
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe Takaaki Hasegawa, ambasadorul Japoniei la București.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Japonieiîn vizită de rămas bun, cu ocazia încheierii misiunii sale în tara noastră. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a de^^șurat într-o atmosferă cordială.
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Secretarul general al Societății culturale indo- române 
din Bengalul de Vest (India)

Sub semnul înaltei prețuiri a lucrătorilor ogoarelor, 
al hotăririi oamenilor muncii din agricultură 

de a intim pi na cu realizări remarcabile 
Congresul al Xlll-lea al partidului

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe istoricul si publicistul indian prof. Sunil Kanti Kar, secretar general al Societății culturale indo-române din Bengalul de Vest, aflat intr-o vizită in tara noastră.Exprimînd vii mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea oferită de a vizita din nou România si a aprofunda cunoștințele sale despre realizările poporului român în construcția modernă a tării, oaspetele a înmînat șefului statului român volumul „Nicolae Cea'uescu — titan al timpului nostru", lucrare pe care a realizat-o recent in semn de omagiu, de profundă stimă si pre

țuire fată de activitatea prodigioasă a președintelui României.Publicistul indian a arătat că noua lucrare, care se alătură altor valoroase studii, analize si monografii publicate în India asupra vieții, activității si personalității conducătorului partidului si statului nostru, răspunde largului interes manifestat de opinia publică indiană fată de activitatea neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu pusă în slujba propășirii patriei, a bunăstării poporului român, a reducerii încordării internaționale, a dezarmării, edificării unei lumi fără arme și fără războaie, a păcii și înțelegerii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit si a apreciat că apariția

acestui volum in India servește la mai buna cunoaștere și apropiere intre cele două țări și popoare, în- scriindu-se în cadrul bunelor relații de prietenie si colaborare statornicite între România si India, al eforturilor celor două tari pe plan international, în direcția lărgirii colaborării si întăririi prieteniei între toate popoarele.în cadrul primirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, a fost exprimată convingerea că relațiile de prietenie si colaborare dintre România si India se vor dezvolta în continuare. în interesul celor două popoare. al cauzei păcii și cooperării internaționale.

IN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,

duminică a avut loc în municipiul Slatina
SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Slatina
Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, participanților la marea adunare populară consacrată sărbătoririi „Zilei recoltei", un salut călduros, revoluționar. împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze și uralc puternice, prelungite ; se scandează ,,Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu — l’.C.R. !“).Doresc, de asemenea, să adresez salutul nostru revoluționar tuturor locuitorilor din municipiul Slatina și din județul Olt. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndria !“).Cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei", doresc ca, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, să adresez întregii țărănimi cooperatiste, tuturor oamenilor muncii din agricultură un salut călduros, împreună cu cele mai bune urări de succes în întreaga activitate ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!").Am ales, anul acesta, județul Olt pentru sărbătorirea „Zilei recoltei" avînd în vedere rezultatele bune obținute în întreaga activitate din agricultură, îndeosebi la producția de cereale și plante tehnice. Am vizitat ieri unele unități agricole, precum și unele unități industriale din județ. Avem impresii bune. S-a vorbit aici despre producțiile obținute pe întregul județ și de unele unități fruntașe din Olt. Sînt, într-adevăr. recolte bune, ceea ce demonstrează că, chiar în condițiile climatice mai grele, atunci cînd se organizează în mod corespunzător munca, cînd se acționează cu întreaga răspundere și se aplică în mod consecvent cuceririle științei a- grotehnice, cînd se face totul pen

tru folosirea mecanizării -ți a celorlalte mijloace pe care statul le pune la îndemîna agriculturii, se pot obține recolte bune. (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndria!").De asemenea, și în industrie, județul Olt a obținut rezultate bune pe primele 9 luni din acest an, depășind producția-marfă și obți- nînd realizarea în bune condiții a celorlalți indicatori ai producției industriale.Dealtfel, trebuie să menționez că pe întreaga țară industria noastră a obținut, în acest an, pînă acum, rezultate bune — și avem tot ceea ce este necesar pentru a încheia anul cu o producție cu peste 6 la sută mai mare decît în 1983. Iată de ce aș dori ca de la această mare adunare populară consacrată agriculturii să adresez cele mai calde felicitări muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, tuturor oamenilor muncii din industria noastră socialistă, pentru rezultatele obținute, împreună cu urarea de a încheia anul cu rezultate cît mai bune ! (Aplauze și urale puternice, prelungite).în întreaga țară, în agricultură am obținut pe ansamblu rezultate pe care le-aș putea aprecia ca bune. Avem o producție de cereale care ne dă posibilitatea să realizăm în acest an peste 1 000 kg de cereale pe locuitor, îndeplinind astfel una din prevederile Programului partidului privind agricultura. Avem un număr important de unități agricole care au obținut rezultate bune atît la producția de gnu, cît și de porumb și de plante tehnice. Astfel, la grîu avem 216 unități care au obținut, pe 157 000 ha, o producție de peste 5 000 kg la hectar. Și — așa cum am menționat la Timișoara — avem 3 unități care au obținut peste 8 000 kg de grîu la hectar, ceea ce demonstrează că avem po

sibilitatea să obținem recolte bune la grîu și, realmente, să putem a- sigura, în acest domeniu, nu numai necesarul de aprovizionare al țării, dar să facem ca recolta de grîu să fie printre cele mai bune. (Aplauze și urale puternice, prelungite).Avem, de asemenea, un număr de 78 unități care pe 53 000 hectare au obținut o producție de porumb boabe de peste 10 000 kg la hectar. Este, desigur, o producție bună — și aceasta demonstrează posibilitățile pe care le avem de a spori substanțial producția de porumb la hectar.In această zi, cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei", am înmînat la 9 unități agricole, cooperatiste și de stat, înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" pentru rezultatele deosebite obținute la porumb — realizînd producții de peste 20 tone de porumb știuleți la hectar. Aș dori să adresez tuturor acestor unități, care au fost distinse astăzi cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", cele mai calde felicitări și urarea de a continua să obțină recolte și mai mari în viitor. (Aplauze și urale puternice, prelungite).în această privință, județul Olt se află în frunte, obținînd, din a- ceste 9 unități, 6 titluri de „Erou al Muncii Socialiste". (Urale și a- plauze puternice, îndelungate). Aș menționa cooperativa Scornicești, care, pe 780 de hectare, a obținut o producție de 26 400 kg știuleți la hectar — cea mai ridicată producție obținută pînă acum pe o suprafață mare. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).Recolte mari, de peste 20 000 kg știuleți la hectar și de peste 8 000 kg de grîu la hectar, sînt expresia cerințelor noii revoluții agrare. Trebuie să facem totul pentru a extinde, încă în anul viitor, numărul unităților care să obțină peste 8 000 kg de grîu la hectar ! 

Să asigurăm ca, încă anul viitor, pe cel puțin 35—40 la sută din suprafața cultivată cu grîu să obținem peste 5 000 kg de grîh la hectar. (Urale și aplauze puternice, îndelungate).De asemenea, este necesar să fie luate toate măsurile, încă din a- ceastă toamnă, pentru pregătirea temeinică a lucrărilor de primăvară, începînd cu arăturile de mare adîncime, cu fertilizarea solului, în așa fel îneît anul viitor să obținem pe cel puțin 500 de mii de hectare o producție de minimum 10 000 kg de porumb boabe la hectar și să crească numărul unităților cu producții de peste 20 000 kg știuleți la hectar. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).Așa cum am menționat, avem rezultate bune și la alte culturi. Județul Olt a obținut, spre exemplu, la floarea-soarelui o producție de peste 2 500 kg la hectar. Este o producție bună, deși și județul Olt trebuie să-și propună să obțină cel puțin 3000 kg la hectar, încă anul viitor. Dar această sarcină se pune, în aceeași măsură — sau poate chiar mai mult — pentru toate județele cultivatoare de floarea-soarelui, care se află într-o zonă mai bună decît județul Olt. Trebuie să facem în așa fel îneît și la floarea-soarelui, și la soia, și la sfeclă și la cartofi, în general la toate culturile de plante tehnice, de legume să obținem producții pe măsura posibilităților agriculturii noastre socialiste, a muncii cooperatorilor și a tuturor oamenilor muncii din agricultură ! (Urale și aplauze puternice, îndelungate; se scandează „Ceaușescu și țăranii!“).La realizarea acestor producții, un rol important au avut și stațiunile de mașini agricole — S.M.A.-urile, mecanizatorii, care execută, de fapt, principalele lucrări agricole. De aceea aș dori să adresez felicitări stațiunilor de 

mecanizare din unitățile care au fost distinse astăzi cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" și să adresez tuturor mecanizatorilor urarea de a acționa cu întreaga răspundere îneît să se realizeze in bune condiții producțiile de care am vorbit aici. Am în vedere ca acele stațiuni de mecanizare care au contribuit la aceste recolte bogate, la sfîrșitul campaniei agricole generale, cînd vom face bilanțul general, să fie și ele distinse cu titluri și ordine ale Republicii Socialiste România, ca o expresie a aprecierii activității bune pe care au depus-o, a aportului lor important la aceste mari realizări. (Urale și aplauze puternice, prelungite).Am obținut, de asemenea, o serie de rezultate bune și în zootehnie, atît în ce privește creșterea efectivelor de animale, a producției animaliere, de carne, lapte, ouă și lînă. în general, putem a- precia că, în acest an, cînd am sărbătorit a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă, agricultura noastră — ca și industria — s-a prezentat cu rezultate importante, ceea ce ne dă convingerea să afirmăm că toți oamenii muncii din toate sectoarele vor întîmpina Congresul al Xlll-lea al partidului cu succese importante în realizarea planului pe acest an și în pregătirea temeinică pentru realizarea planului pe 1985 — și deci pentru încheierea cu succes a întregului cincinal. (Aplauze și urale puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu reales Ia al XHI-lea Congres!").Succesele obținute în toate sectoarele, rezultatele bune din agricultura noastră socialistă demonstrează justețea politicii parti-(Continuare în pag. a III-a)

Participanții la grandioasa adunare 
populară, într-o impresionantă unitate 
de cuget și simțire cu întreaga noastră 

națiune, și-au exprimat dorința ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 

reales, la cel de-al XHI-lea Congres, în 
funcția supremă de secretar general 

al partidului

DECRET PREZIDENȚIAL9 
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste**  

unor unități agricole socialistePentru contribuția deosebita adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru producția mare de porumb obținută în anul 1984,Președintele Republicii Socialiste România decretează:Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" următoarelor unități agricole socialiste :- Cooperativei agricole de producție „Scornicești" din comuna Scornicești, județul Olt, care a obținut o producție medie de 26 443 kg știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.- Cooperativei agricole de producție „Vădăstrița" din comuna Vădăstrița, județul Olt, care a obținut o producție medie de 24 530 kg știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.- Cooperativei agricole de producție „Urzica" din comuna județul Olt, care a obținut o producție medie de 24 350 kg : hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.- Cooperativei agricole de producție „Mărgineni" dinștiuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.- Cooperativei agricole de producție „lanca" din
i Urzica, știuleți la... comunaScornicești, județul Olt, care a obținut o producție medie de 22 100 kg ■ știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.- Cooperativei agricole de producție „lanca" din comuna lancq, județul Olt, care a obținut o producție medie de 21 600 kg știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.- Cooperativei agricole de producție „Gostavățu" din comuna Gosta- vățu, județul Olt, care a obținut o producție medie de 20 950 kg știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.- Cooperativei agricole de producție „Ogoru" din comuna Pecica, județul Arad, care a obținut o producție medie de 21 865 kg știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.- întreprinderii agricole de stat „Semlac" din comuna Semlac, județul Arad, care a obținut o producție medie de 20 020 kg știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.— Cooperativei agricole de producție „Topolovățu Mare" din comuna Topolovățu Mare, județul Timiș, care a obținut o producție medie de ; 20 530 kg știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.

NICOLAE CEAUȘESCU
\ Președintele Republicii Socialiste România

f r,
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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

duminică a avut loc în municipiul Slatina sărbătorirea „Zilei recoltei"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu au participat duminică, 
21 octombrie, la sărbătorirea „Zilei recoltei**  și au vizitat, cu 
acest prilej. Expoziția realizărilor agriculturii județului Olt, 
organizată în municipiul Slatina.

împreună cu secretarul general al partidului s-au aflat 
tovarășii Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, Ion Dincă, Silviu 
Curticeanu.„Ziua recoltei", sărbătoare a tuturor lucrătorilor ogoarelor și, în același timp, prilej de bilanț al activității din agricultură, s-a desfășurat în acest an sub semnul amplei mobilizări a oamenilor muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste în vederea realizării prevederilor Programului național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, obținerii unor importante succese în cinstea celui de-al XlII-lea Congres al partidului. Lucrătorii ogoarelor de pe cuprinsul județului Olt se prezintă în această zi simbol a anului agricol cu rezultate pe măsura eforturilor depuse, cu producții record ce le asigură locuri de frunte în întrecerea socialistă, contribuind astfel Ia Înfăptuirea noii revoluții agrare — cerință esențială a strategiei dezvoltării generale a patriei.îndreptățită satisfacție pentru rodnicia muncii lor, bucuria nețărmurită de a se întîlni din nou, în aceste momente sărbătorești, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu iubit al meleagurilor Oltului, stimat și prețuit de întregul nostru popor, și-au găsit o semnificativă expresie în entuziasta primire ce i s-a făcut la sosirea în municipiul Slatina.La coborîrea din elicopterul prezidențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită stimă 

și considerație de tovarășul Vasile Bărbulescu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Erau prezenți Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Marin Vasile, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Tiberiu Mureșan, președintele Academiei de științe agricole și silvice, primii- secretari ai comitetelor județene de partid Arad, Argeș, Brăila, Călărași, Dolj, Teleorman, Timiș și Vîlcea.După străvechile tradiții ale localnicilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinațl cu pîine și sare. Un grup de tineri și pionieri le oferă, cu emoție și bucurie, frumoase buchete de flori.Se scandează cu putere ■„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!", în semn de aleasă prețuire pentru oaspeții dragi, două tinere în frumoase costume populare oltenești presară în calea tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena, Ceaușescu petale de trandafiri.Pe întreg traseul parcurs pînă la expoziție, mii de locuitori din Slatina și din localitățile învecinate, tineri și vîrstnici au aplaudat și ovaționat cu însuflețire. Cei prezenți au scandat cu entuziasm urarea ce găsește un puternic ecou în con

știința întregii noastre națiuni — „Ceaușescu reales la al XlII-lea Congres".Ambianța specifică acestei zile de sărbătoare este subliniată și de evoluția plină de dinamism a numeroase formații de cîntece și dansuri populare.Intrarea în expoziție este străjuită de un impunător arc de triumf, în apropierea căruia, pe un imens panou era înscris : „Din adîncul inimii, vă adresăm, dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai calde mulțumiri pentru tot ceea ce ați făcut și faceți ca plaiurile străvechi ale județului Olt să se dezvolte și să înflorească odată cu țara, în epoca de aur a marilor Înfăptuiri, înscrisă în conștiința poporului român drept «Epoca Ceaușescu-".O suită de mari panouri cu fotografii ilustrează momente din timpul vizitelor de lucru efectuate de secretarul general al partidului în diferite unități agricole din județul Olt.întreaga expoziție se constituie într-un grăitor simbol al traiectoriei ascendente urmate de agricultura județului Olt, marcată de semnificative împliniri, de adevărate mutații în toate sectoarele de producție. Bogăția roadelor acestei toamne este imaginea dominantă, pusă în lumină de marea varietate de produse.Gazdele prezintă principalele coordonate ale dezvoltării tuturor sectoarelor producției agricole, structura culturilor, precum și măsurile întreprinse în direcția mai bunei utilizări a pămîntului, sporirii continue a potențialului său produc- tiv. Un loc important în ansamblul acestor preocupări îl ocupă lucrările de îmbunătățiri funciare, îndeosebi extinderea irigațiilor. Astfel, dacă în 1965 doar 4,5 la sută din su

prafețe erau amenajate pentru irigat, în prezent ponderea acestora se apropie de o treime, urmînd ca pînă la sfîrșitul cincinalului viitor să depășească 73 la sută din total.Secretarului general al partidului îi sînt înfățișate în continuare realizările în domeniul sporirii gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, datorate în principal continuei îmbunătățiri a dotării cu tractoare și mașini agricole, perfecționării acestora, promovării unor tehnologii moderne.Modernizarea bazei tehnico-mate- riale, preocuparea statornică pentru valorificarea la maximum a capacității terenului au făcut ca anul 1984, fără a se fi remarcat prin condiții climatice deosebit de favorabile, să fie pentru lucrătorii ogoarelor județului Olt un an cu rezultate foarte bune, datorate în primul rînd străduinței de fiecare zi a tuturor celor care fac ca pămînturile de aici să rodească de la an la an tot mai mult.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului le sînt înfățișate apoi rezultatele privind producțiile de porumb, cultură ce deține ponderea cea mai importantă in agricultura județului Olt.Secretarul general al partidului s-a interesat de soiurile și hibrizii folosiți în acest an, de respectarea densității optime și a indicat extinderea celor mai productivi, astfel încît să se obțină recolte de peste 20 000 kilograme la hectar în cît mai multe județe și pe suprafețe tot mai mari.Au fost examinate, de asemenea, noile soiuri de cartofi create de unitățile de cercetare, care au dat rezultate bune pe terenurile unde au fost experimentate, urmînd a fi extinse în județul Olt și în alte zone.Standurile rezervate plantelor tehnice au evidențiat, la rîridul lor, suc

cesele dobîndite prin crearea unor soiuri noi, de mare productivitate, adoptarea unor soluții tehnologice eficiente. Expresia cea mai semnificativă a nivelului atins în prezent este aceea că, atît la floarea-soare- lui, cît și la soia și sfecla de zahăr, volumul producției este de circa 3 ori mai mare decît în 1965.Remarcabilă este și dezvoltarea legumiculturii, care asigură în prezent producții de 7 ori mai mari decît în urmă cu două decenii.Apreciind rezultatele obținute, secretarul general al partidului a cerut să se extindă semănatul fasolei și al altor leguminoase în cultură dublă, după grîu și orz, pentru valorificarea superioară a pămintului și obținerea unor producții suplimentare.Sînt evidențiate, de asemenea, multiplele aspecte ale modernizării viticulturii și pomiculturii, care și-au dublat producția.O dovadă a dezvoltării de ansamblu a agriculturii județului o reprezintă evoluția producției globale, care a crescut în ultimele două decenii de la 1,6 la peste 7 miliarde lei. Concomitent, au sporit livrările de produse la fondul centralizat al statului.Se vizitează, în continuare, spațiile expoziționale rezervate creșterii animalelor, sector cu mare pondere în agricultura județului Olt.Secretarul general al partidului este informat că efectivele de animale au crescut constant la toate speciile, concomitent sporind și producțiile. Astfel, bovinele însumează un efectiv de peste 200 de mii de animale, porcinele 536 de mii, iar numărul ovinelor a depășit o jumătate de milion.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază rezultatele obținute și recomandă specialiștilor să persevereze în direcția ameliorării și selecției pentru creșterea însușirilor biopro- 

ductive ale efectivelor, pentru realizarea unor greutăți cît mai mari la animalele de carne.Rețin atenția oile țurcane de Bras- tavăț, o varietate crescută în cooperativele agricole și gospodăriile populației din această zonă a județului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere specialiștilor să întreprindă măsuri de ameliorare a acestor efective de țurcane, aplicînd tehnologia practicată la stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor Rușețu-Buzău, asigurîndu-se astfel creșterea substanțială a producției de lapte.Un loc distinct în expoziție îl ocupă activitatea de producere și preparare a furajelor. Se arată că în județ este asigurat integral necesarul de hrană pentru efectivele de animale, folosindu-se toate resursele cîmpului și diverse subproduse din industria alimentară.Semnificativele creșteri ale producției vegetale și animaliere se regăsesc în dezvoltarea industriei alimentare a județului — realizările din domeniile panificației, industrializării laptelui și cărnii, fabricării conservelor din legume și fructe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt invitați, apoi, să viziteze sectorul rezervat mecanizării agriculturii. Secretarul general al partidului a analizat cu factorii de răspundere prezenți modul cum sînt transpuse în viață sarcinile și orientările privind dezvoltarea sectorului de mecanizare a agriculturii în județul Olt.Gazdele au prezentat o serie de mașini și utilaje, cum sînt semănă- torile de păioase în rinduri dese de 10, 8 și 6 cm, agregate pentru semănat culturi prășitoare, agregat pentru întreținerea culturilor și fertilizarea cu îngrășăminte lichide, alte agregate pentru pregătirea pa

tului germinativ și pentru efectuarea arăturilor, utilaje care au fost concepute la indicația secretarului general al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat eforturile depuse de specialiști in direcția modernizării tractoarelor și mașinilor agricole șl a indicat ca la semănat să fie folosite agregatele care asigură o densitate optimă de plante la hectar. în continuare, gazdele înfățișează secretarului general al partidului preocupările lor în direcția recondiționării și refolosirii pieselor de schimb.Pe parcursul vizitării sectorului rezervat tractoarelor și mașinilor agricole, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de caracteristicile tehnice ale utilajelor expuse și a apreciat eforturile depuse în vederea perfecționării lor, pentru sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole.In ultimul sector al expoziției, Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor prezintă o gamă largă de produse de uz gospodăresc, bunuri de larg consum, diverse produse agroalimentare și apicole.In încheierea vizitei la această amplă și reprezentativă expoziție organizată de Ziua recoltei, secretarul general al partidului a apreciat realizările oamenilor muncii care lucrează cu dăruire în sectoarele agriculturii județului și a recomandat ca experiența pozitivă, inițiativele valoroase care au condus la sporirea producțiilor vegetale și animale, la creșterea eficienței economice să fie cunoscute și preluate și în celelalte județe ale țării.La plecarea din expoziție, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați din nou cu puternice urale și ovații, expresie a celor mai calde sentimente de profundă dragoste, stimă și respect.
Marea adunare populara din municipiul SlatinaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a participat. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la marea adunare populară organizată duminică, 21 octombrie, în municipiul Slatina cu prilejul „Zilei recoltei".Tradiționala sărbătoare a avut loc în acest an în județul Olt, în semn de deosebită apreciere pentru rezultatele bune obținute de lucrătorii ogoarelor din această parte a țării în creșterea producției vegetale și animale, care și-au adus astfel o contribuție sporită la înfăptuirea importantului program de dezvoltare și modernizare a agriculturii noastre socialiste, la ridicarea bunăstării intreguiui popor.Adunarea desfășurată pe stadionul orașului a reunit zeci de mii de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul județului, care au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu o emoționantă manifestare de dragoste și recunoștință.Reafirmîndu-și cu putere gîndu- rile și simțămintele pe care le împărtășeau în aceste momente de frumoasă sărbătoare — sărbătoarea recoltelor bogate, a hărniciei și priceperii — cei prezenți au scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu reales la al XlII-lea Congres !“, „Ceaușescu — Pace !“. Atmosfera de intensă bucurie și satisfacție a fost întregită, aici, pe stadionul din Slatina, de prezența a numeroase formații artistice, care au interpretat vibrante cintece revoluționare, patriotice, îndrăgite melodii șl jocuri populare din folclorul românesc. In toate aceste manifestări, în uralele și ovațiile neîntrerupte ale mulțimii s-au regăsit alesele simțăminte cu care întreaga națiune îl înconjoară pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, pentru activitatea ce o consacră zi de zi, cu abnegație și exemplară dăruire revoluționară, propășirii neîntrerupte a patriei, ridicării ei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație socialistă, cauzei păcii, dezarmării, colaborării și înțelegerii în lume.In această atmosferă, de mare entuziasm popular, au luat loc la tribună tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.împreună cu conducătorul partidului și statului nostru se aflau tovarășii Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, Ion Dincă, Silviu Curticeanu. Erau prezenți, de asemenea, ca invitați, primii secretari ai comitetelor județene de partid : Arad — Pavel Aron, Argeș — Constantin Zan- fir, Brăila — Anton Lungu, Călărași — Dumitru Bejan, Dolj — Gheorghe Stoica, Teleorman — Teodor Roman, Timiș — Cornel Pacoste, Vîlcea — Venerica Patru, precum și activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, conducători de unități agricole de stat și cooperatiste, eroi ai muncii socialiste.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Vasile Bărbulescu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., care a spus :Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși,Cu nemărginită admirație și vibrantă recunoștință, cu dragoste fierbinte, pornită din adincul inimilor și conștiințelor noastre, vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm dumneavoastră și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai alese și mai calde mulțumiri pentru onoarea ce o faceți locuitorilor județului de a fi din nou in mijlocul nostru cu prilejul Zilei recoltei 1984.

Folosim acest minunat prilej pen- .tru a exprima gîndurile și sentimentele de adîncă prețuire și profundă recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Olt, pentru tot ce s-a înfăptuit pe aceste locuri încărcate de istorie in cei 20 de ani de cind partidul și poporul v-au ales pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al poporului român, revoluționar înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, să-i conduceți destinele pe înaltele trepte ale civilizației comuniste.întregul nostru popor vede în dumneavoastră marele erou al grandioaselor realizări și prefaceri revoluționare pe care patria noastră le trăiește în anii care au intrat pentru totdeauna în istoria României drept „Epoca Ceaușescu".Ne exprimăm sentimentele noastre de înaltă prețuire și aleasă considerație, de profundă recunoștință mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și' statului nostru, strălucit om de știință și savant de renume mondial, care aduce o contribuție deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.îndrumată și sprijinită permanent de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, organizația de partid a județului Olt, toate colectivele de oameni ai muncii au acționat cu fermitate revoluționară pentru a înfăptui orientările și indicațiile date cu ocazia vizitelor de lucru efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în județul Olt.Vă raportăm că în întîmpinarea Congresului al XlII-lea al partidului oamenii muncii din județul nostru, avînd în frunte comuniștii, au obținut rezultate bune în toate sectoarele vieții economice și sociale.In agricultură, muncind mai eficient în acest an, am reușit să realizăm și să depășim sarcinile de plan atît la producții, cît și la fondul de stat. Astfel, s-au obținut in medie la orz 5182 kg, la grîu 4 600 kg, la floarea-soarelui 2 547 kg la hectar.In prezent, sîntem aproape de a finaliza recoltatul porumbului, la care vom obține peste 8 500 kg la hectar, iar la sfecla de zahăr producția medie realizată va fi dublă față de aceea din anul 1983.A fost, totodată, îndeplinit și depășit planul la legume și fructe. In zootehnie, la producția de lapte, prevederile pe întregul an au fost realizate încă de la începutul lunii octombrie.Aceste producții ne dau posibilitatea să livrăm la fondul de stat aproape 1,3 milioane tone de cereale și plante tehnice, să depășim sarcinile pentru export la legume și fructe cu mai mult de 3 000 tone, să asigurăm suplimentar fondului de stat peste 30 000 de hectolitri de lapte și alte produse agroalimentare.Realizările pe care le raportăm astăzi se datoresc sprijinului direct primit din partea partidului și statului, a dumneavoastră personal, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, care, de fiecare dată, în dialogul rodnic cu lucrătorii ogoarelor, ați stabilit măsuri pentru creșterea fertilității pămintului, îmbunătățirea tehnologiilor de cultură, aplicarea cercetării științifice în producție, dezvoltarea zootehniei. Astfel, seceta care ne-a încercat destul de mult și în acest an și-a dovedit neputința în fața oamenilor, a gîndirii și acțiunii lor.Răspunzînd caldei chemări adresate tuturor lucrătorilor din agricultura țării pentru a smulge pămîntului roade cît mai bogate, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, să facem totul pentru ca și județul Olt să devină in viitor „județ al recoltelor de vîrf".Vă asigurăm pe dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, că indicațiile și orientările date in timpul vizitei de ieri în unități industriale și agricole din ju

dețul Olt vor deveni pentru noi toți adevărate programe de lucru, că vom acționa cu întreaga forță revoluționară a organizației județene de partid pentru înfăptuirea lor în viață. Nu vom avea tihnă pînă cînd unitățile cu producții medii de peste 8 000 kg de griu și orz și mai mult de 15 000 kg porumb boabe nu vor mai fi flori răzlețe la început de primăvară, ci vor deveni cîmpuri înfloritoare pe întreg județul Olt.Oamenii muncii din industria Oltului vă raportează, mult iubite tovarășe secretar general, că, acțio- nînd cu înaltă conștiință patriotică, revoluționară, pentru a înfăptui indicațiile și sarcinile trasate de dumneavoastră, au realizat peste plan o producție-marfă în valoare de 800 milioane lei și o producție-marfă vîndută și încasată de aproape 900 milioane lei. Au fost înfăptuite și depășite prevederile planului la export, Ia producția netă, productivitatea muncii, investiții, practic la toți indicatorii sintetici.Gîndirea și acțiunea dumneavoastră revoluționară se regăsesc pregnant și în dezvoltarea unitară, armonioasă a economiei și vieții sociale a județului Olt, în rezultatele obținute în formarea conștiinței socialiste a omului nou, multilateral dezvoltat.Faptul că vă aflați din nou în mijlocul nostru în apropierea lucrărilor Congresului al XlII-lea al partidului reprezintă pentru noi o mare cinste și bucurie, iar activitatea desfășurată de dumneavoastră, o înălțătoare pildă de eroism, de abnegație, de pasiune și dăruire, de dragoste nețărmurită față de patrie, o sinteză a spiritului revoluționar.Transpunînd în practică obiectivele strategice fundamentale stabilite de partid, noi dăm o înaltă apreciere politicii externe a României socialiste, contribuției dumneavoastră și a tovarășei Elena Ceaușescu pentru asigurarea păcii și colaborării în lume.Ne mîndrim și ne bucurăm pentru faptul că, pe plan mondial, numele patriei noastre străbune, al dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, sînt rostite cu respect și considerație, impunîndu-se pe toate meridianele lumii.Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți ca patria noastră să devină mai bogată și mai înfloritoare, cei peste o jumătate de milion de locuitori ai județului Olt, în același gînd și în aceeași simțire cu întregul partid și popor, subscriu cu inima și cugetul lor la realegerea dumneavoastră, la cel de-al XlII-lea forum național al comuniștilor, în funcția de secretar general al partidului, chezășie sigură a dezvoltării patriei pe cele mai înalte trepte ale progresului uman.Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, scumpe tovarășe secretar general Nicolae ,Ceaușescu, facem legămînt solemn că nu există cauză mai înaltă și crez mai însu- flețitor decît slujirea cu fierbinte devotament a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, că vom face totul și vom acționa cu hotărîre comunistă pentru a înfăptui exemplar hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului.Primiți, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, urarea pornită din adîncul inimilor noastre, de viață îndelungată, cu sănătate și fericire, pentru a ne conduce pe mai departe pe drumul luminos al bunăstării și prosperității întregului popor.Să ne trăiți ani mulți, cît țara și pentru țară, pentru binele și fericirea poporului român.In continuare, a avut loc o festivitate în cadrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmînat înalta distincție de „Erou al Muncii Socialiste", conferită prin Decret prezidențial, unor unități agricole pentru contribuția 

deosebită adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru producția mare de porumb obținută în anul 1984.în continuare, a luat cuVîntul tovarășul Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare, care a spus :Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Sărbătoarea „Zilei recoltei" ne oferă prilejul ca, în numele tuturor oamenilor muncii de pe ogoare, să vă adresăm din adîncul inimilor noastre cele mai vii mulțumiri pentru grija permanentă pe care o pur- tați dezvoltării agriculturii, a satului românesc, pentru clarviziunea cu care ne orientați eforturile în înfăptuirea noii revoluții agrare.Vă rog să-mi permiteți să folosesc acest minunat prilej pentru a exprima întreaga adeziune a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe ogoarele patriei noastre la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea la Congresul al XlII-lea al partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, militantul comunist și revoluționarul patriot care își consacră viața, de peste cinci decenii, binelui poporului, propășirii patriei noastre socialiste.Ca urmare a puternicului sprijin primit din partea conducerii de partid și de stat pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-ma- teriale a agriculturii, a hărniciei mecanizatorilor, cooperatorilor, cadrelor tehnice agricole, întreaga agricultură a țării noastre raportează, în acest moment sărbătoresc, rezultate bune, superioare celor obținute în anii anteriori.Astfel, la cultura griului, un număr mare de unități agricole socialiste au realizat în acest an producții de peste 5 000 kg/ha, iar unele peste 7 000 și 8 000 kg/ha.La cultura porumbului avem, de asemenea, unități care au obținut în acest an peste 20 000 kg porumb știuleți la hectar.Rezultatele obținute de fruntași demonstrează cu claritate că este pe deplin posibil să asigurăm o creștere substanțială a producțiilor medii pe hectar — obiectiv fundamental al noii revoluții agrare.Acordarea în acest cadru sărbătoresc a titlului de „Erou al Muncii Socialiste" unităților care au obținut peste 20 tone porumb știuleți la hectar constituie încă o dovadă a grijii permanente pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă dezvoltării agriculturii, un nou și puternic imbold pentru ca un număr tot mai mare de C.A.P.-uri și I.A.S.-uri să realizeze, an de an, producții record.Și în zootehnie rezultatele obținute în acest an sînt mai bune decît în 1983. Au crescut efectivele de animale la toate speciile față de anul trecut — cu peste 11 la sută la bovine și porcine și cu 7 Ia sută la ovine. De asemenea, producțiile medii de lapte de vacă și de lină sînt superioare celor din anul 1983.Cu toate acestea, rezultatele de producție și economico-financiare nu se ridică la nivelul planului. Nerealizarea producțiilor planificate de către unele unități se datorește neasigurării densităților optime, depășirii epocilor de semănat, întîrzie- rii recoltatului, care au determinat diminuarea producției și a calității acesteia.Ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, să aplicăm mai ferm orientările și indicațiile pe care ni le-ați dat în repetate rîn- duri cu prilejul consfătuirilor cu activul din agricultură, al vizitelor de lucru în unitățile agricole, să acționăm mai energic pentru utilizarea cît mai eficientă a pămîntului, a 

parcului de tractoare și mașini, a amenajărilor pentru irigații, a mijloacelor de chimizare, a semințelor cu mare valoare biologică, pentru creșterea efectivelor și producțiilor animaliere, folosirea mai bună a forței de muncă, reducerea cheltuielilor materiale, astfel încît să realizăm o nouă calitate în întreaga activitate din agricultură, să înfăptuim Programul național pentru asigurarea unor producții agricole, sigure și stabile, celelalte programă de dezvoltare a agriculturii, elaborate din indicația și sub directa dumneavoastră îndrumare.în toamna acestui an, am avut de însămințat cu grîu-secară 2,5 milioane hectare și 755 mii hectare cu orz și orzoaică. Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că la ora actuală aceste lucrări sînt practic încheiate, ele fiind efectuate în condiții de calitate.Cu sprijinul direct al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prin institutele și stațiunile de cercetări agricole, am reușit să îmbunătățim structura biologică a semințelor de grîu și orz, folosind în această toamnă numai sămînță elită și din înmulțirea întîi și a doua.Acum, toate forțele sînt concentrate la încheierea recoltării porumbului, legumelor, fructelor și strugurilor, precum și a celorlalte culturi tîrzii, la transportul, livrarea și depozitarea în cele mai bune condiții a recoltei, la executarea arăturilor adînci de toamnă.Acționăm pentru strîngerea tuturor resurselor furajere, precum și depozitarea și folosirea lor chibzuită.Ne preocupăm de organizarea în condiții cît mai bune a învățămln- tului agrozootehnic de masă și a instruirii cadrelor, astfel încît perfecționarea pregătirii profesionale să constituie o pîrghie tot mai puternică de sporire a producțiilor agricole.Ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, ca, în lumina indicațiilor și orientărilor formulate de dumneavoastră, a învățămintelor desprinse din activitatea desfășurată anul acesta, să acționăm mai organizat, într-un spirit de ordine, disciplină și răspundere comunistă, întîmpinînd astfel Congresul ai XlII-lea al partidului cu noi și importante realizări.Vom munci cu toată hotărîrea în vederea îndeplinirii sarcinilor ce ne revin, astfel ca recolta anului 1985 — ultimul an al cincinalului — să marcheze un nou și important salt calitativ, pe măsura bazei materiale și a experienței acumulate, sporind astfel contribuția agriculturii Ia progresul general al țării, la creșterea bunăstării întregului nostru popor.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Dumitru Brenciu, președintele Consiliului agroindustrial de stat și cooperatist Scornicești, care a spus:Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, în aceste momente de rodnic bilanț al muncii oamenilor ogoarelor, prilejuite de sărbătorirea „Zilei recoltei", să vă mulțumim din inimă pentru înaltele distincții conferite cooperativelor agricole Scornicești și Mărgineni din consiliul nostru agroindustrial ca urmare a obținerii producțiilor mari la cultura porumbului, adresîndu-vă, totodată, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, gindurile și sentimentele de fierbinte dragoste și adîncă recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor din comunele componente ale Consiliului unic agroindustrial Scornicești, pentru grija permanentă! pe care o manifestați înfloririi necontenite a agriculturii românești.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vizita pe care ați efectuat-o ieri, împreună cu mult stimata tovarășă Elena 

Ceaușescu în comuna Scornicești, va dăinui în adîncul inimilor noastre, iar prețioasele indicații pe care ni le-ați dat vor constitui un autentic îndreptar al muncii ce o vom desfășura, pentru a obține recolte tot mai bogate.AVem, totodată, deosebita satisfacție de a vă raporta că, transpunînd în practică indicațiile dumneavoastră, am reușit să realizăm producții bune la majoritatea cooperativelor agricole de producție din cadrul Consiliului unic agroindustrial. La grîu și orz am obținut pe total consiliu o producție medie la hectar de 5 307 kg și, respectiv, 4 980 kg. La porumb, producția medie la hectar pe total consiliu se ridică la peste 14140 kg.Sîntem pe deplin conștienți că raportul nostru comunist la această mare și aleasă sărbătoare putea fi mult mai bogat în fapte de muncă. Vă încredințăm că vom acționa cu și mai multă fermitate revoluționară pentru obținerea unor producții superioare, astfel încît toate unitățile din cadrul consiliului nostru să realizeze, așa cum ne-ați indicat, producții la nivelul celor fruntașe.Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă rog să-mi permiteți ca, în numele celor ce muncesc și trăiesc pe meleagurile Scorniceștiului, să exprim vrerea lor fierbinte și deplina adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, la Congresul ăl XlII-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului, chezășia sigură a primăverii perpetue a agriculturii românești, a înălțării patriei pe culmile socialismului și comunismului !Să ne trăiți întru mulți ani, iubit conducător, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, spre gloria partidului și poporului român.In cuvîntul său, tovarășul Petre 
Botoran, directorul întreprinderii de produse cărbunoase Slatina, a spus :Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,In numele celor aproape 4 000 de oameni ai muncii de la întreprinderea de produse cărbunoase Slatina, vă rog să-mi permiteți să exprim a- deziunea fierbinte și unanimă a me- talurgiștilor slătineni la politica internă și externă a partidului și statului nostru promovată cu înalt patriotism, cu clarviziune și cutezanță revoluționară de dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Doresc, totodată, să exprim în numele oamenilor muncii din unitățile industriale ale județului Olt adeziunea totală la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, ca o chezășie a progresului neîntrerupt al patriei, a înfăptuirii grandiosului program de dezvoltare economico-socială a țării ce va fi a- doptat de înaltul forum al comuniștilor români — Congresul al XlII-lea al partidului.Vă raportăm că, prin transpunerea în viață a indicațiilor date cu prilejul vizitei efectuate de dumneavoastră în luna octombrie 1982, comuniștii, toți oamenii muncii de la l.P.C. Slatina au reușit să obțină rezultate bune, concretizate în situarea întreprinderii, în anul 1983, pe locul III in întrecerea pe ramură și, pe primele nouă luni din acest an, pe primul loc în competiția dintre făurarii de produse refractare. Am realizat suplimentar o producție-marfă în valoare de peste 100 milioane lei, 100 tone electrozi siderurgici, obținînd totodată importante depășiri la producția netă.Succesele înregistrate sînt o urmare firească a aplicării unor măsuri politico-organizatorice și teh- nico-economice. inițiate de comite

tul de partid si consiliul oamenilor muncii pentru a da viață indicațiilor date de dumneavoastră. Astfel, în spatiile existente, prin modernizarea cuptoarelor de coacere și înzestrarea cu utilaje de înalt randament pentru prelucrarea electrozilor, producția a crescut cu 30 la sută, inclusiv prin construirea în timp record a grafitărilor 3 și 4. prin îmbunătățirea calității materiei prime cu ajutorul ICECHIM și datorită sprijinului primit în lărgirea activității de cercetare științifică proprie, fapt pentru care aducem respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, asi- gurînd-o că vom acționa ferm, pe un front larg, pentru a aplica în producție cele mal noi cuceriri alo științei și tehnologiei românești.Urmînd îndemnul vibrant al dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, indicațiile pe care ni le-ati dat ieri, cu prilejul vizitei în întreprinderea noastră, nu vom precupeți nici un efort pentru ca, prin rezultatele obținute, să ocupăm locul I în Întrecerea socialistă pe 1984, întîmpinînd astfel, muncitorește, cu noi succese Congresul al XlII-lea al partidului nostru.Dati-mi voie să exprim din toată inima:Stima noastră și mîndria. Ceaușescu — România 1Tovarășul Ion Radu, directorul S.M.A. Găvojdia, județul Timiș, a spus :Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși.Aduc, la această mare și insufle- titoare adunare populară de la Slatina. angajamentul ferm al lucrătorilor de pe ogoarele Timișului de a munci cu toată hotărîrea pentru sporirea continuă a rodniciei pămîntului. pentru a îndeplini în mod exemplar înaltele obiective ale noii revoluții în agricultură.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că unitățile agricole de pe raza Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Găvojdia au reușit în acest an să obțină cele mai mari producții din istoria acestor locuri, cu zone colina- re și soluri podzolioe degradate, de categoria a patra de fertilitate, fă- cînd dovada că pămintul este generos cu cei ce îl iubesc și îl muncesc bine. La nivelul întregului consiliu unic, am depășit producția medie planificată de griu la hectar, unele dintre unităti reușind să realizeze. pentru prima oară, peste 5 tone de griu la hectar.La obținerea acestor rezultate, un rol deosebit l-au avut și mecanizatorii stațiunii noastre, care. în condițiile climatice nefavorabile ale a- cestui an. folosind rational tractoarele și mașinile agricole, au reușit să execute lucrări de foarte bună calitate, la timp și la un inalt nivel agrotehnic.Sîntem constienti că in cultura păioaselor. ca dealtfel în întreaga activitate din agricultură, mecanizatorii au un rol foarte important. Desfășurăm. așa cum ne cereți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. o activitate permanentă de instruire, de educare, de pregătire profesională a tuturor mecanizatorilor. astfel încît munca lor să fie de bună calitate si cu eficientă maximă.Am reușit. în acest an. să folosim mai bine tractoarele si mașinile a- gricole. executînd lucrări în formații mari cu agregate combinate pentru reducerea consumului de carburanți și lubrifiant!. Avem o stațiune bine dotată cu ateliere mecanice, secție de vulcanizare și reconditionare a pieselor, precum și condiții optime pentru munca și viata mecanizatorilor.Sîntem constienti. mult stimate tovarășe secretar general, că si. in
(Continuare în pag. a IlI-a)
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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUț 
iy t .. I- (Urmare din pag. I)dului nostru, care aplică în mod : ferm adevărurile generale ale socialismului științific la condițiile :concrete din țara noastră, făcînd rotul pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre înalte piscuri ale civilizației comuniste. (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung ' „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu ! iși poporul!").! Rezultatele pe care le avem în i agricultură demonstrează cu putere superioritatea orînduirii noastre socialiste, a agriculturii de stat și cooperatiste, care dă posibilitatea folosirii largi a mecanizării, a chimizării, a aplicării cuceririlor științei — și face ca agricultura noastră să se înscrie cu pași fermi pe calea noii revoluții agrare, care înseamnă atît transformarea omului, dar și ridicarea producției agricole la un nivel superior. (Aplauze și urale puternice, prelungite).La această mare adunare populară participă primii secretari din mai multe județe, dar prin intermediul televiziunii au posibilitatea să participe, de fapt, toate județele țării. Iată de ce aș dori ca, de la această mare adunare populară, să adresez tuturor comitetelor județene de partid, tuturor oamenilor muncii din agricultură, întregii țărănimi chemarea de a se angaja cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea cu fermitate a noii revoluții agrare, pentru realizarea, încă în anul 1985, a unei producții mult superioare față de acest an și pentru ca un număr cit mai mare de unități să se prezinte cu recolte-record — așa cum am menționat — ca un număr cît mai mare de județe să se prezinte cu recolte de peste 5 000 kg de grîu la hectar și de peste 10 000 kg la porumb. (Aplauze puternice, îndelungate ; se scandează „Ceaușescu

— P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !**).Ceea ce au realizat unitățile fruntașe la grîu, Ia porumb și la alte culturi stă la îndemîna tuturor unităților agricole. Toți au posibilitatea să obțină titlul de „Erou al Muncii Socialiste".Numai că — așa cum am menționat la Timișoara — doresc să precizez acum din nou că, pentru titlul de „Erou al Muncii Socialiste" trebuie să mergem Ia recolte de grîu de peste 8 000 kg la hectar, iar la porumb știuleți la recolte de peste 20 000 kg la hectar. Numai asemenea recolte sînt, într-adevăr, expresia unei munci eroice, bine organizate, a unei activități care demonstrează că întreaga unitate, toți oamenii muncii, împreună cu conducerea, fac totul pentru a-și îndeplini răspunderile pe care le au, pentru a răspunde chemării partidului, pentru a servi interesele țării, ale bunăstării poporului nostru. (Aplauze și urale puternice, prelungite).Odată cu realizarea acestor producții mari trebuie să facem totul pentru a asigura livrarea la timp și în întregime a produselor pentru fondul de stat și pentru fondul de autoaprovizionare. Recoltele bune trebuie să ne asigure condițiile necesare pentru buna aprovizionare generală, dar și pentru alte necesități ale statului nostru, inclusiv pentru un export mai .mare, pentru o creștere mai puternică a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a patriei. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul!").
Dragi tovarăși,Mai avem o lună pînă la Congresul al XlII-lea al partidului. Trebuie să facem totul pentru a termina toate lucrările agricole, inclusiv arăturile de toamnă, pentru a lua toate măsurile în vederea strîngerii în întregime a 

recoltei și a furajelor, pentru pregătirea temeinică de iarnă în sectorul zootehnic, în așa fel îneît întreaga noastră agricultură, toate unitățile să întîmpine Congresul al XlII-lea cu încheierea în bune condiții a lucrărilor din acest an și cu pregătirea temeinică pentru recolta anului viitor.De asemenea, oamenii muncii din industrie trebuie să întîmpine Congresul al XlII-lea cu îndeplinirea în bune condiții a planului la toți indicatorii și cu pregătirea temeinică a producției pentru 1985, în așa fel îneît, în cinstea Congresului al XlII-lea, delegații din toate județele, care vor veni la congres, să poată raporta marelui forum al comuniștilor că oamenii muncii de pretutindeni au făcut totul pentru a se prezenta cu rezultate cît mai bune și pentru a asigura realizarea planului pe a- cest an și trecerea, cu toate forțele, Ia realizarea planului pe 1985, a hotărârilor ce vor fi adoptate de Congresul al XlII-lea. (Aplauze puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu și poporul!").Proiectul de Directive privind dezvoltarea economico-socială — care se dezbate dn toate unitățile, cu întregul popor — dau o perspectivă minunată ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, creșterii continue a bunăstării, materiale și spirituale, a tuturor oamenilor muncii — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes ! (Urale și aplauze puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).Realizarea hotărârilor ce vor fi adoptate, înfăptuirea Programului partidului cer o bună organizare a muncii, ridicarea întregii activități la un nivel superior, impun ca toate unitățile economico- sociale, toți oamenii muncii, în frunte cu organizațiile de partid, 

să acționeze într-o deplină unitate, în spirit revoluționar, comunist. Este necesar să se înțeleagă că, pentru a înfăptui aceste minunate perspective, pentru dezvoltarea patriei noastre trebuie să ducem mai departe spiritul revoluționar, să trăim și să acționăm permanent ca revoluționari, fiind conștienți că revoluția pe care am început-o odată cu asumarea puterii politice de către clasa muncitoare, de către popor, sub conducerea comuniștilor, a obținut succese mari, dar ea continuă și va trebui să se ridice la un nivel superior. Procesul revoluționar nu va înceta niciodată, deoarece permanent trebuie să acționăm pentru perfecționarea activității noastre, pentru ridicarea nivelului dezvoltării economico-sociale, pentru un om nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, cu înalte cunoștințe științifice și'^ulturale, care să ducă cu mîndrie mai departe făclia civilizației, a progresului, cuceririle revoluționare, să asigure națiunii noastre, întotdeauna, în veci-de- veci, un loc demn, liber, independent în lândul tuturor națiunilor lumii ! (Aplauze și urale prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul!").
Dragi tovarâți.Aș dori ca șî la această mare adunare populară să afirm din nou că partidul și statul nostru, întregul popor vor acționa Cu toată hotărîrea pentru o politică de pace și colaborare internațională, pornind de la faptul că numai în asemenea împrejurări, numai în condiții de pace putem să realizăm programul nostru — așa cum, dealtfel, fiecare popor se va putea dezvolta numai în condiții de pace și colaborare. (Aplauze și urale prelungite ; se scandează „Ceaușescu — pace!").Vom dezvolta și în continuare relațiile cu toate țările socialiste, cu cele în curs de dezvoltare, pre

cum și cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. Vom pune ferm la baza colaborării noastre internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, precum și renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, respectarea dreptului fiecărei națiuni la dezvoltarea liberă, independentă. (Aplauze și urale prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace!").Avînd în vedere gravitatea situației mondiale, creșterea puternică a pericolului unui nou război mondial, care inevitabil se va transforma într-un război nuclear, considerăm că problema fundamentală a epocii noastre este aceea de a face totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară, pentru asigurarea păcii, a dreptului vital al oamenilor — la existență, la viață, la libertate și pace. (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace!").Ne pronunțăm cu toată hotărârea pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în țările din vestul Europei, pentru încetarea, în același timp, a realizării contramăsurilor nucleare de către Uniunea Sovietică, pentru reluarea negocierilor dintre cele două state, în vederea realizării unui acord privind e- liminarea completă a rachetelor nucleare cu rază medie și apoi a tuturor armelor nucleare din Europa și din întreaga lume. (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !**).în același timp este necesar ca popoarele europene să-și asume o răspundere mai mare pentru apărarea intereselor fiecărui popor, pentru salvarea Europei de la distrugerea nucleară.

Avem ferma convingere că popoarele europene pot — acționînd cu mai multă consecvență și unite — să înlăture primejdia care s-a creat și, în colaborare și cu alte popoare, să asigure Europei, întregii lumi pacea, securitatea, independența fiecărei națiuni. (Urale ,șî aplauze puternice, îndelungate).România se pronunță cu toată hotărîrea pentru încetarea tuturor conflictelor militare și soluționarea problemelor litigioase dintre state, numai și numai prin tratative.Considerăm că trebuie făcut totul pentru realizarea unei noi ordini economice mondiale, care să asigure condiții pentru progresul mai rapid al țărilor sărace, precum și pentru soluționarea globală a tuturor problemelor subdezvoltării, inclusiv a problemelor datoriilor țărilor în curs de dezvoltare.Este necesar să întărim solidaritatea și colaborarea țărilor socialiste, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, a tuturor popoarelor care se pronunță pentru o lume mai dreaptă și mai bună, în care fiecare națiune să se dezvolte așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează „Ceaușescu ~ pace !“).în ce o privește, România socialistă va face totul și în viitor pentru a-și aduce contribuția activă la triumful rațiunii, al colaborării și păcii în lume. Reafirm încă o dată hotărîrea noastră ca, punînd pe primul plan dezvoltarea economico-socială a patriei, ridicarea bunăstării generale a poporului, să întărim conlucrarea cu toate popoarele lumii, să facem totul ca pe planeta noastră să dispară pentru totdeauna războaiele, să asigurăm o lume a colaborării, a păcii și a prieteniei! (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — pace!**,  „Ceaușescu, România — pacea și prietenia!").

Dragi tovarăși,în încheiere, doresc să exprim încă o dată convingerea oă toți oamenii muncii din județul Olt — care astăzi au avut cinstea da a sărbători la ei „Ziua recoltei" — vor face totul pentru a demonstra, prin rezultatele lor din anul viitor, că aceasta nu a fost ceva în- tîmplător, că au suficientă forță și că vor lupta pentru a-și menține locul de frunte în producția agricolă, pentru rezultate bune și în industrie, precum și în celelalte sectoare de activitate. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!").în același timp, aș dori să exprim convingerea că și celelalte județe vor trage concluziile corespunzătoare pentru activitatea viitoare și vor acționa pentru a ocupa un loc cît mai de frunte — și, dacă este posibil, să ocupe, anul viitor, primul loc în agricultură, cu producții record! (Aplauze șî urale puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Aș dori să urez tuturor oamenilor muncii din toate județele patriei noastre succese tot mai mari în obținerea de recolte cît mai bogate în 1985 și pentru realizarea planului în industrie cu rezultate cît mai bune.Vă doresc succese tot mai mari, dragi tovarăși, multă sănătate și fericire ! (Urale și aplauze puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!'*,  „Ceaușescu — pace!**.  într-o atmosferă de mare însuflețire și de puternică unitate, toți cei prezenți Ia marea adunare populară ovaționează și aclamă minute în șir pentru Partidul Comunist Român, forța conducătoare a națiunii noastre, pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
Marea adunare populară(Urmare din pag. a II-a)consiliul nostru mai sînt încă multe rezerve de creștere a producției. Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră la adunarea populară din comuna Topolovățu Mare, am acționat cu toată răspunderea pentru pregătirea recoltei viitoare, însă- mînțînd griul, orzul și plantele de nutreț în perioada optimă și în cele mai bune condiții de calitate, ceea ce constituie premisă esențială a obținerii unor producții mari, astfel inpit, in 1985, toate unitățile de pe raza consiliului nostru agroindustrial să se situeze la nivelul fruntașilor.în încheiere, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Timiș, laolaltă cu țara întreagă, doresc să exprim din inimă : ' rCeaușescu reales la al XlII-lea Congres !în încheierea adunării, întimpi- nat cu multă căldură și însuflețire, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului a fost urmărită cu viu interes, cu deplină aprobare și satisfacție, fiind subliniată în repe

tate rinduri cu îndelungi aplauze, urale și ovații.Adresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, la încheierea cuvintării, primul secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R. a spus :Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu,In numele participanților la a- ceastă mare adunare populară, al tuturor oamenilor muncii din județul Olt, permiteți-ne să vă adresăm cele mai respectuoase mulțumiri pentru caldele aprecieri făcute la adresa activității făuritorilor de bunuri materiale și spirituale din județ, pentru prețioasele indicații, îndemnuri și sfaturi pe care ni le-ați dat astăzi, precum și in cursul vizitei efectuate în județul nostru.îngăduiți-mi, totodată, să vă mulțumim din adincul inimii pentru inalta cinste și răsplată a rezultatelor obținute de unele cooperative agricole de producție din județul Olt, prin acordarea, în a- cest cadru de mare sărbătoare, a înaltului titlu de mîndrie și onoare de „Erou al Muncii Socialiste".Mulțumim, cu aceeași căldură a sufletelor noastre, tovarășei acade

mician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru indicațiile de mare valoare pe care ni le-a dat în vederea ridicării eficienței întregii activități economice, a îmbinării tot mai strînse a producției cu cercetarea științifică.Vă dorim, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și dumneavoastră, tovarășă Elena Ceaușescu, să ne trăiți în sănătate și fericire, ani multi și luminoși, spre binele și înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !Cei prezenți la adunarea populară prilejuită de „Ziua recoltei" aclamă din nou cu înflăcărare pentru partid și secretarul său general, pentru minunatul nostru popor, pentru patria noastră socialistă, liberă, demnă și înfloritoare.Sărbătoarea se încheie cu o mare și însuflețită horă, în care sînt invitați să se prindă tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Părăsind stadionul, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut un adevărat culoar viu, format din mii 

și mii de locuitori, de la cei mai tineri Ia cei mai virstnicl, care și-au exprimat, incă o dată, nețărmurita bucurie pentru reîntîlni- rea cu secretarul general al partidului, președintele țării, pentru vizita de lucru efectuată in municipiul și județul lor, pentru participarea la sărbătoarea recoltei.Ceremonia plecării s-a desfășurat pe un platou din apropierea stadionului.O formație alcătuită din ostași ai forțelor armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Primul secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R. a adresat din nou tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai calde și respectuoase mulțumiri pentru vizita întreprinsă, re- afirmind angajamentul ferm al comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului de a face totul pentru transpunerea in viață a indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, pentru sporirea contribuției lor îa înfăptuirea luminosului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.
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CONFERINȚELE DE DARE DE SEAMA SI ALEGERI 
- moment important în întărirea spiritului revoluționar, 

în perfecționarea activității organizațiilor de partid

De Ia Congresul al XH-lea la Congresul al XIII-lea al partidului

TARA - UN VAST SI DINAMIC ȘANTIER 
AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Eficiența economica - unitatea de măsură 
a eficienței muncii de partid

Conferința organizației de partid din sectorul 5 al Capitalei a fost prefațată — dacă ne putem exprima așa — de o expoziție, amplasată în holul de la intrarea în sală, consacrată principalelor realizări obținute de e- conomia, sectorului in anii marilor împliniri1 socialiste ; expoziție care, prin grafice sugestive și produse în miniaturii, a oferit celor peste 40» de delegați posibilitatea de a vedea, ca într-o oglindă, drumul mereu ascendent parcurs de unitățile industriale importante ale sectorului —• „Vulcan", ..Autobuzul", „Electromagnetica", Cdntrul Național de Fizică, „Inox“, „Tricotajul roșu“ ș.a. — in dezvoltarea producției, în introducerea și extinderea progresului tehnic.Sub impresia rezultatelor înfățișate de expoziție, dar mai ales a celor prezentate, de darea de seamă, în conferință s-a făcut o analiză temeinică a activități desfășurate de organele și organizațiile de partid de la ultimele alegeri și pînă în prezent, s-au conturat și precizat posibilitățile de a se munci mai bine, de a se conferi activității dă partid, în toate domeniile, o eficientă cit mai mare. Rezultatele pozitive obținute de comuniști, de colectivele de muncă ale sectorului in perioada scursă din a- cest cincinal — concretizate, printre altele, în realizarea pește plan a unei producții marfă în valoare de 1 miliard lei, în creșterea ponderii produselor noi și reproiectate pînă la 55,2 Ia sută din totalul producției, în economisirea a peste 7 600 tone de metal, 16 350 tone combustibil convențional și 17 150 MWh energie electrică, ca și în îndeplinirea și depăși-; rea sarcinilor de plan pe nouă luni din acest an la majoritatea indicatorilor — conturează clar modul tot mai eficient în care organizațiile de. partid se implică în rezolvarea problemelor de producție, în care își exercită practic, prin rezultate concrete, rolul de conducător politic.Aria metodelor muncii politico-or- ganizatorice folosite în acest scop s-a îmbogățit și se îmbogățește continuu. Intre acestea au fost evidențiate, atît în darea de seamă, cit si în cuvintul unor delegați, ca Ștefan Craioveanu, Maria Petre, Marin Ivașcu și alții, analizele efectuate de comitetul de partid din cadrul sectorului la fața locului, la care au fost antrenați și comuniști din ministere și centrale, constituirea de colective cu activitate pe termen lung pentru examinarea unor probleme mai complexe pînă la soluționarea lor, folosirea constantă a activului de partid în toate acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea sarcinilor de producție, pentru perfecționarea conducerii activității economice. In acest stil de muncă, au subliniat vorbitorii, se regăsesc rezultatele obținute de numeroase organizații de partid și colective de muncă, cum ar fi cele de la „Vulcan", Me
Formarea omului nou, cu o înaltă 

conștiință revoluționarăAșa cum s-a subliniat în darea de seamă a activității comitetului de partid din portul Constanța și în numeroasele intervenții ale de- legaților, portul Constanța constituie o imagine vie a puternicei dezvoltări a patriei noastre in cei 40 de ani de istorie nouă și, în special, a celor două decenii de cînd în fruntea partidului și a tării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Drept mărturie au fost evocate cu vie emoție numeroasele vizite de lucru ale secretarului general al partidului care au avut loc aproape în fiecare an în mijlocul acestui detașament de muncitori portuari, soldate de fiecare dată cu noi dezvoltări, modernizări și dotări, cu îmbunătățirea fluxului tehnologic al traficului, pentru realizarea cît mai operativă și la un înalt nivel calitativ a activității de eomerț exterior a României. Pentru toate aceste motive și ca o garanție a dezvoltării pe mai departe a tării in ritmul stabilit de proiectul de Directive ale Congresului al XIII- lea al partidului, toți participanții la dezbateri și-au exprimat aprobarea deplină fată de acest document de excepțională însemnătate pentru destinul patriei și dorința fierbinte, transpusă m hotărirea conferinței, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului.în acest context, al celor mai de seamă realizări exprimate prin creșterea traficului destinat comerțului exterior al României cu 3 000 tone în medie zilnic anul trecut și cu 8 000 tone în acest an, față de 1982, conferința puternicei organizații de partid a portului Constanța a analizat activitatea celor 8 888 de comuniști — care reprezintă o treime din numărul oamenilor muncii ce lucrează aici — și pe linia muncii politico-ideologice, de formare a omului nou. cu o inaltă conștiință socialistă.In acest scop s-a relevat că organizația de partid din cadrul portului Constanța și-a canalizat propria activitate și a organizațiilor de bază, de masă și obștești, pe acțiuni politico-educative care au condus la mobilizarea tuturor oamenilor muncii de pe platforma portuară la realizarea sarcinilor economico-sociale ce le revin din planul național unic de dezvoltare a României socialiste. în do

trou. Centrul Național de Fizică, ..Tehnica nouă" si altele, care au încheiat atît perioada scursă din actualul cincinal, cît si din acest an cu o activitate economică eficientă.Un factor hotărîtor în obținerea tuturor rezultatelor pozitive, în dezvoltarea economico-socială a sectorului, în racordarea activității sale la ritmurile intensive ale Capitalei l-au reprezentat, au arătat în cuvintul lor delegații Romulus Fornoga, Marcela Dubleșiu, Ioana Petculescu și alții, vizitele efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în intervalul dintre cele două conferințe, in unitățile sectorului. „Prin analize la fata lo
cului, prin recomandările și indica
țiile prețioase date cu prilejul vizi
telor, prin participarea directă la 
elaborarea și definitivarea schiței de 
sistematizare a noului centru civic — arăta Fota Bitoleanu, prim-vice- presedinte al comitetului executiv al consiliului popular al sectorului — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a înscris 
industria și urbanistica sectorului pe 
coordonatele unei dezvoltări moder
ne, ale unei înalte eficiente eco
nomice și sociale".

In numele acestor temeiuri, al contribuției hotărîtoare pe care secretarul general al partidului a adus-o la dezvoltarea rapidă a țării, la conturarea încă de pe acum a viitorului ei comunist, delegații, in unanimitate — muncitori, tehnicieni, ingineri. cercetători, profesori, oameni de artă — au dat glas mandatului încredințat de comuniști si au susținut. cu întreaga căldură a inimii și conștiinței lor. realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la al XIII-lea Congres in funcția supremă de secretar general al partidului.Problematica economico-socială, a muncii de partid, într-un sector în care își desfășoară activitatea peste 100 000 de oameni ai muncii, din care aproape 37 000 sînt comuniști, este — cum bine s-a subliniat — extrem de complexă. Abordarea acesteia în spațiul unei conferințe cere, firește, o mare capacitate de sinteză, de selectare a priorităților, astfel încît forumul comunist să poată stabili cu claritate direcțiile de acțiune ale organelor și organizațiilor de partid pentru o perioadă de doi ani și jumătate. E adevărat. în cazul conferinței la care ne referim, mulți delegați au înțeles deplin această menire și au adus contribuții remarcabile, prin cuvintul lor, la analizarea în spirit critic și autocritic a problemelor ce au făcut obiectul dezbaterilor, la conturarea unor măsuri clare și imediate pentru perfecționarea muncii, ceea ce a prilejuit, în final, și un util schimb de experiență pentru activitatea organizațiilor de partid.Acest curs al conferinței ar fi putut atinge cote si mai înalte dacă toti particîpantii la dezbateri, și in 

meniul principalelor forme ale propagandei de partid — învățămintul politico-ideologic, care a cuprins marea majoritate a celor peste 28 000 de oameni ai muncii portuari, activitatea filialei universității politice și de conducere, care numără 116 cursanți, propaganda prin conferințe ori cea destinată cunoașterii legilor țării, precum și propaganda vizuală, prin intermediul căreia oamenii muncii se află în contact permanent cu sarcinile de producție, cu principalele evenimente ale politicii interne și externe a partidului nostru — s-au obținut rezultate apreciate. De asemenea. munca politică de masă și cultural-educativă desfășurată în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin colectivele de agitatori, gazetele de perete, bibliotecă și club, prin intermediul formațiilor artistice antrenate in Festivalul național „Cîntarea României", a contribuit în mai mare măsură la mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan, la creșterea eficienței activității economice.
„Noi măsurăm întotdeauna efi

ciența muncii politico-ideologice și 
cultural-educative in primul rind cu 
rezultatele obținute direct in produc
ție și, sub acest aspect, ne putem 
minări cu faptul că in prezent trei 
mari unități portuare sînt dețină
toare ale „Sieagului Roșu" și ale 
„Diplomei de Onoare", obținute in 
întrecerea socialistă pe tară in anul 
trecut, a spus macaragiul Manole Măricel. Măsurînd insă cu acest eta
lon activitatea noastră, observăm că 
avem incă destule deficiențe in uti
lizarea cît mai eficientă a timpului 
de lucru — latură esențială a disci
plinei muncitorești — și în acest 
sens sîntem preocupați permanent 
de reducerea totală a lipsurilor ne
motivate, a învoirilor și intirzierilor 
de la lucru, astfel incit, in acest an, 
eficienta muncii docherilor și meca
nizatorilor să crească cu 8 la sută, 
ceea ce ar ăvea efecte poziti
ve in reducerea timpului de sta
ționare a navelor sub operații cu 
10 la sută". Tot la folosirea cît mai eficientă a fondului de timp și, în special, la respectarea cu strictețe a disciplinei de producție s-au referit Marin Mușat, din cadrul serviciului C.T.C. al „Chimpex", care a prezen

special secretarii unor comitete de partid din unitățile care se confruntă cu situații mai deosebite în îndeplinirea sarcinilor de plan, ar fi abordat problemele in spiritul de mai sus ori, cel puțin, ar fi încercat să dea răspuns unei intre- bări-cheie formulate de darea de seamă : „De ce eficiența activității de partid nu este întotdeauna și peste tot pe măsura orientărilor date ?“ Darea de seamă — spre meritul ei — a dat și răspunsul : „Cauza cauzelor o constituie calitatea muncii de partid, modul in care elaborăm materialele ce fac obiectul analizelor pe care le efectuăm, caracterul lor ne-’ analitic și, de aici, adoptarea unor hotăriri care nu fundamentează întotdeauna temeinic măsurile ce trebuie luate". Or, delegații unor organizații de partid de la „Electromagnetica", „Autobuzul", „Aurora" și altele, care se confruntă cu probleme deosebite în îndeplinirea sarcinilor de plan, creșterea productivității muncii, onorarea contractelor, realizarea unor produse de calitate superioară, încadrarea în cheltuielile materiale, au abordat Cauzele prin prisma tuturor factorilor posibili — de la minister pînă la șefii de echipe — mai puțin unul : calitatea muncii de partid. Adică, metodele și formele muncii politico-organizatorice folosite de organizațiile de partid pentru valorificarea la maximum a potențialului comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii. Observație valabilă și în cazul secretarilor de partid din cele cîteva institute de cercetare științifică șl inginerie tehnologică din sector, care, deși vizate direct pentru insuficienta integrare în activitatea unităților, pentru o participare încă lentă la procesul de înnoire și modernizare a producției (cel puțin 300 de produse din unitățile sectorului nu au cunoscut nici cea mai mică înnoire de peste 10 ani 1), nici unul dintre ei n-au dat vreo explicație conferinței în legătură cu modul în care acționează organizațiile de partid în acest domeniu, cu cauzele care generează o anumită inerție. Dacă munca de partid cere oamenilor o permanentă autodepășire, găsirea de soluții pentru rezolvarea atîtor și atîtor probleme, ea Însăși — concluzie logică — trebuie să fie purtătoarea unui permanent stil de muncă revoluționar, capabil să-i asigure, de la o etapă la alta, o permanentă stare de Înnoire, de autodepășire.O asemenea concluzie ar trebui să-i însoțească, după conferință, în munca lor de zi cu zi pe comuniștii din comitetul de partid al sectorului, pe comuniștii din organele de partid recent alese, ne toți comuniștii organizației de partid a sectorului.
Constantin PRIESCU

tat aspecte concrete din munca șl activitatea tineretului portuar (numai în acest an și-au ridicat calificarea, prin diferite forme de învăță- mînt profesional, peste 500 de tineri, iar alții și-au adus contribuția la elaborarea celor 53 de noi tehnologii de îmbunătățire a manipulării mărfurilor și la perfecționarea a 96 de tehnologii de mecanizare a muncii), și Enache Dumitru, maistru la întreprinderea de exploatare portuară a M.T.Tc., care a subliniat marile răspunderi pe care le au comuniștii pentru formarea prin muncă și pentru muncă a tinerilor, oferindu-le în primul rind propriul exemplu de conduită morală și profesională și, în același timp. îndrumîndu-le îndeaproape, cu grijă, activitatea în producție și preocupările în timpul liber. eliminîndu-se în acest fel aspectele care se mai întîlnesc de deteriorare a unor mărfuri pe parcursul traficului, de distrugeri, de încălcare a legislației comerțului exterior. Atrăgind atenția asupra numărului tot mai mare de echipaje românești, care cuprind în prezent peste 7 000 de navigatori, aflați în permanență departe de tară, pe mările și oceanele lumii, inginera Silvia Radu, din cadrul „NAVROM", a propus să se studieze problema îmbogățirii și diversificării muncii politice și cultural- educative la bordul navelor, prin folosirea tuturor mijloacelor existente în dotare și generalizarea celor mai bune experiențe din acest domeniu.Așa cum s-a subliniat în cursul dezbaterilor, cauzele persistenței unor deficiențe au constat in faptul că de multe ori munca politico-edu- cativă nu a fost înțeleasă ca un atribut al întregului organ de partid, ea fiind lăsată uneori numai pe seama secretarului adjunct sau a propagandiștilor, iar consiliile educației politice și culturii socialiste, atît la nivelul portului, cît si la nivelul celor 16 comitete de partid din întreprinderi și secții, au desfășurat o activitate necorespunzătoare atît ca .volum, cît și ca eficientă. Pentru remedierea acestor deficiențe, conferința comitetului de partid port a adoptat măsuri eficiente, însărcinînd noul organ ales să le traducă în viață.
George MIHAESCUcorespondentul „Scînteii”

Dacă ai văzut lumina zilei în periferiile municipiului Galați, nu este deosebit de simplu să-ți mai regăsești ambianța copilăriei. Observația, valabilă și pentru multe cartiere centrale ale marelui oras- port. aparține unui gălătean de baștină și 1-a parvenit reporterului în vecinătatea unor ziduri medievale, stăruind stingherite intr-un peisaj integral înnoit, nu departe de Dunăre. Fluviul purta pe spinarea sa vineție cargouri impunătoare și aerul limpede vibra cînd și cînd sub sunetul gutural al sirenelor navale. Insă nici această priveliște, de o certă vigoare, nu se mai bucură de privilegiul de a se constitui într-un simbol exclusiv al meleagurilor. Asemeni unui uriaș adormit de așteptarea prea lungă a vapoarelor pornite spre toate zările lumii, civilizația de la Dunărea maritimă s-a răsucit din- tr-o rină în alta, hotărîtă să se familiarizeze și cu alte orizonturi ale destoiniciei umane. Și cu gustul unor alte izbînzi.Intr-adevăr, Galații de astăzi au încetat să mai fie doar ceea ce au fost timp de decenii. Expansiunea orașului nu se mai rezumă doar la curajul locuitorilor lui, transmis din tată în fiu, de a-și asuma un destin de navigatori sau de constructori de nave. Angajîndu-se cu a- ceeași decizie și îndrăzneală într-o semnificativă schimbare de rosturi și blazon, ea s-a reorientat, în egală măsură, spre pă- mîntul ferm, spre industriile în absența cărora, cargourile înmatriculate la căpitănia din port ar cărăuși pentru alții. Numai în ultimele trei cincinale, volumul investițiilor destinate unei dezvoltări multilaterale și armonioase a economiei gălățene depășește suma de 80 miliarde lei. Nu s-a renunțat la nimic din ceea ce asigura și pînă atunci faima locuri- i lor. Dar Galații și-au anexat în același timp și o faimă in plus, devenind cel dinții producător de otel al țării. In prezent, pe platformele marelui său combinat siderurgic lucrează peste 50 000 de oameni, un veritabil oraș în oraș, un ferment al unei noi și cutezătoare dinamici. Și, cu precădere. în perioada
La întreprinderea 

de tractoare și mașini 
” pinaiiV..... .  I i I

agricole Craiova

La export — 10 000 
de tractoareAcum, tn perioada premergătoare celui de-al XIII- lea Congres al partidului, cînd se împlinesc 10 ani de la vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la întreprinderea de tractoare și mașini agricole Craiova, prilej cu care secretarul general al partidului a indicat ca această unitate economică să treacă la fabricarea de tractoare, a fost livrat la export tractorul cu numărul 10 000. Este un tractor cu încărcător hidraulic, tip TIH-445, cu multiple funcționalități în industrie, construcții, transporturi și in zootehnie, tractor ce a primit pentru înaltele sale performanțe două medalii de aur la tîrgurile internaționale de la Brno și Zagreb, în prezent, nomenclatorul de fabricație al întreprinderii craiovene cuprinde 10 tipuri de tractoare agricole și industriale, precum șl alte mașini agricole cu performanțe ridicate. (Nicolae Băbâjău, corespondentul „Scînteii").

VASLUI :

în funcțiune o nouă 
capacitate 

de producțieIn cadrul programului de dezvoltări și modernizări prevăzute pentru acest cincinal, la întreprinderea de materiale izolatoare din municipiul Vaslui a fost pusă în funcțiune înainte de termen o nouă capacitate de producție de 3,6 milioane metri pătrați țesături din fire de sticlă bitumată pe an. Cu aceasta, moderna secție de fabricație de material hidro și termoizolant produce acum la întreaga capacitate planificată. De subliniat că noul obiectiv de investiții a fost realizat, așa cum ne informează inginerul Nicolae Pascu, directorul unității, a- proape în exclusivitate prin contribuția colectivului întreprinderii. (Petru Necula. corespondentul „Scînteii").

de muncă si creație de după Congresul al XII-lea al partidului, roadele nu au întîrziat să legitimeze înțelepciunea care a premeditat si care transpune în viată acest amplu proces. Numai livrările la export ale industriei gălățene. în anul 1985, urmează să se ridice

plările fericite favorizează mai mult decît orice altceva apropierile de motorul și sensul înnoirilor spectaculoase. Și, în primăvara a- cestui an. la Galați, reporterului i s-a oferit prilejul de a surprinde pe viu o asemenea întîmplare, capabilă să lege trecutul de

de soi, de vreme ce aici s-au construit și nave de 55 000 tone. Și numai peste cîteva zile, nu departe de locul unde ancorase această bătrînă carapace, constructorii navali botezau cu șampanie platforma de foraj maritim Fortuna, a patra împlinită în Româ-
împlinirile prezentului 
îmbogățesc orizontul

viitorului

Ia 10 miliarde Iei. Șl cifra, judecată în sine, resuscită în memorie comparații firești. Vă amintiți? Cu numai eîțiva ani In urmă existau județe întregi care isi propuneau să atingă, cu întregul lor potențial economic. producții totale de valoare egală.Totuși, înțelegerea exactă a metamorfozelor în care s-a implicat acest mare oraș presupune o reîntoarcere la rădăcina lucrurilor, la tradiție, la progresul implicat în orice tradiție care înseamnă altceva decît o simplă lîncezeală. întîm-

prezent și de viitor. In 1960, cînd a fost lansat primul cargou de 4 500 tdw. purtînd chiar numele orașului-port, șantierul naval al Galaților abia începuse să-și merite numele. După două duzini de ani, era lansată și nava nr. 200, Calafat, de 15 000 tdw. Chiar in clipa cînd era remorcată spre cheiul de armare, revenea in port, după o lungă călătorie. și prima navă a- devărată construită aici, amintitul cargou Galati. Firește, se putea încrucișa șl cu un cargou mai

nia. după Gloria, Orizont 
și Petromar, in ideea generoasă că și Galații pot avea un cuvint de spus in efortul general de asigurare a independentei energetice a țării. Și toate aceste coincidențe, desigur, nu ar fi fost posibile în absența industriilor viguroase implantate în zonă. Iar zilele trecute. în întîmpinarea marelui forum al comuniștilor. constructorii navali gălăteni au lansat o nouă, a cincea, platformă de forai marin — „Atlas".Sub febra puternicei dezvoltări industriale din ul

Consumuri energetice reduse
- prin promovarea larga a tehnologiilor moderneO precizare trebuie făcută de la bun început : în perioada care a trecut din acest an, Combinatul pentru prelucrarea lemnului din Oradea și-a realizat integral, lună de lună, planul la producția fizică. Deci, activitatea s-a desfășurat în ritmul prevăzut. Cu toate acestea, consumurile energetice au fost mai mici față de plan cu 100 MWh energie electrică și 162 tone combustibil convențional, ceea ce' echivalează cu necesarul combinatului pe o jumătate de lună. Desigur, se poate pune întrebarea : au fost cumva normele de consum mai lejere în acest an ? Nicidecum. O dovedește și faptul că, in comparație cu anul 1980, consumul de energie electrică la un milion lei producție-marfă s-a redus de la 26,1 MWh la 22,8 MWh. Cum s-au obținut aceste rezultate ? Constituie ele o limită în privința consumului de e- nergie ? Să concretizăm.

Utilajele și tehnologiile 
energofage au fost înlocuite. „Pentru a obține rezultate cît mai bune în acțiunea de economisire a energiei, ne spune tovarășul Vladimir Oros, directorul combinatului, am considerat că, în primul rind, trebuie să se știe exact și să se poată urmări consumul la fiecare utilaj și loc de muncă. Practica a dovedit că atunci cînd consumul este urmărit la modul general, pe întreaga unitate, slăbește răspunderea pentru economisirea energiei, nu se poate interveni exact și prompt pentru eliminarea risipei. Ca atare, cotele de energie au fost repartizate pe principalii consumatori din combinat, evidențiind separat consumurile tehnologice. Totodată, au fost elaborate 57 de bilanțuri energetice, care sînt mereu actualizate în funcție de rezultatele obținute. Măsurile luate pe baza acestor bilanțuri vor determina reducerea cu 5,1 la sută a consumului total de energie pe combinat", în vederea atingerii acestui obiectiv, a încadrării în normele de consum s-a declanșat o adevărată acțiune pentru modernizarea utilajelor și agregatelor care funcționează cu randamente scăzute și consumuri ridicate. Astfel, cazanele de abur au fost transformate în așa fel incit acum consumă combustibil solid în loc de combustibil lichid. Totodată, au fost modernizate și tehnologiile de lucru. Așa, de pildă, au fost introduse instalații de uscare în vid, s-a extins procedeul de uscare a cherestelei cu aer dezumidificat prin frig, asigurîndu-se astfel scăderea substanțială a consumurilor specifice.Reducerea consumurilor energetice se datorează, in același timp, unor 

inițiative muncitorești deosebit de valoroase. Numai in acest an, oamenii muncii din combinat au făcut 34 de propuneri pentru diminuarea consumurilor energetice, dintre care 24 au și fost aplicate, eficiența lor re- găsindu-se nemijlocit in producție. „Toate aceste inițiative, felul cum se acționează la fiecare loc de muncă pentru reducerea consumurilor demonstrează că întregul colectiv a înțeles necesitatea de a interveni ferm, pe toate căile pentru economisirea energiei" — precizează inginerul Kerekes Geza, responsabilul sectorului energetic din combinat.
La Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului 

Oradea

Resursele neconvenționa
le — un cîștig cert în acțiu
nea de economisire. Se $tie că, în procesul de fabricare a mobilei, cheresteaua parcurge mai multe faze tehnologice, care sint, de regulă. energointensive. Numai pentru uscarea lemnului se consumă cantități deosebit de mari de combustibil. Desigur însă că, pentru aceasta, se pot folosi diferite resurse energetice, de la hidrocarburi pînă la... apele geotermale. Dar iată faptele. De aproape 4 ani, la fabrica de mobilă din Săcueni, apa geotermală asigură încălzirea halelor de producție, echivalentul economiilor realizate cifrîndu-se la 600 tone combustibil convențional pe an. Din anul 1983, potențialul energetic al apelor geotermale este folosit și în procesul tehnologic, la uscarea cherestelei. Iar acum, îndemnați de rezultatele bune obținute, lucrătorii fabricii execută în regie proprie încă două camere de uscare, urmînd ca prin folosirea apelor geotermale să se economisească 1 200 tone combustibil convențional. Pentru valorificarea integrală a căldurii apelor geotermale, cu temperaturi moderate, conform programului de măsuri elaborat la nivelul județului, la unitatea din Săcueni urmează să se construiască o centrală electro-geotermală de 4X150 kilowați, cu sprijinul nemijlocit al specialiștilor de la Institutul de învățămînt superior din Oradea.

Mare sau mică, risipa nu 
trebuie admisă. Realizările de pînă acum, planurile de perspectivă, 

timii ani a evoluat susținut si chipul propriu-zis al urbei de altădată. Ruinat de bombardamente, vlăguit de refugii, împuținat cu ostașii care nu s-au mai întors de pe fronturi, orașul a ieșit din război doar cu 80 441 locuitori. Astăzi, după patru decenii de dezvoltare continuă, numără aproape 300 000, într-un decor urban fundamental renăscut. Ponderea populației lui trăiește acum in cartiere integral noi : Ti- glina I. Țiglina II, Tigli- na III, Dunărea și Aeroport ; sau în cartierul reconstruit din temelii Mazepa, cîndva de două ori amestecat cu pulberea, o dată de cutremurul din 1940 și încă o dată de bombardamentele din 1944. In anul in curs, numărul a- partamentelor construite în perimetrul urban al Galaților se va ridica la 3 720 și li se alătură un cinematograf în cartierul Aeroport, o casă de cultură a tineretului, alte și alte dotări social-culturale. încât, în acest univers în continuă amplificare, vechile edificii gălățene, asemeni Universității de astăzi, proiectată la începutul acestui secol de arhitectul Ion Mincu, stăruie ca niște repere ale unui trecut nu lipsit totdeauna de glorie, dar mereu văduvit de certitudine și speranță.Pe drumul dinspre primăvară către toamnă, orașul de la Dunărea maritimă, alături de țara întreagă, a traversat și momentul sărbătoresc al aniversării primului pas să- vîrșit într-o lume nouă. Acum, Galații isi evaluează viitorul in funcție de perspectivele luminoase înscrise în proiectul Directivelor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român. Peste oameni și case, peste nave și țărmuri, peste verticalele celor mal productive oțelării ale țării, lumina acestor zile de toamnă febrilă stă sub semnul certitudinilor și speranțelor. înscrise, prin munca oamenilor, prin spiritul lor de dăruire, în climatul fertil al duratei.Ca In Întreaga tară, si la Galați orizontul viitorului se lărgește necontenit — rod al activității creatoare puternic stimulate de partid.
Mihal PELIN

care au o orientare clară, oferă garanția că și în continuare se va acționa ferm pentru utilizarea cu maximă eficiență a energiei electrice și combustibilului. Continuarea acțiunilor începute este cu atît mai necesară, cu cît, după cum ne spune și directorul combinatului : „Cînd e vorba de reducerea consumurilor, întotdeauna e loc de mai bine". Și, într-adevăr, resursele de economisire a energiei nu sînt nici pe departe epuizate. Iată numai cîteva exemple. Deși anual în combinat se recuperează și valorifică resurse energetice refolosibile echivalind cu peste 3 000 tone combustibil convențional, deci există preocupări serioase în acest sens, resursele cu potențial termic scăzut, cum ar fi aerul cald- umed evacuat din camerele de uscare a cherestelei, nu sint încă valorificate.Mai insistent trebuie acționat șl pentru modernizarea unor tehnologii. Ne referim la faptul că, în urmă cu doi ani, s-a stabilit montarea unei instalații GULF 500, de uscare a cherestelei cu aer dezumidificat prin frig, Ia secția „mic mobilier". Utilajul, achiziționat în anul 1982 de la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria alimentară și frigorifică din Cluj-Napoca, a fost returnat însă furnizorului în același an pentru remedierea defecțiunilor constatate. Iar de atunci, în ciuda intervențiilor repetate, combinatul nu a mai primit utilajul înapoi. Desigur, pentru aceasta nu sint de vină specialiștii combinatului. Totuși, pierderea rămîne pierdere, deoarece de doi ani la secția „mic mobilier" se folosește o tehnologie depășită și. în consecință, se consumă mai multă energie decît ar trebui.— Sigur, deși s-au obținut o serie de rezultate bune, sîntem conștient! că mai sînt multe de făcut, ne spune Avram Bugnar, secretarul comitetului de partid pe combinat. Afirm acest lucru pentru că și cu ocazia unul control recent au fost depistate pierderi nejustificate la compresoarele de aer, precum șl utilizarea nerațională a instalațiilor de exhaustare. Aceste situații dovedesc că trebuie să facem mai mult pentru întărirea spiritului gospodăresc la fiecare loc de muncă.Fie și numai această recunoaștere deschisă a unor neajunsuri, într-o unitate cu rezultate bune, constituie o dovadă că cerința economisirii severe a energiei a fost înțeleasă exact și că se va acționa cu hotărîre pentru reducerea In continuare a consumurilor.
Ion LAZAcorespondentul „Scînteii*
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în spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului 

cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei", în toată țara, puternică

mobilizare a forțelor de la sate pentru a se asigura

Stingerea si depozitarea nelntlrziată 
a întregii recolte!

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-congoleze de colaborare 

economică și tehnică

In cuvlntarea rostită ca prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei", la 
marea adunare populară din municipiul Slatina, secretarul genera! al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat că pentru perioada 
actuală, sarcina cea mai importantă ce revine tuturor lucrătorilor din 
agricultură este de a acționa cu toate forțele pentru incheierea nein- 
tirziată a tuturor lucrărilor agricole, inclusiv a arăturilor de toamnă, 
și a livrării la timp și in întregime a produselor pentru fondul de 
stat și pentru fondul de autoaprovizionare.

In rindurile următoare publicăm citeva din numeroasele știri sosite 
la redacție privitoare la bogatul bilanț al lucrătorilor ogoarelor, care 
au sărbătorit prin muncă „Ziua recoltei".

GIURGIU. In ultimele zile, In unitățile agricole din județul Giurgiu, datorită unei impresionante mobilizări de forte culesul roadelor toamnei a avansat rapid. Pînă duminică seara un număr de aproape 46 de cooperative agricole au încheiat recoltarea porumbului. Din rândul acestora se detașează cele din Braniștea, Oinacu, Singureni, Ghimpați. Letca Nouă, Ogrezeni, Mihăilești, Grădiștea, Giurgiu, Hotarele. Malu și Vărăști. Se așteaptă ca în cursul zilei de azi alte 30 de unități să încheie această lucrare. Pe ansamblul județului, porumbul a fost recoltat de pe aproape 83 la sută din suprafața cultivată. în sprijinul cooperatorilor au venit elevii din toate localitățile județului, care au lucrat zilnic în grădinile de legume de la Uzunu, Vedea, Izvoarele. De asemenea, o parte din lanurile de porumb ale întreprinderilor agricole de stat Prundu, Giurgiu și Putineiu au fost recoltate de muncitorii întreprinderilor din Giurgiu. (Petre Cristea, corespondentul „Scânteii").
BUZĂU. Ca urmare a măsurilor luate de comitetul județean de partid, duminică a fost o zi record în agricultura buzoiană. Sărbătorind prin muncă „Ziua recoltei", miile de cooperatori, cărora li s-au adăugat peste 40 000 de elevi și studenți și 5 000 de oameni ai muncii din municipiul Buzău și orașul Rîmni- cu Sărat, au recoltat și transportat 647 tone legume, 1 250 tone struguri, 80 tone fructe, 2 270 tone sfeclă ds zahăr și 2173 tone porumb. De asemenea, au fost însi- lozate 20 535 tone de furaje. (Ste- iian Chiper, corespondentul „Scînteii").
BACĂU. Aproape 50 000 țărani cooperatori, mecanizatori, muncitor; din întreprinderi și instituții, elevi, studenți. din satele și orașele județului Bacău au sărbătorit „Ziua recoltei" prin muncă. La bazele de recepție au fost transportate circa 2 000 tone porumb. t 500 tone sfeclă de zahăr, iar în furajerii au fost aduse peste

Bilanț fructuos la închiderea 
Tîrgului international București-1984 
• Importante contracte încheiate de întreprinderile românești de comerț 

exterior • Peste 500 000 de vizitatori din țară și de peste hotareTimp de 11 zile — între 11 și 21 octombrie — Complexul expozițio- nal din Piața Scînteii a găzduit a zecea ediție a Tîrgului internațional București, sub deviza „Comerț- cooperare-dezvoltare-pace“. Ediția din acest an a tîrgului, inaugurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii, s-a înscris ca o nouă și puternică manifestare a voinței României socialiste de a dezvolta continuu relațiile economice reciproc avantajoase cu toate statele lumii, în interesul cauzei progresului, păcii și înțelegerii între popoare. Prin numărul ridicat de participant^ — peste 1 000 de expozanți din România și alte 39 de țări din Africa, America de Sud, America de Nord, Asia. Australia și Europa — prin oferta diversificată și de înalt nivel tehnic prezentată, ediția din acest an a T.I.B. a polarizat Interesul unui mare număr de specialiști români și oameni de afaceri de peste hotare, al publicului larg, ștandurile tîrgului fiind vizitate de peste 500 000 de persoane. Aceasta demonstrează, așa cum dealtfel ne-au declarat numeroși participant! români și străini, că ediția jubiliară a tîrgului a reprezentat un succes care plasează tîrgul din capitala României în rindul manifestărilor expo- ziționale de mare interes pentru comerțul mondial.Caracteristica esențială a T.I.B. ’84 a fost intensa activitate de negocieri și de perfectare a numeroase tranzacții economice reciproc avantajoase. Prin numărul și valoarea contractelor comerciale de exportimport încheiate, prin înțelegerile stabilite privind specializarea și cooperarea în producție, cît și prin schimbul de informații tehnice și științifioe, T.I.B. * *84  a adus o contribuție importantă la extinderea colaborării economice a României cu alte țări.

• Moara iui Califar : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Zbor periculos : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Singur de cart : FLOREASCA 
(S3 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,

Dintre principalele contracte în
vremea

Institutul de meteorologie și hidrologie 
comunică timpul probabil pentru in
tervalul 23 octombrie, ora 20 — 26 oc
tombrie, ora 2u. In țară : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul temporar no- 

5 000 tone de furaje grosiere și suculente. In bilanțul zilei s-a înscris și recoltarea porumbului de pe 1 500 hectare, a sfeclei de zahăr și a strugurilor de pe circa 200 hectare. In multe unități cooperatiste si de stat din consiliile agroindustriale Ștefan cel Mare, Podu Turcului, Helegiu, Sascut, Răcăduni s-a încheiat recoltatul porumbului și a celorlalte culturi tîrzii. (Gheor
ghe Baltă, corespondentul „Scînteii").

SĂLAJ. Si In județul Sălaj „Ziua recoltei" a fost marcată prin- tr-o amplă mobilizare a forțelor manuale și mecanice la recoltarea și transportul porumbului, sfeclei si a ultimelor cantități de fînuri. Au fost prezenți pe ogoare mii de oameni de toate categoriile și viratele, care au recoltat 1 037 ha cu porumb, 67 hectare cu sfeclă și au în- silozat 4 700 tone de furaje suculente. Printr-o bună organizare a activității la transport, tot în cursul aceleiași zile au fost livrate la bazele de recepție peste 2 500 tone de sfeclă și 1 500 tone de porumb. (Eugen Teglaș, corespondentul „Scânteii").
GALAȚI. Lucrătorii din agricultura județului Galați s-au aflat la datorie, cinstind prin muncă „Ziua recoltei". In ansamblu, pe județ au fost recoltate 1250 hectare cu porumb, această cultură fiind strînsă de pe 63 la sută din suprafața cultivată. Mai avansate sînt consiliile agroindustriale Be- rești, Schela si Cuca. De asemenea, au fost transportate din cîmp la bazele de recepție 3 800 tone porumb știuleți. Au mai fost recoltate 21 hectare cu sfeclă de zahăr și 200 hectare cu struguri. Totodată au fost însilozate 5 000 tone de furaje suculente si s-au depozitat HOO tone de furaje grosiere. (Dan Plăeșu, corespondentul „Scînteii").
ARGEȘ. Nu a fost unitate agricolă argeșeană în care să nu se fi muncit de „Ziua recoltei" la fel ca în zilele bune de lucru. în consiliul agroindustrial Cîmnulung. în

cheiate de întreprinderile românești de comerț exterior menționăm pe cele privind exportul de produse ale industriei constructoare de mașini — echipamente și utilaj petrolier, metalurgic, chimic și pentru industria alimentară, autoturisme, autovehicule și piese de

schimb auto, mașini agricole, tractoare, rulmenți, material rulant ș.a. — în Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. R.D. Germană, R.F. Germania, Grecia, India, Iugoslavia, Polonia, S.U.Â., Sudan, U.R.S.S. ; ale industriei de mașini- unelte, electrotehnică și electronică — mașini-unelte, mașini textile, componente și produse electronice, mijloace de automatizare, aparatură de măsură și control, aparatură electrotehnică — in Austria, Bangladesh, Cehoslovacia, China, Franța, R.D. Germană, R.F. Germania, Italia, Mongolia, Olanda, Polonia, U.R.S.S., Ungaria ; ale industriei chimice în Austria, Cehoslovacia,
ros. Vor cădea ploi locale mai ales în 
a doua parte a intervalului, cînd, la 
munte și, Izolat, în zonele deluroase 
din Maramureș, Transilvania și Mol
dova, precipitațiile vor fl și sub for
mă de lapovița și ninsoare. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu Inten
sificări în ultimele zile. Temporar, 
temperatura în scădere In a doua par
te a Intervalului. Minimele vor fl cu
prinse între 2 șl 12 grade, mal coborî- 

comuna Schitu Golești, la Boteni. ca și pe ogoarele unităților agricole din consiliile agroindustriale Topo- loveni. Costești și Căteasca mecanizatorii, cooperatorii și un mare număr de alți locuitori ai satelor s-au aflat la datorie, muncind cu sdot la strîngerea și depozitarea roadelor toamnei și la executarea arăturilor adînci pentru semănăturile de primăvară. (Gh. Cîrstea, corespondentul „Scînteii").
MUREȘ. Ca pretutindeni In țară, pe ogoarele județului Mureș „Ziua recoltei" a fost sărbătorită în haine de lucru.în această zi. lucrătorii ogoarelor mureșene au recoltat porumbul de pe aproape 1 000 hectare, iar sfecla de zahăr de pe 200 hectare. Pe baza măsurilor stabilite de comandamentul județean pentru agricultură, duminică și luni un mare număr de atelaje și autocamioane cu remorci au fost dirijate Ia transportul celor 76 000 tone sfeclă de zahăr aflată în grămezi pe cîmp. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").
CONSTANȚA. în unitățile agricole din județul Constanta „Ziua recoltei" a constituit prilejul unui efort general pentru încheierea grabnică a lucrărilor din actuala campanie de toamnă. Alături de întreaga suflare a satelor, în cîmp au venit să dea o mină de ajutor la strînsul recoltei 13 700 de oameni ai muncii din unitățile economice care au lucrat la depănusatul porumbului. la încărcarea si descărcarea produselor. Pentru grăbirea depozitării producției au fost organizate 58 coloane de autocamioane, tractoare cu remorci și alte mijloace care au transportat aproape 50 000 tone de diferite produse. (George Mihăescu. corespondentul „Scînteii").
VASLUI. Pe ogoarele județului Vaslui, sărbătorind „Ziua recoltei" prin muncă, peste 80 000 țărani, cooperatori și alți locuitori ai satelor, precum si 6 000 oameni ai muncii din întreprinderile industriale și elevi, au cules porumbul de pe 3 200 hectare, au eliberat de coceni 1 580 hectare și au transportat și livrat la fondul de stat 3 550 tone de porumb. S-a lucrat cu mult spor în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste, rezultate foarte bune înregistrîndu-se în consiliile unice Bîrlad. Huși. Fălciu. Di- mitrie Cantemir, Murgeni. Vaslui, Negrești, Codăești și Zorleni (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

Chile, Franța, Grecia, R.D. Germană, R.F. Germania, India, Italia, Iordania, Iugoslavia, Olanda ; ale industrializării lemnului și materialelor de construcții — mobilă, diverse materiale de construcții, produse ale industriei celulozei și hîrtiei — în Belgia, Bulgaria, Franța, R.F. Germania, Ghana, Maroc, Olanda, S.U.A. ; ale industriei u- șoare — țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte, produse din sticlă și altele — în Anglia, Arabia Sau- dită, Bulgaria, Canada, Cuba, R.F. Germania, Italia, Iugoslavia, Kuweit, Olanda, S.U.A. In același timp, au fost semnate o serie de contracte privind importuri de mașini-unelte, produse chimice și petrochimice, metalurgice, aparatură de automatizare, tehnică de calcul și produse electronice, diverse accesorii pentru industria petrolieră, utilaje de construcții și de ridicat, bunuri de larg consum din Anglia, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, R.F. Germania, Indonezia, Japonia, U.R.S.S. și Ungaria.La actuala ediție a tîrgului, din partea organizatorilor au fost acordate diplome și medalii jubiliare participanților cu prezență tradițională la Tîrgul internațional București.Prin amploarea contractelor încheiate, prin seria de acțiuni de larg interes desfășurate în perioada tîrgului se poate aprecia că ediția din acest an a Tîrgului internațional București s-a încheiat cu un bilanț fructuos. Aceasta întărește convingerea generală a participanților că tîrgurile din capitala României contribuie la dezvoltarea schimburilor comerciale internaționale, la stimularea Cooperării economice pe multiple planuri, în interesul și avantajul tuturor partenerilor, al cauzei colaborării și păcii în lume.
Dan CONSTANTIN

te în unele nopți. Iar maximele între 
10 și 20 ele grade. în primele zile, cea
ță locală. In București : Vremea va fl 
relativ caldă la începutul intervalului, 
apoi se va răci. Cerul va fl temporar 
noros. Va ploua mal ales în ultimele 
două zile. Vînt slab pînă la moderat, 
cu Intensificări spre sfîrșltul inter
valului din sectorul estic. Minimele 
vor fi cuprinse Intre 6 și 10 grade, ma
ximele între 14 șl 18 grade.

La București s-au încheiat, luni, lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-congoleze de cooperare economică și tehnică.Protocolul sesiunii*  semnat la încheierea lucrărilor de președinții celor două părți în comisie — Marin Capisizu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii șl Industriei Alimentare, și Henri Djomgo, ministrul economiei forestiere al R.P. Congo — prevede dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării româno-congoleze in domeniile agriculturii, industrializării lemnului, petrolier, minier, geologic șl în alte sectoare de interes reciproc, lărgirea și diversificarea schimburilor bilaterale de mărfuri. Documentul consem
CronicaLa 22 octombrie a.'c., tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe Charles Simon van Straten, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Olandei în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

★Luni a sosit în Capitală președintele Partidului Social-Creștin Flamand din Belgia, Frank Swaelen, care, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, face o vizită în țara noastră.' La sosire, pe aeroportul Otopenî, oaspetele a fost salutat de Tamara
Solemnitatea depunerii jurămintului militar 

de către elevii școlilor aparținînd 
Ministerului Apărării NaționaleDuminică dimineața, în școlile militare de ofițeri, maiștri militari și subofițeri aparținînd Ministerului Apărării Naționale a avut loc solemnitatea depunerii jurămintului militar de către elevii anului I.Rostind legămîntul suprem sub faldurile drapelului de luptă — simbol al onoare!, gloriei și vitejiei militare — în preajma celei de-a 40-a aniversări a Zilei Armatei, tinerii elevi și-au exprimat hotărîrea de a îndeplini cu fermitate și la un înalt nivel calitativ sarcinile ce le revin din documentele de partid, din Directiva comandantului suprem, din cuvlntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Timișoara cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt. Ei și-au manifestat voința de a acționa cu înaltă responsabilitate pen
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Campionii naționali if)8i Campioni naționali 1984 au devenit următorii pugiliști : semimuscă — Dumitru Schiopu (Steaua) ; muscă— Constantin Titoiu (Dinamo) ; cocoș — Relu Nlstor (Steaua) ; pană — Nicolae Talpoș (Metalul Salonta) ; semiușoară — Ion Stan (Dinamo) ; ușoară Dragomir Hie (Dinamo) ; semimijlocie — Rudei Obreja (Dinamo) ; mijlocie mică — Nicolae Modrogan (Rapid) ; mijlocie — Florian Vasile (Steaua) ; semigrea — Georgică Donici (B.C. Galați) ; grea— Dorin Răcani (C.S.M. Drobeta-Tr. Severin) ; supergrea — Gheorghe Preda (Steaua).
SCRIMA 

La București încep mîine 
campionatele balcaniceCampionatele balcanice de scrimă vor începe mîine la sala Floreasca din București (24—28 octombrie). Miercuri sînt programate turneele individuale la floretă și sabie : joi. cele de floretă (feminin) șl spadă : vineri va avea loc reuniunea conferinței balcanice a federațiilor de scrimă ; sîmbătă, turneele pe echipe la floretă și sabie : duminică, turneele pe echipe la floretă (feminin) si spadă.Biroul Federației române de scrimă a stabilit următoarele loturi reprezentative si pe antrenorii acestora : floretă (feminin) — Rozalia Oros, Monica Veber, Reka Lazar și Ana Georgescu, antrenori — Ștefan Huk- ler si Tudor Petruș ; floretă (masculin) — Zsolt Husti. Livius Buzan, Attila File și Vasile Costa, antrenori— Iuliu Falb și Petru Kuki ; sabie— Wilmos Szabo, Alexandru Cliicu- liță. Florin Păunescu și Lauren țiu Filipoiu. antrenori — Alexandru Nil- că și Constantin Nicolae ; spadă — Sorin Saitoc, Nicolae Bodoczi. Rudolf Szabo și Felix Nicolae. antrenori — Dumitru Popescu și Octavian Zidaru.

FOTBAL• După meciurile etapei a IX-a, situația primelor locuri în clasamentul general se prezintă astfel : 1. Steaua — 15 puncte (golaveraj19—2 !) 2. Dinamo — 15 puncte
(20—12). 3. Sportul studențesc — 12 
puncte (22—9) 4. F.C. Argeș — 10puncte (14—9), iar pe al cincilea loc urcă singura echipă care a cîștigat „în deplasare" — Gloria Buzău — 10 puncte (14—18). In etapa următoare. 28 octombrie: F.C.M. Brașov— Steaua, Gloria Buzău — Dinamo, 

nează, de asemenea, măsuri legate de dezvoltarea cadrului juridic al desfășurării relațiilor economice dintre cele două țări.La semnare a fost de față Stanislas Charles Batheas-Mollomb, ambasadorul R.P. Congo la București.
★în timpul șederii în țara noastră, conducătorul delegației congoleze a avut întrevederi cu Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ion Florea, ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții. Ion Pățan, ministrul industriei ușoare, în cadrul cărora au fost discutate aspecte privind conlucrarea dintre cele două țări în domeniile economice respective.(Agerpres)

zileiDobrin, președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., de alți membri ai Consiliului Național.In aceeași zi a avut loc o întrevedere Intre președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S. și președintele Partidului Social-Creștin Flamand, în cadrul căreia s-a procedat la o informare reciprocă cu privire la preocupările șl activitatea F.D.U.S. și P.S.C.F. pentru înfăptuirea orientărilor și programelor lor, la contribuția pe care acestea o pot aduce la extinderea și diversificarea colaborării dintre cele două țări și popoare.A fost prezent Jan Frans Maes, ambasadorul Belgiei la București.(Agerpres)

tru a ae forma, pe baza prevederilor doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca pricepuți instructori și educatori, cu o temeinică pregătire politico-ideologică, militară și de specialitate, cu înaltă conștiință patriotică și politică, revoluționari înflăcărați, buni propagandiști ai politicii partidului și statului nostru.Tinerii care au depus jurămîntul militar s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru a în- tîmpina cu rezultate remarcabile marele forum al comuniștilor români, pentru a-și Îndeplini cu cinste îndatoririle ce^le revin față de patria noastră liberă și independentă — Republica Socialistă România.
20,20 Memoria documentelor
20,40 Partidului, Inima șl versul. Emi

siune muzlcal-literară
31,00 Cîntarea României (color). Selec- 

țiuni din Concursul cînteculul 
muncitoresc, patriotic și revolu
ționar organizat în Intlmpinarea 
Congresului al XHI-lea al parti
dului

31,18 Tara întreagă întlmplnă Congre
sul al XlII-lea al partidului Co
munist Român. Dialog despre vii
tor. ta dezbatere : Proiectul de 
Directive. Azi, metalurgia

81,35 IntUnlre cu opera, opereta șl ba
letul

ss,30 Telejurnal (parțial color)

SPORTIVESportul studențesc — F.C. Bihor, Corvinul — F.C. Argeș. A.S.A. — Universitatea Craiova, Rapid — Politehnica Timișoara. F.C. Olt — Chimia. Jiul — F.C. Baia Mare și S.C. Bacău — Politehnica Iași • în campionatul Franței, Lens — Girondins Bordeaux 2—1 ; în campionatul Greciei, P.A.O.K. Salonic — Olympiakos Pireu 1—0 • Miercuri, în cupele europene, pe lingă partidele care ne interesează in primul rînd. Girondins Bordeaux — Dinamo (21,30 ora României) și Universitatea Craiova— Olympiakos Pireu (ora 15), iată și alte meciuri atractive : Liverpool— Benfica. Gbteborg — Beveren și Juventus — Grasshoppers (Cupa campionilor), Bayern Miinchen — Trakia Plovdiv și Rapid Viena — Celtic Glasgow (Cupa cupelor). In- ternazionale — Glasgow Rangers, Eindhoven — Manchester United, Hamburg — T.S.K.A. Sofia, Standard Ltege — F.C. Kbln și Fiorentina — Anderlecht (Cupa UEFA) • După cum transmite corespondentul sportiv al agenției ANSA, magistratura din Roma a decis clasarea (din lipsă de probe) a așa-zisului caz de corupție petrecut la meciul Italia — Camerun, meci terminat la egalitate. 1—1, în timpul turneului final al campionatului mondial de fotbal din 1982. Pe de altă parte. Federația italiană de fotbal a anunțat că va acționa în justiție revista „Epoca", pentru afirmațiile calomnioase apărute în paginile acesteia în legătură cu partida Italia — Camerun. Forul fotbalistic ^peninsular consideră că hebdomadarul respectiv „a întinat imaginea reprezentativei Italiei și reputația acesteia".
HANDBALLa Atena. în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni", la handbal masculin, echipa Steaua București a întrecut cu scorul de 30—16 formația ateniană „lonikos". In prima partidă. Steaua cîștigase cu 36—25. Astfel, handbaliștii români s-au calificat pentru turul doi al competiției.

Administrația de Stat 
Loto*Pronosport  

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 2 
DIN 21 OCTOMBRIE 1984Extragerea I : 41 61 75 28 Extragerea a Il-a : 74 66 71 68 Extragerea a III-a : 18 57 16 27

TELEGRAME EXTERNE
Declarația secretarului general al C.C. al P.C. Chinez 

privind semnificația hotâririlor 
recentei plenare a C C. al P.C.C.BEIJING 22 (Agerpres). — Refe- rindu-se la semnificația hotărîrilor recentei plenare a C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P.C.C., rezumînd concluziile desprinse din ampla consultare a reprezentanților tuturor formațiunilor politice democratice, instituțiilor obștești, a unor personalități proeminente neafiliate la partid din R.P. Chineză, a apreciat că hotărîrea privind reforma structurii economice, adoptată de plenara C.C. al P.C.C., va contribui la asigurarea prosperității țării și a întregului popor chinez. Hu Yaobang a relevat că, între principalele sarcini ale anului 1985, se află elaborarea proiectului viitorului plan cincinal, pe perioada 1986—1990, consolidarea partidului, restructurarea organelor de conducere la toate nivelurile. El a exprimat opinia că hotărîrile plenarei vor avea influențe importante atît pe plan intern, cît și extern. Hu Yaobang a apreciat că, odată cu aplicarea reformei structurii economice, prețurile produselor vor deveni mai echitabile, iar activitatea economică va înregistra o evoluție fără asperități. Ni
Activități în cadrul C.A.E.R.VARȘOVIA 22 (Agerpres). — In capitala R. P. Polone s-au desfășurat lucrările ședinței a 92-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul construcțiilor de mașini, la care au participat delegați al țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia. S-au examinat sarcinile ce revin Comisiei din hotărîrile Sesiunii Consiliului si ale Comitetului Executiv al C.A.E.R. A fost analizat stadiul realizării de linii tehnologice automate flexibile si în unele ramuri ale industriei construcțiilor de mașini si s-au elaborat propuneri privind dezvoltarea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în acest domeniu. Comisia a adoptat si a recomandat pentru semnare proiectele unor convenții de specializare si cooperare multilaterală în producția de complexe si utilaje pentru mecanizarea lucrărilor de încărcare-descărcare, utilaje miniere, utilaje tehnologice speciale pentru industria de automobile, precum și proiectele unor convenții de colaborare tehnico-științifică.Comisia a adoptat planul său de lucru pe anii 1985—1986, în care o mare atentie s-a acordat specializării si Cooperării în producție si co

Imagini ale înnoirilor 
urbanisticeCel mai măre șantier de construcții de locuințe din R. D. Germană este, fără îndoială, Complexul Mar- zahn din Berlin. Drumul spre acest șantier oferă vizitatorului prilejul să admire edificiile si ansamblurile arhitectonice mai vechi sau mai noi ale marelui oraș. Pe celebra „Frie

drichstrasse" rețin atenția două noi clădiri construite în ultimii ani, reprezentative pentru procesul mutațiilor urbanistice din capitala republicii: un hotel modern si Centrul internațional de comerț- Pe nu mai puțin celebra „Unțer den Linden" poți admira vechile clădiri cu coloane masive, frontoane, basoreliefuri, statui, adăpostind instituții administrative și culturale republicane. In mod deosebit impresionează înfățișarea luminoasă a ansamblurilor arhitectonice din jurul turnului de televiziune, care măsoară în înălțime tot atîția metri cite zile are un an. si a marelui hotel „Sfădi Berlin". In continuare se întinde Karl Marx-Allee, construită în primii ani ai republicii, care ajunge în extremitatea estică a orașului, unde se întinde marele șantier de locuințe.Zone cu blocuri de-abia date în folosință și străzi proaspăt asfaltate în vecinătatea altora, unde buldozere și excavatoare pregătesc terenul noilor construcții. La punctul de Informare al șantierului, o machetă înfățișează imaginea finală a complexului. Aflăm că au și fost predate beriine- zilor 44 689 de locuințe, împreună cu numeroase școli, grădinițe de copii, magazine. Complexul Marzahn, importantă componentă a programului național de construire și modernizare a două milioane de locuințe, pe perioada 1976—1990, se constituie intr-o imagine concludentă a marilor prefaceri înfăptuite pe tot cuprinsul țării in cei 35 de ani de existentă ai republicii.O oglindă reprezentativă a acestor prefaceri oferă și Karl, Marx-Stadt, oraș cu o îndelungată tradiție industrială, capitala regiunii cu același nume, definind o pondere însemnată în economia R.D. Germane. Dominante sînt construcțiile de autovehicule, de mașini textile, utilaje pentru industria chimică. O mărturie a schimbărilor calitative prin care au trecut vechile fabrici și uzine ale orașului oferă întreprinderea de utilaj chimic „Germania". Astfel, , producția anului 1949 este realizată în prezent in numai cinci zile, iar, datorită creșterii productivității muncii, valoarea producției pe angajat a crescut de la 7 000 mărei pe an la 100 000 de mărci în prezent In acest an întreprinderea a obținut pentru a zecea oară consecutiv titlul de colectiv fruntaș pe ramură, rezultatele obținute fiind totodată cele mai bune din întreaga sa existență.Remarcabile sînt și succesele întreprinderii coordonatoare (din Cottbus) 

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
DIN R. D. GERMANA

velul de trai al poporului se va îmbunătăți continuu, concomitent cu dezvoltarea consecventă a producției.„Sîntem hotărîți să facem ceea ce considerăm că este bine, să ne urmăm calea neabătut, în vederea edificării unui socialism caracteristic Chinei, în conformitate cu condițiile noastre naționale" — a declarat Hu Yaobang. Trecînd în revistă unele succese înregistrate, în ultimii ani, de R.P. Chineză pe plan mondial, el a relevat creșterea prestigiului țării pe arena internațională și a menționat, în acest context, soluționarea problemei Hong Kongului. Principalele obiective ale deceniului în curs sînt crearea condițiilor pentru re- unificarea patriei și pentru sporirea de patru ori a valorii producției industriale și agricole a țării pînă la sfirșitul acestui secotAtingerea acestor obiective — a relevat Hu Yaobang — presupune promovarea unei linii politice corecte, un climat politic sănătos, dezvoltarea îrrvățămîntului, științei și tehnologiei, asigurarea unui valoro» schimb de cadre.
laborării tehnico-știintfflce In domenii prioritare ale tehnicii.PRAG A 22 (Agerpres). — în R. S. Cehoslovacă a avut loc ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul siderurgiei. la care au participat delegații din țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia. Comisia a adoptat măsuri pentru îndeplinirea hotărîrilor Sesiunii si Comitetului Executiv ale Consiliului referitoare la adîn- cirea specializării si. cooperării în producție si la asigurarea necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. interesate în unele materii prime siderurgice. Comisia a adoptat programul de colaborare De perioada 1986—1990 privind utilizarea economicoasă si rațională a combustibililor, energiei si materiilor prime în siderurgie, a elaborat măsuri de dezvoltare a colaborării pentru introducerea mai accelerată a progresului tehnic. Comisia a examinat rezultatele conferinței a VII-a în domeniul automatizării proceselor de producție si conducere în siderurgie, care a fost organizată la București, si a prevăzut măsuri privind dezvoltarea colaborării în domeniul folosirii manipulatoarelor automata si robo- totehnicii în siderurgie.

a Combinatului de textile format din 26 de unități răspîndite în întreaga republică, în care lucrează 25 000 de oameni ai muncii. Ceea ce atrage în primul rind atenția este tinerețea colectivului. Vîrsta medie — 29 da ani. Un colectiv care a devenit cunoscut pentru rezultatele sale în întreaga țară. De aici s-a extins în întreaga republică inițiativa textilistei Doris Kersten „Să realizăm planul 
anual in 50 de săptămâni". Inițiativa are în vedere obținerea de produse numai de calitate superioară, creșterea productivității muncii printr-o pregătire minuțioasă a lucrului și reducerea staționării mașinilor, reducerea consumurilor de materii prime și energie. Aceste strădanii au fost încununate de performanțe meritorii : întreprinderea a fost distinsă pentru a cincea oară cu placheta de onoare pentru produse de cea mai bună calitate, iar anul acesta, la Tirgul de la Leipzig, a cucerit cinci medalii de aur. Textilistele. fiice si soții ale minerilor — regiunea Cottbus fiind una din principalele furnizoare de cărbune a tării — stau astfel cu cinste alături da părinții și soții lor.După vizitarea acestui harnic colectiv, la sediul Comitetului regional Cottbus al P.S.U.G., tovarășul .Joachim Thelmann, membru al comitetului regional de partid, ne-a prezentat un amplu tablou al dezvoltării economico-soclale a regiunii. In cinstea aniversării republicii, oamenii muncii din regiunea Cottbus au depășit planul la producția netă cu 170 milioane mărci, la extracția cărbunelui cu 5,5 milioane tone, iar a- gricultorii au obținut cea mai mare recoltă de cereale din istoria acestor meleaguri.

„Regiunea neastrd —■ a continuat tovarășul Thelmann — întreține per
manente contacte cu județul Gorj, 
sint organizate frecvente schimburi 
de experiență, ne împărtășim reci
proc din experiența muncii noastre, 
mai ales că avem preocupări simi
lare, creșterea producției de cărbu
ne. Am si prieteni la Tîrgu Jiu, că
rora as dori să le transmit salutările 
mele. Si aș mai dori să adaug că am 
urmărit cu satisfacție convorbirile 
care s-au desfășurat la București in
tre conducătorii partidelor noastre, 
tovarășii Erich Honecker si Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul sărbătoririi Zi
lei naționale a României, că ne bucu
ră din inimă înțelegerile la care s-a 
ajuns de a se dezvolta în continuare 
relațiile prietenești dintre cele două 
țări, de a conlucra pentru asigurarea 
păcii in Europa si in lume"....Mărturii ale hărniciei, ale progresului, ale permanentelor înnoiri. Și totodată mărturii ale prieteniei dintre două țări care construiesc noua orînduire.

Constantin VARVARA

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 17; 
20; (sala Atelier) : Intre patru ochi 
— 19,30; (sala din Piața Cosmonauțl- 
lor, 11 07 57) : Gimnastica sentimen
tali — 19.
• Opera română (13 18 57) : Aida — 
18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Ste
lele Operetei — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnat!! (premieră) — 19; (sala 

Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cabala bi- 
goților — 19.
• Teatrul da comedia (16 64 60) : 
Există nervi — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
studio) : Copiii soarelui — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Serenadă ttrzie — 19,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 16.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tâna-
se“ (sala Savoy, 15 56 73) : Băiatul cu 
sticleți — 13,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Dragoste Ia prima vedere
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 15; Hoțul de vulturi
— 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Pulul — 10; Arvinte și Pepelea — 16. 

(sala din Piața Cosmonauților) î Ns 
vorbiți tn timpul spectacolului — 16. 
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.

cinema

FLAMURA (85 7718) - I; 11; 13,1»;
15,30; 17,45; 20.
• Secretul lui Bachus : FAVORIT
(45 3170) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20,15.
• Buletin de București : MODERN 
(2371 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Surorile: BUZEȘTI (50 43 58) 4-
15; 17,15; 19,30.
• Emisia continuă : DACIA (50 33 94)
— 9; 11,15; 13,30: 15,43; 18; 20.
• Dreptate in lanțuri : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,45: 20, COTROCENI
(49 43 48) — 15; 17,15; 19,39.
• Explozia : FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Glissando : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 16; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 
I; 12,30; 15,45; 19.

• Salutări de la Agigea : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Ana Pavlova: PATRIA (11 86 25) 
— 9; 12,30; 16; 19,15.
• Simfonia primăverii : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20, CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Vrăjitorul dfn Oz — 8; 10,45; 12,50; 
14,15; 16, Tații și bunicii — 17,45; 19,45: 
DOINA (16 35 38).
• Cum am declanșat al doilea război 
mondial : TIMPURI NOI (15 6110) — 
9; 12; 16; 19.
• Yankeii : STUDIO (69 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Jazz ’20 : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Pensionul doamnei Latter : VII
TORUL (10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.

• Dosarul albastru : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• împușcături sub sptnzurătoare :
TOMIS (21 49 46) — 8; 11,15; 13,30;
13,45; 18; 20.
• Cu cerul sub picioare : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15,30; 17,30: 19,30.
• Seberezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Cel șapte din Teba : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cactus Jack : FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Undeva, cindva : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Marfă furată: GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Competiția : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Lancea de argint : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
« Afacerea Pigot : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,39; 15,43; 18; 20.
• Cobra se întoarce : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Omul șl fiara : MUNCA (2150 97)
— 15,30; 18,30.
• Roiul î FLACĂRA (20 33 40) —
13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Cineva ca tine : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20.
• Solitarul de la fortul Humboldt :
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
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Un remarcabil eveniment editorial pe tărîmul științei 
în Editura științifica din Beijing, au aparut lucrările:

ELENA CEAUȘESCU: „Polimerizarea stereospecifică 
a izoprenului" și „Noi cercetări în domeniul

compușilor macromoleculari"
Confirmind înalta apreciere și interesul unanim față de remarcabila 

activitate pe tărîmul științei a tovarășei academician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU, eminentă personalitate științifică și politică a lumii contem
porane, apariția, sub auspiciile Academiei de științe a Chinei, a cunoscu

telor monografii a fost primită în țara prietenă ca un mare eveniment 
editorial care, prin mijlocirea unei opere științifice de valoare, deschide 
noi perspective în domeniile de mare actualitate pe care le tratează, 
conlucrării reciproc avantajoase a popoarelor român și chinez.în prefața la edițiile în limba chineză, academicianul Lu Jiaxi, președintele Academiei de științe a Chinei, evidențiază profunzimea și densitatea informației științifice și tehnologice cuprinse în cele două volume, marea valoare teoretică și aplicativă a cuprinzătoarelor cercetări întreprinse de autor de-a lungul anilor.

„Polimerizarea stereospecifică a I izoprenului" și „Noi cercetări in 
domeniul compușilor macromolecu
lari", realizate de eminentul om 
de știință român, doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al Aca- 

| demiei Republicii Socialiste Româ-
’ nia, prim viceprim-ministru alȘ guvernului, președintele Consiliu

lui Național pentru Știință și Teh
nologie, sint prezentate acum in 
limba chineză publicului de specia
litate din țara noastră" — notează omul de știință chinez, relevînd că apariția lor „reprezintă o nouă ex
presie a prieteniei dintre popoarele 

, chinez și român, un important eve
niment sărbătoresc in cadrul rela- j țiilor științifice chino-române".Arătînd că „academicianul doc- j tor inginer Elena Ceaușescu a des
fășurat o îndelungată și multilate- I rată activitate de cercetare proprie, 
precum și de inițiere și conducere a 
ansamblului cercetărilor românești 
in domeniul compușilor macromo
leculari, dedicate în special sinte
zei și caracterizării diverselor ti
puri de cauciuc sintetic", autorul cuvîntului introductiv subliniază, totodată, că volumul „Noi cercetări 
în domeniul compușilor macromo
leculari" reflectă numeroasele stu
dii fundamentale și aplicative in- I treprinse de autor, intre care cele 
privind poliizoprenul, polibutadiena, 
terpolimerul etilenă-propilenă-die- 
nă. Avem deplina convingere că 
cele două volume prezintă o va
loare cu totul excepțională pentru- 
documentarea la cel mai înalt ni
vel profesional a specialiștilor de 
profil din țara noastră".

„Constatăm cu bucurie — arată in încheiere academicianul Lu Jiaxi, menționind eforturile specialiștilor chinezi pe problemele din profilul lucrării — că in domeniul 
cauciucului sintetic, ca și în nume
roase alte domenii, cooperarea si 
relațiile tehnico-științifice dintrej cercetătorii chinezi și români au 
perspective din cele- mai largi. 
Urez, din toată inima, oamenilor de 
știință din cele două țări să obțină 
noi și noi roade ale colaborării lor".în deschiderea volumului „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului" se arată : „Monografia 
de față, consacrată cercetărilor in 
vederea obținerii cauciucului CIS- 
1.4 — poliizoprenic, a fost elabo
rată de academicianul doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, specialist de 
largă recunoaștere și prețuire in
ternațională în domeniul compuși
lor macromoleculari. In grupa nu
meroasă a cauciucurilor sintetice, 
cauciucul CIS-1,4 — poliizoprenic 
se distinge ca un elastomer cu 
structură și proprietăți asemănă
toare cauciucului natural, fiind, de 
aceea, utilizat pe scară largă în 
producția de anvelope și articole 
tehnice". Reliefînd modul cuprinzător în care sint analizate rezultatele cercetărilor întreprinse, prezentarea din deschiderea volumului subliniază că „in contextul acestei 
problematici complexe, procedeul 
de polimerizare a izoprenului de 
concentrație 25 la sută pe sisteme 
catalitice eterogene este cu totul 
remarcabil, reprezentînd unul din- 

[ tre cele mai importante rezultate
; obținute de autor". „Monografia

prezintă e deosebită valoare pentru j informarea științifică și documen
tarea profesională, necesară stu
diului și elaborării cauciucului 
CIS-1,4 — poliizoprenic in tara 
noastră".Cu prilejul apariției 8n limba chineză a acestor valoroase lucrări , științifice, la Ambasada română din Beijing a avut loc o festivitate, la | care au fost prezenți Lu Jiaxi, președintele Academiei de știință a Chinei, Luo Qiong, vicepreședintă a Federației Naționale a Femeilor din China, Hu Yonp- 
chang, secretar general adjunct al Academiei de științe. 
Liang Keng, vicepreședinte al Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, 
Chen Shuliang, vicepreședinte al Asociației de prietenie China— Rdmânia, directori ai unor institute de cercetări ale Academiei „Si-

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

ADUNAREA GENERALA A 1 O.N.U. a procedat luni la desem- 
1 narea celor trei state membre nepermanente ale Consiliului de Securitate, al căror mandat va începe la 1 ianuarie 1985. Noii mem- Ibri sint Australia, Danemarca și Trinidad-Tobago, care vor înlocui Malta, Olanda și Nicaragua.

ÎNTREVEDERE. La Budapesta a avut loc o întrevedere între Janos Radar, prim-secretar al C.C. al 
I Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, si Gordon McLennan, secretar general al P.C. din Marea IBritanie. aflat într-o vizită în R.P. Ungară. Au fost examinate — potrivit agenției M.T.I. — relațiile dintre cele două partide, procedin- I du-se la un schimb de opinii în le

nica". oameni de știință, profesori universitari, reprezentanți ai Secției pentru relații externe a C.C. al P.C. Chinez, ai unor ministere, instituții si publicații centrale.Participantii la festivitate au subliniat înalta ținută științifică, deosebita valoare teoretică și importanța aplicativă a lucrărilor apărute, prestigiul internațional al operei științifice a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu» exprimat și prin numeroasele titluri și distincții acordate de înalte foruri st-iintifiee ale lumii.Și cu această ocazie, academicianul Lu Jiaxi, chimist de reputație internațională, a arătat că traducerea în limba chineză a celor două lucrări științifice reprezintă un eveniment remarcabil în istoria schimburilor tehnico-știintifice chino-române. „Academician doctor inginer Elena Ceaușescu are o îndelungată experiență în activitatea de cercetare științifică și de coordonare nemijlocită a cercetării si introducerii progresului tehnic în economia României. Experiența sa în domeniul sintezei și caracterizării compușilor macromoleculari. cu deosebire a oauciucului sintetic, este cu totul remarcabilă. „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului" constituie o operă de înaltă ținută și un instrument de lucru de mare utilitate pentru cercetătorii din domeniul chimiei. „Noi cercetări în domeniul compușilor macromoleculari" reprezintă o lucrare edificatoare pentru nivelul deosebit de avansat la care a ajuns cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul chimiei în România.Opera științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie din Republica Socialistă România. constituie o întruchipare a capacității creatoare a poporului român. o dovadă a posibilităților vaste și a puternicei baze de care dispune creația tehnico-științifică românească. Savantii chinezi se bucură de succesele excepționale dobîndite de știința din România, de rolul ei decisiv în activitatea de sprijinire directă a dezvoltării rapide și independente a economiei naționale.în China sint bine cunoscute meritele de excepție ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu în promovarea creației științifice originale românești. în stimularea schimburilor științifice și culturale cu alte țări. Eminentul savant român a adus o contribuție de seamă la dezvoltarea relațiilor de strînsă colaborare pe planul tehnicii și științei, culturii și în alte domenii dintre țările noastre.Oamenii de știință din China și 

gătură cu actuala evoluție pe plan internațional.
LA BELGRAD s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale a veteranilor, luptătorilor din rezistență și foștilor prizonieri din cel de-al doilea război mondial, desfășurată sub deviza „Securitate, dezarmare și cooperare" — informează agenția Taniug. Au fost reprezentate 59 de organizații naționale din 28 de state din Europa, S.U.A. și Canada. În dezbateri s-au subliniat necesitatea continuării eforturilor îndreptate în direcția edificării încrederii și destinderii, stopării cursei înarmărilor și reluării negocierilor pentru dezarmare generală și completă, în primul rînd nucleară, a reglementării pe cale pașnică, 

România acționează cu consecventă pentru creșterea roiului științei în lupta pentru pace și progres în întreaga lume. Apreciem în mod deosebit activitatea tovarășei Elena Ceaușescu ca militant de frunte în mișcarea mondială a oamenilor de știință pentru pace".„Lucrările științifice apărute acum în țara noastră, avind ca autor pe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, impresionează deosebit pe toți Specialiștii noștri, atît prin nivelul înalt al abordării proble- m,clor de cercetare fundamentală, cit și prin marea lor valoare aplicativă pentru producție" — a spus directorul Institutului de cercetări chimice al Academiei „Sinica".Secretarul general adjunct al A- cademiei de științe, Hu Yong- 
cliang, a subliniat că „lucrările tovarășei academician doctro inginer Elena Ceaușescu dovedesc nivelul ridicat al științei românești actuale, evidențiindu-se astfel cu claritate posibilitățile largi de colaborare și cooperare între reprezentanții oamenilor de știință din cele două țări ale noastre".

S/n LtBnghe, profesor doctor în științe chimice, director al Institutului de chimie al Academiei, a ținut să sublinieze că cele două lucrări ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu 
„sînt de o înaltă ținută știin
țifici, avind o deosebită va
loare teoretică și aplicativă. Lu
crările au ea punct de pornire con
dițiile concrete ale României in 
domeniul materiilor prime, soluțio
nând probleme de maximă impor
tanță ale economiei naționale. Și 
pe acest plan, lucrările sint extrem 
de valoroase atît pentru China, cit 
și pentru alte țări. Publicarea în 
limba chineză a acestor două lu
crări ne permite să cunoaștem mai 
profund nivelul atins de România 
în domeniul chimiei, precum și 
izvoarele care au asigurat obține
rea unor asemenea succese. Ca pro
fesor de chimie, care am coordonat 
întreaga activitate de traducere și 
editare a lucrărilor, pot să afirm 
că interesul deosebit al specialiști
lor pentru ele a determinat accele
rarea ritmului de traducere și tipă
rire. Aceasta a făcut ca lucrările 
respective să fie tipărite cu 14 luni 
mai repede decît altele cu profil 
similar".

„Lansarea lucrărilor tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu; traduse in limba chi
neză, constituie un eveniment 
de mare importantă. Eminent 
om de știință, academician Elena 
Ceaușescu desfășoară, totodată, o 
activitate de prim rang pe linie de 
stat, fapt care sporește semnifica
ția acestei realizări, în lumina trăi- 
niciei legăturilor dintre popoarele 
noastre" — a arătat, la rindul său, 

nprin tratative, a tuturor stărilor conflictuale și problemelor litigioase între state.
REUNIUNEA GUVERNULUI LI

BANEZ. Luni a avut loc la Beirut reuniunea guvernului libanez de uniune națională consacrată dezbaterii programului politic si e- conomic al cabinetului. într-o declarație radiodifuzată, premierul Rashid Karame a declarat că in cursul reuniunii s-a convenit asupra unor modalități de relansare a activității economice si a unor reforme cu caracter politic si de consolidare a securității naționale.
PREGĂTIREA UNEI CONFE

RINȚE ASUPRA RECONCILIERII 
NAȚIONALE ÎN CIAD. Luni a avut loc la Brazzaville, capitala Republicii Congo, prima ședință de lucru, la nivel de experți, cu caracter pregătitor în vederea organizării unei conferințe asupra reconcilierii naționale în Ciad. Participă circa 120 de delegați, reprezentînd toate tendințele politice și militare ciadiene.
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Jiang Dianming, redactor al ziarului „Guangming Ribao".„Publicarea în limba chineză a acestor două valoroase lucrări științifice — a subliniat prodecanul Institutului de limbi străine din Beijing, Zhang Zhipeng — constituie un act de aprofundare a cunoașterii succeselor României pe planul științei, și, totodată, are o deosebită rezonanță în inima fiecărui chinez, conștient că, astfel, s-a făcut încă un pas pe calea consolidării legăturilor dintre popoarele noastre. în calitate de cunoscător al limbii române, trăiesc, practic, cu intensitate tot ceea ce ține de cele două țări ale noastre și este firesc să fiu bucuros atunci cînd sint martorul unei noi pagini care se adaugă în cartea prieteniei româno-ehineze".
Kang Daisha, membră în Comitetul Național al Conferinței Consultative Politice Populare, a declarat : „In timpul misiunii pe care 

am îndeplinit-o, cu cițiva ani in 
urmă, în România, am avut prilejul 
s-o cunosc pe tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
Mi-a lăsat o impresie de neuitat. 
Am fost puternic impresionată de 
personalitatea sa ca om de stat și 
savant, ca promotoare activă a ce
lor mai noi idei în domeniul ști
inței". .Reprezentantul departamentului relații externe al Academiei „Sinica" a subliniat înalta ținută științifică a volumelor ce au văzut lumina tiparului, maturitatea la care au ajuns cercetările românești în domeniul chimiei, valoarea deosebită a operelor tovarășei Elena Ceaușescu. om de știință si om politic cu o activitate exemplară, care, în multitudinea de sarcini importante pe care le îndeplinește, se dovedește în permanentă un cercetător pasionat, de mare productivitate științifică si eficiență în domenii de strictă specialitate ale chimiei, contribuind si pe această cale in mod hotărâtor la creșterea prestigiului științei românești în lume.Desfășurată într-o atmosferă sărbătorească de caldă prietenie, ceremonia de la Beijing, prilejuită de lansarea edițiilor în limba chineză ale operei tovarășei academician doctor inginer Elena Ceausescu s-a constituit într-o manifestare de înaltă stimă si prietenie fată de știința românească, față de marile înfăptuiri ale poporului nostru în anii de fertilă mobilizare a națiunii sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, pentru transpunerea în viață a mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si de înaintare a României spre comunism.

BERLINUL OCCIDENTAL 

Ample manifestații 
pentru dezarmare 

și pace
BERLINUL OCCIDENTAL 22 (A- 

gerpres). — Zeci de mii de locuitori 
din Berlinul occidental au luat parte 
la manifestațiile de masă în favoarea 
păcii. Demonstranții s-au adunat in 
piața centrală a orașului, scandind 
lozinci împotriva amplasării de ra
chete nucleare în statele europene. 
De-a lungul a numeroase străzi au 
fost create „lanțuri vii" simbolizînd 
necesitatea unității de acțiune în lup
ta pentru înlăturarea pericolului u- 
nui război nuclear. De asemenea, pe 
apelul intitulat „Orașul nostru se 
pronunță împotriva armelor nuclea
te", lansat de Comitetul de coordo
nare <ț mișcărilor pentru pace, au fost 
adunate zeci de mii de semnături. Do
cumentul se pronunță în favoarea 
creării în Europa centrală a unei 
zone lipsite de arme nucleare, pen
tru reducerea cheltuielilor militare.

Sdiimb de mesaje la nivel înalt
rnmânn-snmalezMOGADISCIO 22 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost adresate secretarului general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele R.D. Somalia, tovarășul Mohammed Siad Barr?, și tovarășei Siad Barre un cald mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului somalez prieten.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Mohammed Siad Barre a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a soției sale, sentimentele sale de aleasă prietenie și cele mai calde urări de prosperitate poporului român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către secretarul general al P.S.R.S., președintele R.D. Somalia, a tovarășului Nicolae 

NAȚIUNILE UNITE

Larg interes față de inițiativa României 
privind Anul Internațional al Tineretului 

Dezbaterile din Comitetul pentru probleme sociale, 
culturale și umanitare

In sprijinul unei conferințe internaționale 
în problemele Orientului Mijlociu

Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, care a participat la manifestările prilejuite de a 15-a aniversare a revoluției de la 21 octombrie din acest stat african.în cursul discuției care a avut loc cu acest prilej a fost abordată colaborarea româno-somaleză pe linie de partid și de stat, dîndu-se o înaltă apreciere nivelului actual al colaborării reciproce. De ambele părți a fost exprimată dorința ca, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor realizate cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mohammed Siad Barre, să se acționeze pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale reciproc avantajoase, corespunzător intereselor celor două țări și popoare, cauzei înțelegerii, colaborării și păcii în lume.La întrevedere a fost prezent Gheorghe Manciu, ambasadorul României în Somalia.

a! Tineretului. în procesele naționale de adoptare a deciziilor și. în general. în viata economico-socială a statelor respective.Adjunctul secretarului general al O.N.U. și-a exprimat speranța că dezbaterile de la actuala sesiune asupra Anului International al Tineretului vor da un impuls puternic traducerii în viată a propunerilor si recomandărilor constructive făcute de Comitetul consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.. colaborării dintre state pentru a transforma acest eveniment într-un moment de referință în promovarea- intereselor si aspirațiilor legitime ale tinerei generații.în cuvîntul său, reprezentantul Olandei a evidențiat rolul important Pe care tineretul îl joacă în viața social-politică a națiunilor, răspunderile tot. mai mari care revin atlt tineretului, cit și guvernelor de a asigura cadrul necesar pentru ca tînăra generație să-și facă cunoscute opțiunile sale fundamentale, să-și aducă o- contribuție crescîndă la realizarea obiectivelor de progres si a aspirațiilor de prosperitate si pace ale fiecărui popor. în context, vorbitorul a evidential. între altele, necesitatea folosirii A-LT. pentru impulsionarea adoptării unor politici naționale privind tineretul care să acorde o atenție prioritară eliminării șomajului în rîndurile tinerei generații. combaterii unor fenomene nocive. cum sînt criminalitatea juvenilă. consumul de droguri, sentimentul de alienare și altele.Reprezentantul Republicii Populare Bangladesh, după ce a evidențiat interesul deosebit al guvernului țării sale față de buna pregătire si desfășurare a A.I.T.. a informat asupra acțiunilor întreprinse pe plan național in Bangladesh, precum și multitudinea de activități din țările situate în regiunea Asiei de sud-est sub egida A.I.T., avind ca obiectiv aplicarea prevederilor Programului de măsuri pentru Anul Internațional al Tineretului. El și-a exprimat satisfacția în legătură cu atenția de care se bucură în cadrul pregătirilor pentru A.I.T. problemele specifice ale tinerilor din țările în curs de dezvoltare, arătînd că tînăra generație din aceste state este profund interesată în sporirea colaborării internaționale, în scopul concentrării preocupărilor O.N.U. și ale comunității internaționale asupra efectelor dramatice ale subdezvoltării și decalajelor economice, a- supra necesității intensificării eforturilor în direcția edificării unei noi ordini economice mondiale juste și echitabile.Reprezentantul UNESCO a informat pe larg asupra acțiunilor pe care această organizație le întreprinde în cadrul pregătirilor pentru A.I.T., între care un loc important îl ocupă viitorul Congres mondial al UNESCO pentru tineret, care se va desfășura în 1985, la Barcelona. S-a evidențiat că activitățile întreprinse în cadrul UNESCO pentru marcarea acestui important eveniment, inclusiv congresul de la Barcelona. îsi propun să dea expresie devizei sub care se desfășoară A.I.T. — „Participare, Dezvoltare, Pace" — prin examinarea unor teme din sfera de competență a UNESCO, cum sînt „Tineretul — educație și muncă", „Tineretul și valorile culturale". „Tineretul, înțelegerea reciprocă și cooperarea internațională" și altele.
In cadrul dezbaterilor pe această 

temă din comitete a fost depus un 
proiect de rezoluție, elaborat de 
România, la care s-au raliat in cali
tate de coautoare peste 90 de state, 
reprezentînd toate zonele geografice 
— ceea ce reflectă largul interes față 
de inițiativa țării noastre privind 
Anul Internațional al Tineretului.în termenii -proiectului de rezoluție, Adunarea Generală urmează să aprobe ansamblul recomandărilor elaborate de Comitetul consultativ privind marcarea, în 1985, a acestui eveniment, între care figurează și dezbateri în plenul Adunării Generale a politicilor și programelor în domeniul tineretului, care să fie desemnate drept Conferința mondială a O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului.Lucrările comitetului pe această temă continuă.

★mărfurilor din România cu privire la măsurile si acțiunile ce urmează a fi întreprinse de organizațiile cooperatiste membre ale A.C.I. pentru a marca anul 1985 ca ..An Internațional al Tineretului", sub deviza „Participare. Dezvoltare, Pace".
liniat că o conferință internațională constituie cea mai bună garanție a dobîndirii drepturilor uzurpate ale popoarelor din regiune. Iordania, a spus Leila Sharaf, nu va accepta o retragere parțială israeliană din teritoriul de pe malul de vest al Iordanului și va rămîne atașată textului rezoluției 242 a Consiliului de Securitate stipulînd eliberarea teritoriilor arabe ocupate în 1967.

Manifestări 
consacrate celei 

de-a 40-a aniversări 
a Zilei Armatei Republicii 

Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Zilei Armatei Republicii Socialiste România. în diferite țări ale lumii au loc manifestări consacrate acestui eveniment.în orașe din Uniunea Sovietică, R. S. F. Iugoslavia, R. S. Cehoslovacă. R. D. Germană. R. P. D. Coreeană. R. P. Bulgaria. R. A. Siriană și Suedia. în prezența atasatilor militari, aero și navali ai tării noastre. au fost organizate adunări festive. expoziții și gale de filme documentare militare românești, în cadrul cărora au fost evidențiate participarea și contribuția României la războiul antifascist. A fost evidențiată grija permanentă pe care o poartă conducerea partidului și statului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armate, pentru dotarea și pregătirea armatei —• scut de nădejde al cuceririlor socialiste, al independentei si suveranității României socialiste. Cu acest prilej au fost depuse coroane de flori la monumentele eroilor români din localitățile Pustimer si Kalica. eliberate de armata română în 1945, precum și în localitățile Kromeriz Havlicku. Lucenek. Stara-Tura și Zvolen. (Agerpres)
Se dezvoltă cooperarea 

economica 
și tehnico-științifică Intre 

România si R.D.G.5BERLIN 22 (Agerpres). — Ministrul industriei construcțiilor de mașini, Petre Preoteasa, a fost primit, la Berlin, de Gerhard Schurer, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării. si de Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții R.D.G, în Comisia guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică. în cadrul discuțiilor au fost analizate stadiul îndeplinirii înțelegerilor și hotă- ririlor convenite la cel mai înalt nivel cu privire la dezvoltarea cooperării și specializării in producția de mașini și utilaje, evoluția schimburilor economice pe 1984 și 1985.Totodată, au fost stabilite măsuri pentru adincirea cooperării și specializării în producție, a colaborării tehnico-știintifice, astfel incit să se asigure ritmuri înalte ale livrărilor reciproce de mărfuri pe perioada 1986—1990.
Pentru reglementarea 

pe cale pașnică a situației 
din America CentralăMANAGUA 22 (Agerpres). — Republica Nicaragua a propus organizarea unei întîlniri la nivel înalt între reprezentanții țărilor centroame- ricane și ai „Grupului de la Conta- dora" (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela) în vederea accelerării negocierilor vizînd soluționarea prin tratative politice a situației conflictuale din America Centrală și a semnării „Tratatului de pace și cooperare" între statele din regiune — informează agenția Prensa Latina. într-un mesaj adresat președinților Columbiei, Mexicului, Republicii Panama și Venezuelei, coordonatorul Juntei Guvernului de Reconstrucție . Națională din Nicaragua, Daniel Or-' tega, apreciază că reglementarea pe cale pașnică a situației din regiune ar putea fi examinată în comun de Șefii de stat din America Centrală și ai „Grupului de la Contadora".în scrisoare se reafirmă, de asemenea, că Nicaragua este gata să semneze, imediat și fără rezerve, „Tratatul de pace și cooperare în America Centrală", preconizat de către „Grupul de la Contadora".

S. U. A.

Dezbatere televizată în preajma 
alegerilor prezidențialeWASHINGTON 22 (Agerpres), — La Kansas City a avut loc, duminică seara, cea de-a doua — și ultima — dezbatere televizată în vederea alegerilor prezidențiale din S.U.A., de la 6 noiembrie, la care au participat președintele Ronald Reagan, candidatul Partidului Republican la funcția supremă în stat, și contracandidatul său democrat, Walter Mondale. Agențiile americane de presă relevă că cei doi candidați și-au exprimat pozițiile asupra unor aspecte privind, în special, domeniul politicii externe, punind accentul pe relațiile Est-Vest, problematica dezarmării, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, America Centrală Potrivit agenției U.P.I., problemele aflate în centru! campaniei electorale nu au constituit însă obiectul unei confruntări argumentate. Președintele Ronald Reagan a apărat politica promovată de Administrația sa, în timp ce intervențiile candidatului democrat, Walter Mondale, au cuprins critici privind modul de abordare și tratare dc către actuala echipă de la Casa Albă a problematicii externe.

Creșterea șomajului 
în țările Pieței comuneBRUXELLES 22 (Agerpres). — Numărul șomerilor din țările Pieței comune — cu excepția Greciei — a crescut cu 2,7 la sută în septembrie față de august, ridicindu-se la 12,7 milioane, a anunțat, luni, Oficiul de statistică al C.E.E. în comparație cu luna septembrie a anului 1983, rata de creștere a fost de 5,5 la sută în septembrie anul acesta, șomajul a afectat 11,3 la sută din populația activă a C.E.E., față de 11 la sută în August 1984 și 10,7 la sută în septembrie anul trecut. în septembrie 1979, în Piața comună' șomau 6 000 000 de persoane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sclntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorii din Întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA*  — 
sectorul export-import presă P.CJ. Box 12—201, telex 10376 prsflr București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul: Combinatul poligrafie CASA SCÎNTEH 40 360

NAȚIUNILE UNITE 22 — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite: Anul Internațional al Tineretului. (A.I.T.), care va fi marcat în 1985 în toate țările lumii. în baza unei inițiative a țării noastre, face în aceste zile obiectul unor dezbateri amănunțite în Comitetul pentru probleme sociale, culturale și umanitare al Adunării Generale a O.N.U. Propunerea românească se bucură de un amplu ecou internațional, de o largă adeziune din partea majorității co- vîrșitoare a statelor și guvernelor lumii, mobilizînd interesul viu, adeziunea entuziastă a tinerei generații de pretutindeni. Ea are la bază politica clarvăzătoare, străbătută de un înalt și autentic umanism, a partidului și statului nostru, grija președintelui Nicolae Ceaușescu privind educarea și formarea tineretului din patria noastră în spiritul celor mai nobile idealuri. In același timp, ea face dovada unei preocupări profunde fată de destinul de azi si de mîine al tinerei generații, față de crearea celor mai bune condiții pentru participarea sa plenară și angajată la e- forturile de materializare a aspirațiilor de libertate și independență, de dezvoltare și progres ale tuturor popoarelor, de înțelegere, prietenie, colaborare și pace ale tuturor națiunilor.Deviza sub care se va desfășura a- nul' viitor Anul Internațional al Tineretului — „Participare, dezvoltare, pace" — exprimă chintesența năzuințelor fierbinți ale tinerei generații de a se afirma pe deplin și dinamic în procesul de înnoire socială, in promovarea dezvoltării multilaterale a tuturor popoarelor, de a participa activ și nemijlocit la soluționarea problemelor specifice ce confruntă tineretul — în conformitate cu realitățile și exigențele progresului economic și social ale fiecărei țări — de a-și spune cuvîntul și de a-și face auzit glasul în rezolvarea problemelor majore ale omenirii contemporane.Dezbaterile din cadrul comitetului, care se bucură de o participare largă din partea statelor membre și a unor importante organisme internaționale, beneficiază de un raport de substanță, prezentat de Comitetul consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., a cărui președinție feste deținută, cum se știe, de tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C. A- cest raport sintetizează multitudinea și varietatea acțiunilor și manifestărilor care au avut loc pe plan național și mondial în pregătirea Anului Internațional al Tineretului .și cuprinde recomandări concrete pentru perioada următoare.Făcînd o trecere în revistă a măsurilor și activităților întreprinse în aplicarea programului de pregătire și marcare a A.I.T., recomandat de Comitetul consultativ, Leticia Sha- hani, secretar general adjunct al O.N.U. pentru problemele sociale și umanitare, a subliniat că acest program constituie un model de acțiuni pe plan național și internațional, de intensificare a cooperării dintre state, suscitînd un larg interes și care a reușit să determine o creștere a a- tenției la scară mondială asupra situației tineretului, a nevoilor sale, a necesității integrării depline a tinerei generații în eforturile de dezvoltare economico-socinlă a națiunilor, de asigurare a păcii și securității. Vorbitoarea a relevat activitatea fructuoasă desfășurată de Comitetul consultativ la sesiunea sa din acest an, de la Viena, care a adoptat importante recomandări, menite să asigure un cadru optim prin care guvernele și organizațiile internaționale să-și elaboreze, cu ocazia Anului Internațional al Tineretului, din 1985, o viziune unitară și o strategie globală de colaborare internațională în domeniul tineretului.Relevînd cu satisfacție că într-un număr de 125 de țări au fost create comitete naționale de coordonare pentru A.I.T.. vorbitoarea a apreciat că aceste organisme, care de regulă grupează reprezentanți ai guvernelor, ai organizațiilor de tineret si ai asociațiilor profesionale, au o însemnătate determinantă în realizarea unei game largi de măsuri si acțiuni șub egida Anului Internațional
4rBONN 22 (Agerpres). — Cel de-al 28-lea Congres al Alianței Cooperatiste Internaționale (A.C.I.). ale cărui lucrări s-au desfășurat la Hamburg, a aprobat în unanimitate rezoluția prezentată de delegația Uniunii Centrale a Cooperativelor de producție, achiziție si desfacere a

/HAD 22 (Agerpres). — Ministrul iordanian al informațiilor, Leila Sharaf, a apreciat că o pace dreaptă și cuprinzătoare în Orientul Mijlociu nu poate fi încheiată decît sub egida unei conferințe internaționale care să permită participarea tuturor părților aflate în conflict și a membrilor Consiliului de Securitate. într-un interviu publicat în ziarul saudit „Al Madinah", ministrul iordanian a sub

i


