă a economiei naționale. Dato
rită acestei contribuții, industria 
chimică românească produce în 
prezent numeroase categorii de 
polimeri și rășini sintetice. Un loc 
important in chimia' macromolecu- 
lară revine sintezei și transformă
rii elastomerilor ; cercetările asu
pra dezvoltării industriale in acest 
domeniu țin pasul cu evoluția 
mondială.

Activitatea academicianului Elena 
Ceaușescu in,, cercetarea și. in
gineria chimică — se subliniază 
în articol — se constituie într-o 
vastă operă științifică, a cărei bi
bliografie include zeci de lucrări 
publicate in reviste de specialitate 
sau prezentate în cadrul unor 
simpozioane și congrese, naționale 
și internaționale, precum și in cele 
circa 20 brevete de invenții".

Ziarul „VOIX OUVRIERE" din 
Elveția a publicat mai multe arti
cole despre țara noastră, în. care 
evidențiază semnificația actului 
istoric de la 23 August 1944 și 
realizările României socialiste.

Re tema evenimentelor de la 23 
August, cu largi referiri la reali
tatea contemporană a țării, sco- 
țindu-s'e 'îh 'evidență trecutul isto
ric „plin de jertfe" al românilor 
pentru păstrarea identității națio
nale,. au fost publicate, de aseme
nea, articole în revista „GENEVE 
HOME INFORMATION" și în alte 
ziare, elvețiene. ■

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 
în documentul final al reuniunii de 
la Mar del Plata (Argentina), miniș
trii de externe și de finanțe ai celor 
11 țări latino-americane confruntate 
cu mari datorii au cerut organizarea, 
în primul trimestru al anului 1985, 
a unei reuniuni la nivel înalt a țâri
lor in curs de dezvoltare și a state
lor dezvoltate creditoare pentru evi
tarea efectelor grave ale crizei dato
riilor — transmit agențiile interna
ționale de presă. Este esențial ca gu
vernele țărilor industrializate să 
participe la un dialog politic direct, 
cel mai bine în primul trimestru al 
lui 1985, astfel incit problema să poa
tă fi complet înțeleasă de ambele 
părți, se subliniază in document.

Miniștrii au subliniat din nou de
calajul „îngrijorător din punct de ve
dere economic" dintre țările debitoa
re și statele. occidentale industriali
zate. Ei au estimat că, deși pentru 
moment a fost evitată o criză majoră 
în sistemul financiar internațional, 
nu. a fost rezolvată criza generată 
de acumularea de către țările în curs 
de dezvoltare a unei uriașe datorii 
externe.

Agenția U.P.I. reamintește că, îna
inte de începerea. acesteireuniuni, 
la care au fost prezenți miniștri din 
Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, 
Columbia, Republica Dominicană. 
Ecuador, Mexic, Peru, (Uruguay și 
Venezuela, Ministerul de Finanțe al 
S.U.A., principala țară creditoare, a 
reafirmat că guvernul american este 
pentru soluționarea chestiunii dato
riilor pe cale bilaterală, de la caz la 
caz, și prin canalele deja existente, 
termen care se referă în principal la 
Fondul Monetar Internațional. Marea 
Britanic privește, de asemenea, cu 
răceală, metoda dialogului global, 
interguvernamental, în chestiunea 
datoriilor, adaugă U.P.I.

U.P.I. reaminteșțe că, la reuniunea 
de la Cartagena (Columbia), din iu
nie, a acelorași. 11 țări latino-ame
ricane, reprezentanții guvernelor a- 
cestora au criticat vehement dobîn- 
zile excesive americane și protecțio- 
nismul comercial practicat de țările 
industrializate și au arătat că inflexi
bilitatea creditorilor ar putea provo
ca haos în America Latină.

NAȚIUNILE UNITE

Pregătiri pentru sărbătorirea 
a 40 de ani 

de la crearea O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat lucrările 
sesiunii Comitetului pregătitor pen
tru sărbătorirea — in 1985 — a 40 de 
ani de la crearea Organizației Națiu
nilor Unite. A fost adoptat un pro
iect de rezoluție, propus de țările 
nealiniate, în care se subliniază că 
acest jubileu al O.N.U. trebuie să de
vină un simbol ăl hotărîrii popoare
lor de a lupta pentru pace, împotriva 
cursei înarmărilor, pentru preîntîm- 
pinarea unui război nuclear. Se pro
pune declararea anului T985 ca An 
al Organizației Națiunilor Unite, ex- 
primîndu-se convingerea că el va 
constitui începutul unei ere de pace 
trainică, de progres economic și so
cial,. de independență pentru toate 
popoarele lumii.

Documentul urmează să fie pre
zentat spre aprobare celei de-a 39-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., care își va începe lucrările, 
la 18 septembrie, la New York.

. Luînd cuvîntul la încheierea lu
crărilor, președintele Comitetului 
pregătitor, Jorge Illueca, a subliniat 
că marcarea a 40 de ani de Ia crea
rea O.N.U. va constitui un prilej de 
reafirmare a voinței, popoarelor de 
a acționa în spiritul prevederilor și 
țelurilor înscrise în Carta O.N.U.

Negocieri în vederea reglementării 
pașnice a problemei cipriote

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). .— Secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de -Cuellar, a 
declarat. într-o conferință, de presă, 
că întrevederile avute pînă în- pre
zent. la sediul din New York al Na
țiunilor Unite, cu președintele Ci
prului, . Spyros Kyprianou, și cu lide
rul ciprioților turci, Rauf Denktaș, 
pentru , soluționarea politică a situa
ției din insulă, s-au desfășurat în- 
tr-un mod „serios, practic și în- 
tr-un spirit constructiv". El a pre

cizat. în context, potrivit agențiilor 
Associated Press si France Presse, 
că aceste negocieri- nu reprezintă de
cit etapa inițială a unui proces com
plex si că urmează a fi examinate 
elemente' de bază ale unei posibile 
reglementări pașnice a problemei 
cipriote. Javier Perez de Cuellâr ur
mează să aibă noi consultări în 
această problemă cu liderii celor 
două comunități cipriote. începînd de 
săptămîna viitoare.

moscova. Ședință a Coniisiei peripanente C.A.E.R,
r . .-r ■ 1 • . ț țî

pentru colaborare in

Deschiderea lucrărilor 
Conferinței Partidului 

Comunist din Danemarca
COPENHAGA 15 (Agerpres). — 

Sîmbătă, în orașul Nerreșundby, din 
nordul Peninsulei Iutlanda, s-au des
chis lucrările Conferinței Partidului 
Comunist din. Danemarca, la care 
participă aproximativ 350 de delegați. 
Partioipanții examinează probleme 
legate de situația politică internă 
din Danemarca, pregătirile pentru 
alegerile comunale, sarcinile comu
niștilor în lupta pentru apărarea 
drepturilor oamenilor muncii, lupta 
pentru menținerea .păcii și destin
derii.

în raportul prezentat, Joergen Jen
sen, președintele partidului, s-a pro
nunțat pentru adoptarea de măsuri 
concrete vizînd ieșirea din criza eco
nomică și reducerea șomajului. A- 
bordînd probleme externe, raportul a 
cerut guvernului să se delimiteze — 
conform hotărîrilor adoptate recent 
de Folketing (Parlamentul danez) — 
de planurile privind amplasarea, în 
Europa occidentală, a rachetelor nu
cleare cu rază medie, să acționeze 
în direcția retragerii tuturor rache
telor de pe continent, înghețării ar
senalelor nucleare, creării unei zone 
lipsite de arme nucleare în nordul 
Europei.

domeniul transporturilor LISABONA

Inițiative și demersuri de larg ecou 

pentru înlăturarea primejdiei nucleare, 

pentru asigurarea viitorului pașnic al omenirii

MOSCOVĂ 15 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc. ședința Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniul transportu
rilor, la care au participat delegații 
din țările membre ale C.A.E.R. De
legația română a fost condusă de 
Vasile Bulucea, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor.

Comisia a' examinat sarcinile care 
îi revin din hotărîrile Consfătuirii

economice la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și ale ședinței 
a XXXVIII-a (extraordinare) a Se
siunii C.A.E.R., precum și stadiul 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. in domeniul dezvoltării le
găturilor de transport. Au fost ela
borate propuneri care urmează a fi 
prezentate Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. în vederea dezvoltării în 
continuare a acestei colaborări.

Ziarul indonezian de limbă en
gleză „INDONESIAN TIMES" a 
publicat un amplu articol în care 
este evidențiat faptul că „succese 
cu adevărat istorice au fost obținu
te după 1965, de cînd în fruntea 
partidului și statului se află pre- 

. ședințele Nicolae Ceaușescu, sub a 
cărui conducere s-a elaborat și se 
aplică o politică de mare amplitu
dine, o strategie științifică, eșalo
nată pe termen lung, vizînd dez
voltarea economiei naționale, ști
inței și culturii, a tuturor domeni
ilor vieții sociale, perfecționarea 
întregului organism social pe calea 
democrației muncitorești,. realiza
rea unei înalte calități a vieții, 
înscrierea activă, în circuitul mon
dial de valori materiale și spiri
tuale, o politică originală, pătrunsă 
de patriotism și încununată de 
strălucite succese".

Cotidianele nipone „JAPAN 
TIMES", ..ASAHI EVENING 
NEWS" și „THE DAILY YOMIURI" 
au dedicat pagini speciale,Românici. 
Ele au publicat fotografia’tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și articole 
ce relevă realizările poporului 
român în ultimele patru decenii, 
poziția țării noastre față' de pro
blemele majore internaționale, ini
țiativele și acțiunile conducătorului 
partidului și statului nostru con
sacrate păcii și dezarmării.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
a acționat cu perseverența sa cu
noscută pentru instaurarea unei 
noi ordini economice, oferind cele 
mai valoroase și realiste soluții, 
eliberate de orice scheme sau idei 
preconcepute" — se subliniază în 
articolul „Mai multă cooperare 
economică internațională este esen
țială" publicat de ziarul „Japan 
Times".

„Din 1965 — se precizează în ar
ticol I— președintele Nicolae 
Ceaușescu insistă asupra necesită
ții instaurării intre state a unor 
relații bazate pe egalitate in drep
turi, neamestec in treburile inter
ne, avantaj reciproc, renunțare la 
forță și la amenințarea cu forța. 
In acest spirit, printre altele, 
România a elaborat și prezentat un 
document detaliind poziția sa in 
problema instaurării unei, noi or
dini economice internaționale, do
cument difuzat in 1975 la sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U.".

Sub titlul „Industria face pro
grese rapide", ziarul ..THE DAILY 
YOMIURI" a subliniat :

„Dezvoltarea si puternica afir
mare a unei eficiente și moderne 
industrii naționale au fost opțiunea 
fundamentală a politicii economice 
în anii edificării noului sistem 
social. în special în perioada după 
1965, marcată de strălucita și origi
nala strategie a dezvoltării Româ
niei, elaborată cu decisiva con

tribuție, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, caracterizată printr-o 
viziune profundă, lucidă și corrt- 
plexă despriț dezvoltare, comparînd 
realitățile românești nu numai cu 
trecutul, ci și cu realitățile econo
miei mondiale". •

Ziarul argentinian „HOY" a pu
blicat un amplu comentariu, în 
care se subliniază . justețea și 
realismul poziției României, a pre
ședintelui Nicolae' Ceaușescu în 
problemele dezarmării. „România 
consideră că trebuie să se arate în 
mod clar și deschis popoarelor căr, 
deși nu au început încă să cadă 
bombele și că holocaustul nuclear 
nu s-a dezlănțuit, viața popoarelor, 
relațiile interstatale sînt tot mai 
afectate" — scrie ziarul, preci
zînd : „Trecerea la instalarea ra
chetelor nucleare nord-americane 
cu rază medie de acțiune în țările 
Europei occidentale și, ca urmare, 
la aplicarea contramăsurilor anun
țate de Uniunea Sovietică au con
dus Ia agravarea și mai pronunțată 
a situației internaționale.

Se poate spune, că, în prezent, 
cursa înarmărilor a intrat într-o 
nouă fază, deosebit de periculoasă.

în această situație, este necesar, 
așa cum a propus președintele 
Nicolae Ceaușescu, să se oprească 
instalarea rachetelor nord-ameri
cane in Europa și aplicarea contra- 

.măsurilor luate de către Uniunea 
Sovietică, reluîndu-șe negocierile 
de la Geneva dintre cele două țări, 
în vederea realizării unui acord 
corespunzător, care să conducă la 
retragerea tuturor rachetelor ou 
rază medie de acțiune din Europa 
și. în continuare, a celorlalte ra
chete și arme nucleare", se arată 

!în încheiere.
Ziarul indonezian ,;BERITA 

YUDHAA" a publicat un articol, 
însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care sînt pre
zentate momente din viața și. acti
vitatea . președintelui. Nicolae 
Ceaușescu, in slujba partidului și a 
poporului român. .

în încheiere s-a făcut o trecere 
în revistă a evoluției relațiilor din
tre România și Indonezia, punîn- 
du-se accentul pe vizita oficială, 
de prietenie , întreprinsă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa. Elena . Ceaușescu. in a- 
ceastă. țară, in noiembrie 1982.

Relațiile trainice de cooperare și 
colaborare dintre România și Indo
nezia constituie, de asemenea, tema 
unui amplu articol publicat de zia
rul „HARIAN UMUM AB“.

Ziarul peruan „EL MATUTINO" 
a_ publicat un articol dedicat marii 
sărbători naționale a poporului ro
mân. in care au fost prezentate 
semnificația istorică a evenimen
tului și realizările obținute de po
porul nostru in ultimele patru de
cenii.

(Agerpres)

STOCKHOLM

Congresul Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat din Suedia

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — La 
Stockholm s-au deschis lucrările ce
lui de-al 29-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Social-Democrat, de 
guvernămint, din Suedia. Cei 350 de 
delegați la congres vor defini sarci
nile partidului in domeniul politicii 
interne și externe în anii următori, 
în perspectiva alegerilor pentru 
Riksdăg' — parlamentul suedez — 
programate să se desfășoare în sep
tembrie 1985. După cum se știe, ac
tualul guvern al țării, condus de Olof 
Palme, președintele partidului, se 
pronunță pentru frînarea cursei înar
mărilor, în primul rînd a înarmări
lor nucleare, pentru înlăturarea pe
ricolului unei- catastrofe termonuclea

re, pentru un dialog între state, în 
interesul păcii generale și al securi
tății. Partidul Muncitoresc Social- 
Democrat își declară fidelitatea față 
de politica tradițională de neutrali
tate a Suediei și sprijină ideea creă
rii unei zone fără arme nucleare în 
nordul Europei.

Deschizînd lucrările, Olof Palme a 
declarat că unul dintre obiectivele 
politicii economice a social-democra- 
ților îl constituie menținerea și ex
tinderea sectorului public. El a adău
gat că șomajul, inflația și deficitul 
finanțelor publice constituie cele 
trei probleme principale ale econo
miei suedeze, care trebuie soluțio
nate.

Sărbătoarea ziarului 
„Avânte!“

LISABONA 15 (Agerpres). — 
La Lisabona s-au desfășurat 
manifestările prilejuite de 
sărbătoarea ziarului „Avânte !“, 
organul central al Partidului 
Comunist Portughez. Luînd 
cuvîntul in. încheierea manifes
tărilor, secretarul general al 
P.C.P., Alvaro Cunhal, s-a refe
rit la principalele orientări din 
activitatea Partidului Comunist 
Portughez, la întărirea legătu
rilor lui cu masele, a chemat la 
intensificarea . unității de acțiu
ne a tuturor oamenilor muncii, 
a femeilor și tineretului în 
apărarea democrației, inde
pendenței și a cuceririlor revo
luției de la 25 Aprilie 1974.

In cadrul manifestărilor con
sacrate ziarului „Avânte !" a fost 
organizată și o expoziție de 
fotografii și panouri reprezen- 
tind dezvoltarea multilaterală a 
țării noastre. Au fost expuse, de 
asemenea, numeroase lucrări și' 
reviste.
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FORȚE INSURGENTE SALVADORIENE AU PRELUAT CONTROLUL 
ASUPRA LOCALITĂȚII TEJUTEPEQUE, situată la aproximativ 60 km 
nord-est de San Salvador — transmite postul de radio „Fafabundo Marti", 
citat: de agenția Prensa Latina. Cu acest prilej a fost organizat un miting 
popular, in care a fost prezentat programul de acțiune al Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare Națională, vizincf revenirea țării la un 
regim democratic, popular.

„OEDIP" LA TEATRUL NATIO
NAL DIN WEIMAR. La Tea
trul National din Weimar (R.D. 
Germană) a avut loc premiera 
operei „Oedip" de George Enescu. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

protest față de scăderea constantă 
a puterii de cumpărare a salariilor 
pe care le primesc. Tratativele pur
tate pînă în ziua precedentă între 
patronat și uniunea sindicală au 
eșuat.

LA HAVANA s-a deschis cel 
I de-al doilea Tîrg internațional al 
I cărții, la care participă 30 de țări 
Idin America, Europa și Asia, pre

cum și organizații internaționale. 
Tîrgul se desfășoară sub deviza 

I „Cartea - punte a prieteniei și 
progresului social între popoare", 
în cadrul tîrgului vor avea loc con
sfătuiri in 

I pozioane, 
I editori.

domeniul literaturii, sim- 
discuții cu scriitori și

LA BRAZZAVILLE AU ÎN
CEPUT LUCRĂRILE CELEI DE-A 
34-A SESIUNI A COMITETULUI 
REGIONAL AL ORGANIZAI IEI 
MONDIALE A SANATAJII 
(O.M.S.), la care participă repre
zentanți din 45 de state ale Africii. 
Pe ordinea de zi a sesiunii se află 
probleme privind îmbunătățirea 
sistemului de ocrotire a sănătății 
in țările continentului și adoptarea 
de măsuri eficiente pentru comba
terea epidemiilor.

| GREVA
J TORS". La

muncitorilor din industria construc-

Itoare de.automobile a S.U.A.. 59 000 
de muncitori de la 13 tabrici ale 
corporației „General Motors" au 
declarat grevă, incepînd de vineri 
noaptea. Acțiunea a fost declanșată

I in sprijinul revendicărilor angaiâti- 
lor. privind apărarea dreptului Ia 

| un loc de muncă și în semn de

LA „GENERAL MO- 
chemareă sindicatului

CREȘTEREA ȘOMAJULUI ÎN | 
FRANȚA. Potrivit datelor difuzate 
la Paris de Ministerul Muncii, în . | 
luna august, în Franța, numărul ce
lor înregistrați oficial ca fiind în 1 
căutarea unui loc de muncă a ajuns , 
la 2 360 300, transmite agenția I 
France Presse. Acest nivel repre- * 
zintă o creștere cu 2,6 la sută în . 
raport cu luna precedentă și, pe de 
altă parte, 10,1 la sută din popu- ‘ 
lația activă a țării.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 15 (Agerpres) — Pre- 

. ședințele Libanului, Amin Gemayel, 
și primul ministru al guvernului de 
uniune națională, Rashid Karame, 
au convenit, in cadrul unei întreve
deri desfășurate simbătă, asupra ne
cesității elaborării unui program cu
prinzător de soluționare a probleme
lor- politice și de securitate cu care 
este. confruntată țara. într-o decla
rație făcută postului de radio Bei
rut, Rashid Karame a relevat că în 
cadrul întrevederii a fost discutat 
calendarul reuniunilor ministeriale 
ce vor avea loc începînd de săptă
mîna viitoare pentru elaborarea 
reformelor politice.

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din Maroc

RABAT 15 (Agerpres). — La Rabat 
au fost date publicității rezultatele 
definitive ale alegerilor desfășurate 
vineri în Maroc pentru desemnarea, 
a 204 deputați — constituind două; 
treimi din componența Camerei Re
prezentanților, informează agenția 
marocană de presă, M.A.P. După 
cum a anunțat ministrul marocan de 
interne, Driss Pasri, la o conferință 
de presă, din cele 12 partide care au 
avut candidați în alegeri, opt au ob
ținut dreptul de a fi reprezentate în 
parlament. în consultarea electorală, 
pe piimele locuri în ce privește nu
mărul de mandate dobîndite s-au 
situat Uniunea Constituțională, Adu
narea Națională a Independenților, 
Uniunea Socialistă a Forțelor Popu
lare, Mișcarea Populară și Partidul 
Istiqlal.

Restul de 102 deputați ai Camerei 
Reprezentanților urmează să fie de
semnați ulterior prin vot indirect de 
către comunitățile locale și camerele 
de comerț, precizează agenția M.A.P.
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