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în cadrul vizitei de lucru în județul lași

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, A PARTICIPAI

LA DESCHIDEREA NOULUI AN UE INVĂTĂMINT 
Participanții la marea adunare populară au dat glas sentimentelor de profundă 
stimă și prețuire față de secretarul general al partidului, voinței de a înfăptui 

neabătut hotărîrile Congresului al XlII-lea al P. C. R.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
participat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la 
festivitățile care au avut 
loc, sîmbătă, 14 septembrie, 
la Iași, cu prilejul deschi
derii noului an de învăță
mînt 1985—1986.Au fost prezenți t o v a r ă - ș i i Nicolae Constantin, Nicu Ceaușescu, Petru Enache, Silviu Curticeanu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat intr-o mașină deschisă spre, Institutul politehnic din Iași. Pe întregul traseu, mii de tineri și tinere, studenți și elevi au aplaudat și ovaționat îndelung, dînd expresie min- dfiei de a trăi în această perioadă de luminoase înfăptuiri, satisfacției pentru minunatele condiții de viață . și învățătură de care beneficiază, pentru posibilitățile largi de afirmare a tinerei, generații ca importantă forță in procesitl de dezvoltare rapidă și multilaterală a României socialiste. Cei prezenți purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tova-
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul lași

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor din municipiul și județțil Iași, în numele. Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, un călduros salut revoluționar, împreună cu cele mai bune urări. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu—P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“)•Ne aflăm în județul Iași pentru deschiderea anului de învățămînt 1985—1986. Totodată, am efectuat 
și o vizită de lucru în unele unități industriale și agricole din județ.Aș dori ca, de Ia început, să menționez, la această mare adunare populară, că avem impresii bune despre ceea ce am constatat în unitățile industriale, agricole, precum și în cele de învățămînt, pe care le-am vizitat în aceste zile. în general, județul Iași a realizat o producție industrială cu circa' 8 la sută mai mare față de. cea din anul precedent. Mai sînt încă mai mult de trei luni pînă la încheierea anului și a cincinalu

lui — deci mai există posibilitatea pentru ca oamenii muncii din industria ieșeană să realizeze o dezvoltare și mai importantă. Și, pornind de la ceea ce am constatat și de la angajamentele luate de oamenii muncii, de comitetul județean-de partid, se pare că și județul Iași va încheia anul cu un ritm de dezvoltare ceva mai mare decît cel de pînă acum.Aș dori să menționez impresia deosebită pe care o am despre întreprinderile vizitate. în mod deosebit voi menționa .combinatul de utilaj greu, care, în cîțiva ani, a devenit o puternică cetate industrială și se numără, de pe acum, printre cele cîteva unități mari de acest fel din țară. Am discutat cu. oamenii muncii și colectivul de conducere despre perspectiva acestui combinat. Ținînd seama de necesitățile de oțel pentru această zonă, de posibilitățile existente în acest combinat, am stabilit ca, în următorii 2—3 ani, combinatul să ajungă la o producție de oțel de circa 1 milion de tone —- adică de aproape 4 ori mai mult decît întreaga producție de oțel a României din 1938. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite). Prin 

aceasta, Iașiul va deveni și un puternic centru siderurgic și metalurgic. Sper că oamenii muncii, colectivul de conducere al combinatului, comitetul județean de partid vor acționa cu toată hotărî - rea pentru a realiza în cele. mai bune condiții aceste obiective și pentru a face ca acest mare combinat al industriei grele să devină un puternic centru, un model de organizare, de ■ productivitate și eficiență, de producție de înalță calitate și — așa cum am menționat ieri — să constituie prototipul întreprinderilor din comunism. 
(Urale și aplauze puternice, 
prelungite; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul!“).Ne-a făcut o impresie bună șl întreprinderea de mașini-unelte și agregate. De asemenea, avem impresii bune de la întreprinderea de scule și accesorii speciale din Pașcani. Și în aceste întreprinderi sînt rezultate bune și posibilități de realizare a unei producții de o înaltă tehnicitate și calitate.în general, industria din Iași are condiții bune de dezvoltare — și doresc să exprim convingerea că oamenii muncii din toate sectoarele vor face totul pentru ca 

industria ieșeană să obțină rezultate tot mai bune în ridicarea nivelului tehnic și a calității, în. creșterea eficienței și productivității . muncii, în așa fel încît, în noul cincinal, Iașiul, cu industria sa, să devină un puternic centru industrial, să-și sporească contribuția la. dezvoltarea generală a patriei noastre. (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).Am vizitat, de asemenea, cîteva unități agricole, de stat și cooperatiste. Am constatat o preocupare pentru obținerea de producții țo.t mai bune — și, din ceea ce am văzut eu în aceste unități și în altele prin care am trecut, se poate spune că, de fapt, producțiile actuale sînt mai bune decît se spune că rezultă acum din a- precierile generale. Există largi posibilități ca Iașiul să obțină, și în agricultură, recolte bogate, pentru a contribui, și pe această cale, la dezvoltarea generală a țării, la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, care presupune o a- gricultură de înaltă productivitate și eficiență în toate sectoarele. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu —

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat revistei egiptene „October"
După cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, Ia 7 septembrie a.c., pe Abdel 
Aziz Sadek, scriitor, redactor-șef al revistei egiptene „October", căruia i-a 
acordat următorul interviu :ÎNTREBARE : Excelentă, in 
ultimul an, în tara dumnea
voastră au avut loc numeroase 
evenimente deosebit de impor
tante pentru viața politică a 
României. V-aș ruga să vă 
referiți la realizările obținute 
in ultimul an care permit o 
privire asupra jierspectivelor 
de dezvoltare a României in 
următorii cinci ani.RĂSPUNS : Anul trecut, România a sărbătorit 40 de ani de. la victoria revoluției de eliberare socială . și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă, care a deschis calea realizării unei noi orînduiri sociale în România, a dezvoltării economico- sociale și întăririi independenței și suveranității naționale.La sfîrșitul anului trecut a avut loc cel de-al XlII-lea , Congres al partidului, care a elaborat planul cincinal 1986—1990 și direcțiile de dezvoltare pină in anul 2000.’ în anii construcției socialiste România a străbătut mai multe etape istorice — și se află acum în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Voi menționa numai faptul că. în acest an producția industrială este de peste 100 de ori mai rriare față de 1944, agricultura, de peste 7 ori, iar venitul național de peste 32 de ori. Toate acestea ău\ permis alocarea unor fonduri înseninate pentru dezvoltarea țării, crearea unei industrii puternice, moderne, mecanizarea agriculturii, progresul puternic al științei, culturii, invățămintului, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului. Oricine vizitează România poate constata direct uriașele construcții industriale, agricole și de locuințe, precum și alte obiective social-culturale, care au schimbat în mod radical intreaga. înfățișare a țării.în acest an —.ultimul ăn al cincinalului 1981—1985 — eforturile întregului nostru popor sint îndreptate spre realizarea în cele mai bune condiții a planului de dezvoltare, a întregului cincinal, pentru a se pune astfel o bază bună pentru următorul plan cincinal.Deși am avut o iarnă grea și o perioadă’ foarte lungă de secetă, am reușit să depășim aceste greutăți. Pe ansamblu, producția industrială este cu circa 5 la sută mai mare față de anul precedent'și, probabil, vom încheia anul cu un ritm de dezvoltare de circa 6 la sută. Aceasta ne va permite să încheiem întregul cincinal cu rezultate bune și să avem o bază corespunzătoare pentru trecerea la realizarea obiectivelor noului cincinal, 1986—1990.în agricultură — în condițiile climatice de care ăm vorbit — vom asigura o recoltă care să ne permită aprovizionarea bună a populației și să satisfacem alte necesități, ale economiei naționale.Pe. ansamblu, considerăm că și în acest an dezvoltarea generală este bună.în perioada 1986—1990 avem în vedere continuarea dezvoltării generale a producției industriale- intr-un ritm de 6—7 la sută. Punem un accent deosebit pe trecerea de la dezvol

P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).în cursul vizitei, primul secretar ne-a vorbit despre preocuparea și măsurile pe care le iau comitetul județean și organele , a- gricole. pentru a realiza în 1990 o producție de cel puțin 1 milion de tone de cereale. Este un obiectiv important, deși cred că se poate realiza ceva mai mult. Ar fi fost bine dacă, la această adunare, primul secretar ar fi vorbit aici despre aceasta ; sper însă că o va face în următoarea adunare cu cadrele . din agricultură și cu activul de partid. Trebuie să facem din Iași și un puternic județ a- gricol, care să se numere printre județele cu rezultate bune din țara noastră ! (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși,Așa cum am menționat, unul din obiectivele vizitei noastre îl constituie deschiderea anului de învățămînt 1985—1986. Prin noul an de învățămînt se pășește în noua etapă de dezvoltare a patriei noastre,
(Continuare în pag. a XlX-a) 

tarea extensivă la dezvoltarea intensivă, pe ridicarea calității și a nivelului tehnic al întregii producții, pe înfăptuirea noii revoluții tehnico- știi.nțifice, ca una din condițiile fundamentale pentru a asigura progresul în continuare al țării.în agricultură ne concentrăm forțele pentru realizarea unei agriculturi intensive de înaltă productivitate, pentru înfăptuirea unei noi revoluții agrare în patria noastră.Dezvoltăm, in continuare, toate celelalte sectoare. Pornim de la necesitatea că trebuie să concentrăm și mai puternic forțele 'în direcția cercetării, a perfecționării invățămintului și activității culturale în general.’ în înfăptuirea tuturor acestor obiective continuăm să punem pe primul plan dezvoltarea puternică a bazei energetice și a surselor de materii prime proprii, pentru a asigura în felul acesta condiții cit mai bune pentru dezvoltarea generală a patriei.Acordăm, totodată — și doresc să subliniez acest lucru — o mare importanță relațiilor de colaborare economică, și tehnico-științifică cu celelalte state ale lumii. Desigur, ne pronunțăm pentru p extindere continuă a colaborării pe principiile egalității, avantajului reciproc, înlăturării oricăror practici de discriminare în relațiile economice internaționale.Avem convingerea fermă că dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza obiectivele de dezvoltare viitoare. Mai avem nevoie de un singur lucru — și anume, de a asigura pacea, care constituie factorul hotăritor atît pentru Romanța, cit și pentru toate statele, în vederea realizării programelor de dezvoltare economico-socială, de ridicare a nivelului de viață, de întărire a independenței și suveranității naționale. ÎNTREBARE : în luna noiem
brie a.c. urmează să aibă loc in- 
tilnirea dintre secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gor- 
baciov, și președintele S.U.A., 
Ronald Reagan. V-aș fi recu-

, noscător, stimate domnule pre
ședinte, dacă mi-ați împărtăși 
sentimentele dumneavoastră le
gate de această intilnire, știind 
că aspectul esențial al convorbi
rilor pe care le prilejuiește — 
oprirea cursei înarmărilor și eli
minarea rachetelor nucleare din 
Europa — reprezintă o pre
ocupare constantă a dumnea
voastră.RĂSPUNS : După cum este cunoscut, situația internațională conti

LA INVITAȚIA PRESEDIhlTETUI NICOIAE CEAUSESCU
• » »

SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
’ » «

Președintele Republicii Indonezia, generalul 
Suharto, sosește luni, împreună cu doamna 
Tien Suharto, intr-o vizită oficială în tara noastră

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, miine sosește în țara 
noastră președintele Republicii Indonezia, generalui Suharto, care, împre
ună cu doamna Tien Suharto, va efectua o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România.Președintele Republicii Indonezia, generalul Suharto, s-a născut la 8 iunie 1921 în localitatea Kemusa — Yogoyakarta, din Jawa centrală. în 1940, după încheierea studiilor secundare, îmbrățișează cariera militară. în 1942, cind forțele japoneze atacă Sumatra și Jawa, se înrolează in „Armata Apărătorilor Patrie? Peta.In 1944 urmează cursurile școlii de ofițeri din Bogar (Jawa de est), iar in perioada 1945—1949 activează in cadrul armatei. Este avansat la gradul de locotenent- colonel și intră in rindul „Armatei Naționale", unde devine comandant de brigadă. între anii 1950 și 1957 deține, de asemenea, diferite funcții militare de conducere.în perioada 1957—1965 este membru al Consiliului Academiei Militare din Magelang, participă la cursurile colegiului de comandanți superiori ai armatei, promovează în gradul de general de brigadă și este numit in diferite funcții superioare in cadrul Statului Major al armatei (in 1960 devine general de brigadă și șeful Statului Major al armatei, iar in 1962 este avansat la gradul de general-maior).în 19j>5 devine viceprim-ministru Însărcinat cu problemele apărării și securității. în martie 1966, Congresul Poporului ii conferă misiunea for

nuă să fie deosebit de gravă. Se intensifică cursa înarmărilor, au loc numeroase conflicte care provoacă zilnic uriașe pierderi materiale și umane și măresc pericolul unui nou război mondial. în împrejurările actuale, un nou război mondial va duce la folosirea armelor nucleare, care pun in pericol însăși existența vieții pe planeta noastră. De aceea consider că problema fundamentală a epocii noastre este de a se face totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară, pentru a asigura popoarelor dreptul la existență, la viață, la libertate, independență și pace.în acest context, un rol important il au, fără îndoială, tratativele dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. — țări care ,d,ețin aproape totalitatea armelor nucleare. Am salutat începerea negocierilor de la Geneva, din luna martie a ,acestui an, dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. Dar, după, cum se știe, primele două runde de convorbiri' nu au dus la nici un rezultat. Dimpotrivă, a continuat cursa înarmărilor, a continuat acumularea de noi arme nucleare, de noi rachete în Europa, inclusiv pregătirile pentru extinderea cursei înarmărilor în Cosmos.Apreciem în mod pozitiv inițiativele Uniunii Sovietice privind moratoriul asupra amplasării unor rachete în Europa și a încetării experiențelor nucleare în acest an. Pînă acum însă S.U.A. nu au răspuns pozitiv la aceste inițiative.România — ca, de altfel, toate popoarele — așteaptă ca S.U.A.' să se alăture unor asemenea măsuri, ceea ce ar demonstra dorința reală de a se acționa în direcția opririi înarmărilor nucleare și trecerii apoi la eliminarea lor.în acest context privim și întîl- nirea dintre secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, Și președintele Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan. Apreciem pozitiv această intilnire, deși cred că nu trebuie să adoptăm o poziție de așteptare; Consider că toate statele — și în primul rînd țările din N.A.T.O. și Pactul de1 la Varșovia, țările europene în care se amplasează rachetele nucleare — trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre, să-și asume, o răspundere directă pentru a determina ca această intilnire să se în- c.heie cu rezultate cit mâi bune, pentru a se trece la oprirea amplasării de noi arme nucleare în Europa — și ■ de o parte, șj de alta — la retragerea celor existente, pentru 
(Continuare în pag. a V-a) 

mării guvernului, iar la 1 iulie 1966 este promovat in gradul de general de armată.La 12 martie 1967, în cadrul sesiunii speciale a Adunării Consultative. a fost ales președinte al Republicii Indonezia și învestit cu puteri depline la 27 martie 1968.
(Continuare în pag. a V-a)
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PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminica 15 septembrie 1985

TOHĂSULNICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. 
A PARTICIPAT LA DESCHIDEREA NOULUI AN DE INVĂTĂMINT

(Urmare din pag. I) 

„Epoca; scris și cel mai sale, urhanis-

rășei Elena Ceaușescu. drapele tricolore și' roșii. Tineri și tinere. în pitorești costume populare, au interpretat cîntece și dansuri din această zonă a Moldovei. Din loc în loc,; grupuri de tineri executau reușite exerciții de gimnastică sportivă. Miile de tineri, împreună cu ceilalți oameni ai muncii prezenți pe arterele principale ale orașului, au reafirmat sentimentele de aleasă dragoste și prețuire pe care ieșenii, alături de întregul nostru popor, le poartă conducătorului partidului și statului. Ei au scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu-tinerii !“.In această zi de început de an școlar și universitar, sărbătoare scumpă și. tradițională pentru întregul popor, cadrele didactice, milioanele de elevi și studenți ai țării și-au îndreptat gindul plin de recunoștință spre conducătorul iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru preocuparea statornică manifestată față de dezvoltarea și modernizarea continuă a învățămîntului, față de pregătirea temeinică pentru viață și muncă a tineretului patriei, pentru rolul important conferit școlii în societate, în nobila operă de formare multilaterală a omului nou, în activitatea generală de edificare a socialismului și comunismului în România.Slujitorii școlii, întregul tineret studios se mîndresc cu faptul că, în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, perioada unor adinei prefaceri înnoitoare și a unor grandioase înfăptuiri în toate domeniile de .activitate, intrată în istorie și în conștiința națiunii cu numele marelui ei ctitor — ”Nicolae Ceaușescu" — s-a în domeniul învățămîntului de seamă capitol al istorieiCălăuzită de concepțiată asupra învățămîntului a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, bucurîndu-se, totodată, de îndrumarea și sprijinul nemijlocit, permanent al tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, om de știință de reputație internațională, școala românească a înregistrat o intensă dezvoltare reflectând spiritul dinamic, cutezător și înnoitor al acestor ani luminoși. Astfel, învățămîntul preșcolar a devenit, prin organizare,cuprindere și conținut, prima treaptă a sistemului educațional. în același timp, a fost generalizat învățămîntul obligatoriu de 10 ani, frecventat aștăzi de toți copiii țării. De asemenea, s-au dezvoltat puternic învățămîntul liceal și superior, cu precădere cel tehnic și agronomic. A avut loc, totodată, o profundă restructurare a conținutului și desfășurării procesului in- structiv-educativ, realizîndu-se integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică, producția și practica social-politică. Ultimele două decenii au marcat o creștere. însemnată 
' a populației școlare, fiecare- al patrulea cetățean al țării fiind cuprins în- tr.-o formă organizat^ de .învățămînt. Baza materială s-a extins considerabil, suprafața construcțiilor școlare ridicate în intervalul 1965—1985 echi- valind cu suprafața a 10 mari orașe. Sînt date și fapte care atestă înflorirea fără precedent pe carea cunoscut-o întregul nostru învățămînt, care este gratuit și are un profund caracter democratic. îndeplinindu-și cu cinste misiunea de onoare încredințată, școala își aduce o contribuție de preț la pregătirea și educarea tineretului țării în spirit patriotic, revoluționar, la asigurarea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, la afirmarea personalității umane, la formarea omului nou, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului în România.Dezvoltarea impetuoasă a învățămîntului își găsește o elocventă ilustrare la Iași, oraș cu îndelungate șl valoroase tradiții științifice și culturale, cu vii rezonanțe în viața spirituală a țării. Epoca istorică inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului â însemnat și pentru acest strălucit centru de învățămînt românesc perioada cea mai fertilă, mal bogată în împliniri. Aici își desfășoară activitatea peste cinci mii; de cadre didactice. în școlile și institu- . tele de învățămînt superior ieșene studiază 80 000 de elevi și aproape 25 000 de studenți, de două ori mai mulți decît în 1965. Asemenea tuturor copiilor și tinerilor patriei, ei beneficiază de minunate condiții de viață și învățătură. Iașiul dispune, în prezent, de 1 250 săli de clasă, 837 laboratoare, 253 ateliere școlare, 68 internate și cămine — în majori-■ tate construite în ultimele două de-■ cenți.I Sosirea tovarășului . Nicolae Ceaușescu și a tovarășei ; Elena Ceaușescu la Institutul po
litehnic lași s’a desfășurat în ; această atmosferă entuziastă, de : înaltă mîndrie patriotică, ce caracte- 1 rizează sărbătoarea școlii românești. : Coruri reunite au interpretat cu- ; noscutul cîntec revoluționar „Partidul ; — Ceaușescu — România".O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamente- ; lor de pregătire a tineretului pentru :■ apărarea patriei a prezentat onorul, i Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită stimă și considerație de ' Ion Teoreanu, ministrul educației și învățămîntului, Ani Matei, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, de rectorii institutelor de învățămînt superior din Iași, de alte cadre didactice.Reprezentanții studenților de la Politehnica ieșeană au oferit tovară- I șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei ; Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori, le-au adresat emoționante cuvinte de bun venit.Institutul politehnic, puternică unitate de învățămînt din cadrul Centrului universitar Iași, a cunoscut o amplă dezvoltare, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. în prezent, 15 000 de tineri se pregătesc în domenii de mare însemnătate ale economiei naționale — electrotehnică și electronică, construcții de mașini, industria ușoară, chimie, construcții, hidrotehnică.în holul Facultății de electrotehnică a fost vizitată expoziția organizată sub genericul „Epoca Ceaușescu — epoca de aur a invățămîntului româ- nesc". Expoziția prezintă evoluția învățămîntului superior ieșean în ultimii 20 de ani, realizări reprezentative ale-studenților din acest centru universitar. Sînt expuse la loc de cinste 

numeroase volume în limba română și în limbi străine din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt, de asemenea, prezentate lucrările științifice ale tovarășei academician doctor. ihginer Elena Ceaușescu.Adresîndu-se distinșilor oaspeți, rectorul Institutului politehnic, Ca- meluța Beldie, a subliniat că în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului zestrea universitară a acestui prestigios lăcaș de învățămînt a sporit considerabil. Spațiile de studii-s-au dublat, laboratoarele au fost echipate cu aparatură modernă, fiind create condiții optime pentru pregătirea specialiștilor de miine.Au fost vizitate, de asemenea, laboratoarele de automatizări și electronică cuprinzînd realizări semnificative pentru această dimensiune fundamentală a învățămîntului superior românesc — aceea de puternic nucleu de cercetare științifică pus în slujba dezvoltării economice.Rezultatele obținute de colectivele de studenți și cadrele didactice de la Facultatea de electrotehnică sînt puse în evidență de faptul că multe din realizările lor au fost introduse în fabricația curentă a unor întreprinderi republicane. De altfel, valoarea lucrărilor efectuate în cadrul contractelor de cercetare încheiate cu unitățile productive depășește 1,5 milioane lei anual. Printre cele mai recente se numără noile tipuri de microfoane de uz general, receptoare radiotelegrafice, regulatoare de temperatură, alte echipamente din domeniul electronicii și automatizării. . Exemplară pentru colaborarea dintre Politehnică și întreprinderile ieșene este stația pentru radiocomunicații destinată navelor fluviale, ce urmează să fie fabricată în acest an la „Tehnoțon".A reținut atenția, de asemenea, modulul robot comandat cu microprocesor, ce poate fi utilizat la transportul pieselor între operații, la alimentarea mașinilor automate de prelucrări mecanice. Nivelul tehnic ridicat caracterizează și sistemele de comandă pentru roboți industriali, dotate cu echipamente de programare simple și eficiente, ca și aparatura necesară înfăptuirii programului de realizare a roboților cu inteligență artificială.O atenție specială s-a acordat realizărilor laboratorului de invention, a cărui activitate este orientată spre introducerea unor tehnologii neconvenționale, de mare productivitate și eficiență, în industrie. Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate o serie de tehnologii, dintre care se remarcă ambutisarea hi- drodinamică, metodă modernă de obținere a unor produse cu caracteristici deosebite. Un exemplu concludent îl reprezintă panourile am- butisate pentru conteinere, a căror rezistență mecanică este ridicată. Se menționează că această tehnologie poate fi extinsă cu succes la producerea unor componente ale locomotivelor, vagoanelor, autoturismelor de teren.S-au evidențiat realizarea și punerea în exploatare a presei de 20 000 tone forță, precum și preocupările pentru executarea unor prese de puteri mult mai mari.Secretarul general al partidului a apreciat în mod deosebit aceste realizări de înaltă tehnicitate și a indicat să fie introduse în cit mal scurt timp în producție la scară industrială.Au fost înfățișate, totodată, rezultatele obținute de studenții diferitelor facultăți, sub îndrumarea cadrelor didactice, atât în activitatea pro- priu-zisă de instruire, cît și in cea de cercetare științifica. S-a evidențiat că în perioada 1981—1985, prin aplicarea în practică a cercetărilor științifice ale studenților de la Politehnică s-a obținut o producție în valoare de peste 460 milioane lei. Elementul calitativ definitoriu al acestei activități îl constituie implicarea cercetării studențești în dezvoltarea și modernizarea unor domenii de importanță deosebită — valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor refolosibile, folosirea de noi surse de energie și soluții pentru economisirea acesteia, perfecționarea aparaturii de automatizare și control a proceselor de producție, realizarea de scule așchie- toare, reactivi chimici, proiectarea sistemelor de hidroameliorații și de aprovizionare cu apă a localităților județului. Aceste preocupări se regăsesc în expoziție ca teme de cercetare finalizate, datele de pe panouri și grafice, exponatele în sine reflectând o activitate dinamică, în strinsă legătură cu producția, cu cerințele progresului tehnic. Au fost prezentate, totodată, o serie de alte produse noi create de studenți — alimente de protecție, medicamente care valorifică principiile active ale florei din zonă, precum și noile soiuri de plante și cereale adaptate condițiilor de climă și relief ale județului. De altfel, dominanta întregii expoziții o constituie legătură organică dintre învățămînt, cercetare șl producție, triada fundamentală a învățămîntului românesc modern.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au cerut explicații privind stadiul punerii in practică a tehnologiilor și produselor noi prezentate și au indicat să se grăbească asimilarea rapidă în unitățile productive, cerind să fie asigurată o riguroasă selecție a acestora pe criterii de maximă eficiență.Un loc aparte în expoziție este consacrat activităților cultural-artis- tice și sportive studențești desfășurate în cadrul Festivalului „Cîri- tarea României", al competiției naționale „Daciada". Informînd despre participarea membrilor Asociației Studenților Comuniști din centrul universitar Iași la realizarea unor Importante obiective social-economi- ce ale țării, s-a subliniat că în cincinalul actual aproape 25 de mii de studenți s-au constituit în brigăzi de muncă patriotică pe șantierele naționale și cele locale.Secretarul general al partidului a felicitat cadrele didactice și studenții pentru frumoasele rezultate obținute în procesul instructiv-educativ și le-a urat noi succese în munca lor de viitor.La plecarea de la Institutul politehnic, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați din nou cu deosebită căldură de mii de locuitori ai Iașiului. Pe întregul traseu parcurs pînă la locul de desfășurare a adunării populare, cei prezenți au aclamat și ovaționat cu putere, au scandat cu entuziasm 

numele partidului șl al secretarului său general, dind expresie sentimentelor de dragoste și recunoștință ale tuturor cetățenilor județului față de conducătorul stimat al partidului și statului, deplinei satisfacții și bucuriei de a saluta din nou în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu in a- ceastă zi de aleasă sărbătoare a școlii românești.Noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a în
Marea adunare populară din municipiul lași

Cu prilejul vizitei de lu
cru în județul lași a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și al des
chiderii anului de învăță
mînt 1985—1986, în Piața 
centrului civic al muni
cipiului lași a avut loc 
o impresionantă adunare 
populară.Peste 150 000 de oameni ai muncii din orașul reședință de județ, din alte localități ieșene, otelari. meta- lurgiști, constructori de mașini, chi- miști. energeticieni. intelectuali, țărani cooperatori și mecanizatori, tineri, elevi și studenți, pionieri, șoimi ai patriei au fost prezenți la această emoționantă reîntâlnire cu conducătorul partidului și statului. Ei au venit să dea glas expresiei de profundă dragoste și recunoștință fată de cel mai iubit fiu al națiunii noastre. tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele și activitatea căruia se leagă cele mai strălucite realizări din istoria tării, prefacerile spectaculoase produse în toate domeniile de activitate. Participanții purtau steaguri tricolore și roșii, stegulețe. flori și eșarfe, stemele tării și ale partidului. portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu. pancarte cu urări.Pe frontispiciul clădirilor ce străjuiesc marea piață se puteau citi : „Trăiască Partidul Comunist Ro-, mân în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!", „Trăiască patria noastră liberă și independentă, Republica Socialistă România !“, „Epoca Ceaușescu — 20 de ani de glorioasă istorie, de mărețe înfăptuiri socialiste", „Două decenii de Ia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — două decenii de grandioase împliniri socialiste", „Trăiască eroica noastră clasă muncitoare !“. Era înscris îndemnul mobilizator adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu tinerei generații „Faceți totul, dragi prieteni și copii, pentru a folosi minunatele condiții de viață, muncă și "învățătură pe care vi le asigură societatea socialistă, pentru a vă însuși cele mai temeinice și mai noi cunoștințe din toate domeniile". Se putea, de asemenea, citi angajamentul solemn al muncitorimii ieșene asumat în fața secretarului general al partidului de a înfăptui integral sarcinile și indicațiile trasate, de a îndeplini indicatorii de plan pe acest cincinal. de a asigura condițiile necesare realizării exemplare a planului pe 1986.Apariția la balconul sediului comitetului județean de partid a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu a fost salutată cu puternice și îndelungi ovații, aplauze și urale, cu imnuri pentru patrie si partid, pentru conducătorul său încercat. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu, România, Pace !“.Deschizînd adunarea, tovarășul 

Leonard Constantin, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,In această memorabilă zi, cu adinei semnificații în inima și conștiința comuniștilor ieșeni, a tutu

Din Inimi tinere — înalt omagiu conducătorului iubit

scris — asemenea celor precedente — ca un moment de cea mai mare însemnătate in viața județului Iași și a locuitorilor săi. Desfășurată timp de trei zile, în unități industriale și agricole, în școli și institute de învățămînt superior, vizita a prilejuit o analiză aprofundată, cuprinzătoare a realizărilor obținute, a posibilităților județului Iași de a aduce o contribuție tot mai importantă, pe măsura puternicului său potențial material, uman și de creație, la înfăptuirea prevederilor ac
ror locuitorilor acestor străvechi meleaguri românești, trăim imensa bucurie și satisfacție de a saluta cu profund respect și alese sentimente de stimă și înaltă prețuire pe cel mai de seamă fiu al poporului nostru, eroul între eroii neamului, conducătorul de excepție al partidului și statului, ilustră personalitate a vieții politice internaționale, luptător neobosit pentru pacea lumii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In același timp, permiteți-mi să adresez cele mai calde și respectuoase urări mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, personalitate de seamă a; vieții politice din țara noastră, savant de renume internațional, care își aduce o contribuție de prim ordin la dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii românești, la creșterea aportului acestora la. progresul economico-social al patriei, ia afirmarea puternică a României în lume.în memoria generațiilor noastre, a comuniștilor ieșeni se înscriu cu litere de aur numeroasele acțiuni pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, le-ați organizat și condus direct, la fața locului, în anii grei ai ilegalității, care au tonifiat activitatea organizației noastre de partid. Și, ca un fundament al continuității, rememorăm astăzi vizitele de lucru din anii de după eliberare, la care adăugăm, cu mîndrie patriotică, numeroasele prezențe in mijlocul oamenilor muncii în ultimele două decenii, care s-au constituit într-un autentic dialog de lucru ce a stimulat și dinamizat puternic energiile și capacitatea creatoare a organizației județene de partid, a tuturor locuitorilor județului Iași.în aceste zile beneficiem de deosebita cinste de a avea din nou în mijlocul nostru pe cel de numele și activitatea căruia se leagă anii, cei mai glorioși și mai-plini de iz- binzi din întreaga existență 'multimilenară a patriei, anii ce au urmat Congresului al IX-lea al P.C.R., care, in semn de înaltă prețuire și aleasă cinstire au intrat în conștiința întregului popor drept „Epoca Ceaușescu". Ne facem o datorie de conștiință, în consens unanim cu toți cei ce muncesc și trăiesc în această zonă a țării,, de a aduce prinosul nostru de adîncă recunoștință și înaltă admirație față de ilustra dumneavoastră personalitate, simbol mobilizator și pildă vie a gindirii și patosului acțiunii energice în tot ceea ce ați făcut in cele peste 5 decenii de cînd vă aflăți in miezul incandescent al revoluției și construcției socialiste din România.Marile realizări înregistrate în perioada care a trecut de la istoricul Congres al IX-lea' al P.C.R. poartă amprenta inconfundabilă a excepționalei dumneavoastră activități teoretice, a concepției revoluționare de vastă cuprindere, rigoare și profunzime intrată definitiv în conștiința națiunii române și patrimoniului spiritualității universale drept „Doctrina Ceaușescu".

Stimați tovarăși,Județul Iași, asemenea tuturor județelor țării, a Jcunoscut în acești ani, de adevărată renaștere națională, o înflorire fără precedent și o rodnică afirmare. Ca urmare a politicii științifice și profund realiste de repartizare rațională, echilibrată a forțelor de producție în profil teritorial, a grijii permanente și preocupării constante manifestate de dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, față de zona în care trăim, județul Iași a beneficiat de însemnate fonduri de investiții, ce însumează în ultimele două decenii peste 75 miliarde lei. Prin punerea în valoare a acestora, a resurselor umane și materiale de care dispunem, Iașiul 

tualului cincinal, a cutezătoarelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului pentru perioada 1986—1990, a mărețului Program de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.Aprecierile și indemnurile secretarului general al partidului au găsit — și de această dată — un profund ecou în inimile și conștiința oamenilor muncii ieșeni, însuflețin- du-i în activitatea ce o consacră dezvoltării județului lor, înfloririi întregii țări.
și-a modificat structura și dimensiunile dezvoltării, devenind un puternic centru industrial și muncitoresc, cultural și științific al țării, a cărui producție industrială este astăzi de 12 ori mai mare față de acum 2 decenii.Agricultura județului nostru a cunoscut în ultimii 20 de ani o transformare fără precedent, înregistrînd o creștere de aproape 3 ori a producției totale, în cadrul căreia peste 50 la sută este deținută de zootehnie.O dezvoltare puternică au cunoscut celelalte ramuri și sectoare.îndrumați și sprijiniți totdeauna de dumneavoastră, acționînd în spirit revoluționar pe baza inestimabilelor orientări și indicații formulate cu prilejul numeroaselor vizite, de lucru pe care le-ați întreprins pînă acum în județul nostru, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, oamenii muncii ieșeni se află amplu angajați în procesul înfăptuirii Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a recentului Congres al consiliilor populare.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că acționăm pe baza unor programe riguros fundamentate pentru realizarea ritmică a producției fizice, marfă și a exportului, urmărind transpunerea in viață a indicațiilor dumneavoastră privind accentuarea laturilor intensive ale economiei, creșterii mai rapide a productivității muncii, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerii consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie.Drept urmare, pe 8 luni ale actualului an, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, am obținut în industrie o prdducție- marfă mai mare cu 1,6 miliarde lei, în condițiile creșterii productivității muncii cu 7 la sută. înregistrăm față de norme economii însumînd peste 2 300 tone laminate finite pline din oțel, 24 000 tone combustibil convențional și 25 000 MWh energie electrică.Conștienți că avem importante re- zerve care.se cer puse în valoare, acționăm în spiritul indicațiilor dumneavoastră' pentru îndeplinirea integrală ă sarcinilor pe acest an,'și întregul cincinal, pregătind toate condițiile pentru a realiza ritmic, încă din primele zile, prevederile viitorului cincinal.în domeniul agriculturii, am determinat mobilizarea tuturor forțelor pentru recoltarea culturilor de toamnă și efectuarea însămînțărilor în perioadele optime și de calitate superioară.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom realiza principalele sarcini de plan, onorînd prioritar obligațiile față de fondul de stat. în zootehnie preliminăm să obținem o producție de aproape 3 mii litri de lapte de fiecare vacă și să ne îndeplinim sarcinile la producția de carne.Deși rezultatele pe care le obținem în acest an sînt Ta unele culturi superioare celor din anul precedent, ele nu ne mulțumesc. De âceea, in spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, vom întreprinde măsurile care se impun pentru a înfăptui și în acest domeniu obiectivele care se degajă din magistrala expunere pe care ați prezentat-o la recentul Congres al consiliilor populare, ' precum și din indicațiile date, direct, la fața locului, cu prilejul vizitei din aceste zile.

Stimați tovarăși,în contextul dezvoltării economi- co-sociale de ansamblu a județului Iași, învățămîntul ocupă un loc important. în acest puternic centru

Cei ce muncesc și trăiesc în această frumoasă parte a țării și-au reafirmat vibrant sentimentele de fierbinte dragoste, de înaltă prețuire și vie recunoștință ce le poartă, împreună cu întreaga națiune,‘ conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și hotă- rîreâ fermă de a-1 urma cu credință și devotament în tot ce întreprinde spre gloria nepieritoare a patriei, pentru' binele și fericirea poporului român.
universitar se instruiesc și se formează astăzi aproape 25 mii de studenți, peste 200 de mii preșcolari și elevi, la formarea cărora își aduc contribuția mai bine de 10 000 cadre didactice. Beneficiind prin grija partidului și a statului, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, de excelente condiții materiale, elevii și studenții ieșeni se pregătesc temeinic pentru a fi gata ,să servească in orice împrejurări interesele partidului și poporului.în același timp, la Iași se desfășoară o intensă activitate de cercetare științifică pe seama căreia reușim o înnoire a tehnologiilor și produselor în proporție de 30 la sută anual.Totodată, înregistrăm o amplă activitate de creație spirituală, în cadrul ■ generos, de largă participare, al Festivalului național „Cîntarea României".Organele și organizațiile noastre de partid desfășoară o intensă activitate politică pentru transpunerea în viată a Programului ideologic al partidului, pentru educarea comuniștilor. a tuturor categoriilor de oameni ai muncii în spirit patriotic și revoluționar, pentru promovarea fermă a principiilor eticii si echității socialiste în întreaga viată socială.Exemplul dumneavoastră de profund patriotism și totală angajare pentru înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare a patriei, pentru împlinirea idealurilor supreme ale partidului și poporului nostru constituie pentru noi o excepțională pildă vie și mobilizatoare, ce- ne îndeamnă mereu la acțiuni mai hotărîte, la implicarea cu responsabilitate sporită în tot ceea ce întreprindem pentru progresul material și spiritual al zonei în care trăim.Comuniștii, toți locuitorii județului Iași dau cea mai. înaltă apreciere politicii externe promovate de partidul și statul nostru și aprobă din adîncul inimilor lor inițiativele și activitatea neobosită pe care o desfășurați in interesul apărării păcii și înțelegerii între toate statele lumii, ceea ce face ca numele dumneavoastră să se înscrie între eroii de seamă ai păcii și prieteniei între popoare.De. la tribuna acestei entuziaste adunări populare, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Iași, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort, că vom acționa pentru punerea mai eficientă în valoare a tuturor disponibilităților existente, astfel încit să ne îndeplinim în mod exemplar angajamentele asumate, răSpunzînd prin fapte, mereu prezenți la datorie, in primele rinduri ale luptei pentru o Românie tot mai demnă și mai înfloritoare.Să ne trăiți întru mulți ani cu sănătate, spre binele și fericirea poporului român, conducîndu-ne mereu, cu aceeași clarviziune înțeleaptă, spre gloria și măreția străbunei noastre patrii !în continuare a luat cuvîntul tovarășul Octavian Tănase, oțelar la Combinatul de utilaj greu Iași, care a spus :

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la combinatul de utilaj greu, să dau glas celor mai profunde sentimente de mîndrie patriotică si nespusă bucurie pentru faptul că unitatea noastră a fost pentru a patra oară onorată de 

prezența dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Folosesc acest prilej pentru a vă aduce un fierbinte salut revoluționar din'partea celui mai tânăr și mai puternic Colectiv muncitoresc al Iașiului, exprimînd din adîncul inimilor omagiul dragostei nețărmurite, al profundului respect, stimei și prețuirii pe care vi le purtăm dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, conducătorul-erou al destinelor patriei, . strategul înțelept al înaintării noastre ferme spre comunism. în același timp, vă rog să-mi permiteți să exprim profundul respect ;și cea^ mai aleasă prețuire față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, distins om de știință, personalitate politică de seamă a partidului și statului nostru.Puternicul detașament muncitoresc de la combinatul de' utilaj greu — al cărui ctitor sînteți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general — vă raportează că, acționînd în lumina indicațiilor și orientărilor pe care ni le-ați dat cu prilejui vizitelor anterioare, a obținut, în ultimii ani, importante realizări. din rîndul cărora menționăm : turnarea și prelucrarea unor piese- gigant de 320 tone, realizarea a peste 100 mărci de oțeluri speciale și pentru centrale atomoelectrice, cilindri de laminor de 105 tone, linii de producere a cimentului de 3 500 tone, turbine hidraulice de 14 megawați și alte produse cu un nivel tot mai ridicat de tehnicitate, cît și participarea la o serie de programe naționale.Urmărind o mai bună gospodărire a combustibililor, au fost puse în funcțiune primele arzătoare regenerative, care conduc la reducerea, consumului de gaz metan cu peste 30 la sută. .In spiritul indicațiilor date de dumneavoastră cu prilejul vizitei în combinat, vom acționa pentru realizarea unui milion de tone de oțel și, totodată, vom trece la fabricarea unor noi utilaje și instalații de mare complexitate, competitive pe plan mondial.Ferm hotărîți să facem din Combinatul de utilaj greu din Iași o veritabilă citadelă a muncii, creației și hărniciei, a spiritului revoluționar in acțiune, ne angajăm solemn să acționăm astfel incit faima produselor ce poartă emblema unității noastre să sporească mereu, ridicind întreaga activitate la înălțimea prestigiului unei mari ctitorii a epocii ce vă poartă cu strălucire numele — „Epoca Nicolae Ceaușescu".Luînd cuvîntul, tovarășul Neculal Buleu, președintele C.A.P. Ruginoasa, 
a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, x

Stimați tovarăși,Ingăduiți-mi ca la această mare și entuziastă adunare populară să exprim, în numele tuturor lucrătorilor ogoarelor ieșene, cele mai alese sentimente de dragoste, profundă recunoștință și înaltă prețuire pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și să vă adresăm din adîncul inimilor cele mai vii mulțumiri pentru vizita cu care, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, ați onorat județul Iași in aceste zile.Toți cei ce muncesc pămîntul patriei știu că datorează dumneavoastră, conducătorului încercat și strategului revoluționar de excepție, o concepție originală cu privire la înfăptuirea unei noi revoluții agrare. Indicațiile și orientările dumneavoastră, date și cu prilejul recentului Congres al consiliilor populare, privind creșterea și mai puternică a rodniciei pămîntului, realizarea, unor producții tpt mai mari, sigure și stabile, prind un contur tot mai clar și în comuna Ruginoasa. Cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, întreaga suflare a satului, avînd permanent în frunte comuniștii, acordă o deosebită atenție efectuării la timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole, promovării unor, tehnologii moderne și eficiente, sporirii sistematice a producțiilor.în acest fel, am reușit in ultimii ani să obținem producții in continuă creștere, care în cea mai mare parte sînt destinate pentru sămînță.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că în acest an am realizat producții bune la griu și orz, preliminind îndeplinirea și depășirea planului la toate culturile de toamnă : peste 4 000 kg/ha porumb, 30 000 kg/ha cartofi, 35 000 kg/ha sfeclă de zahăr.în domeniul zootehniei, consemnăm sporirea efectivelor de animale și obținerea unei producții în medie de peste 3 000 litri lapte de la fiecare vacă, livrîi d pină in prezent, suplimentar, peste 1 000 hi lapte.înregistrăm o producție de aproape 
3 milioane lei Ia industria mică, revenind circa 5 mii lei pe un locuitor. Bilanțul primei părți a anului consemnează, totodată, un volum de beneficii de peste 800 mii lei.Sîntem conștienți că toate aceste realizări nu ar fi fost posibile dacă agriculturii nu i s-ar fi acordat, prin grija dumneavoastră, locul ce i se cuvine în ansamblul economiei naționale, dacă din inițiativa și cu sprijinul dumneavoastră neprecupețit nu s-ar fi adoptat măsuri capabile de a da un curs dinamic și ascendent, cu adevărat revoluționar acestui domeniu de însemnătate majoră pentru ridicarea nivelului de trai al poporului. Pentru toate acestea, pentru onoarea ce ne-ați făcut-o vizitând unitatea noastră, pentru indicațiile prețioase date cu acest prilej, vă rog să-mi permiteți, multi stimate și iubite tovarășe secretar general, să dau glas celor mai fierbinți sentimente de gratitudine ce Ie nutrim față de cel mai de seamă fiu al națiunii noastre, legat prin trainice fire de pămîntul strămoșesc, pe care l-a iubit și cinstit întotdeauna, așa cum au făcut-o adevă- rații eroi ai neamului.A vorbit apoi tovarășa Cameluța 
Beldie, rectorul Institutului politehnic Iași, care a spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elen*  
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Cu firească emoție și profundă recunoștință pentru deosebita onoare pe care. ne-ați fă.cut-o prin prezența dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la deschi-
(Continuarc în pag. a III-a)

care.se
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In timpul vizitei l-a expoziția „Epoca Ceaușescu - epoca de aur a invâțâmintului românesc" Flori ale profundei dragoste și recunoștințe

(Urmare din pag. I)stabilită de Congresul al XIII-lea al partidului, care are în vedere ridicarea generală a României la un nou stadiu de dezvoltare, la un nivel de civilizație care să asigure creșterea continuă a forței materiale și spirituale a poporului, ridicarea bunăstării sale, întărirea continuă a independenței și suveranității României. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).în domeniul învățămîntulu'i am vizitat un liceu industrial, dar am putut să constatăm cum se dezvoltă și ce preocupări există pentru întregul învățămînt liceal și învățămîntul general. Astăzi am vizitat o facultate a Institutului politehnic și am putut constata unele din preocupările întregului învățămînt universitar din Iași. în general, avem impresii bune. La fel ca în întreaga țară, au fost create condiții minunate pentru învățămînt. Atît în învățămîntul general, în învățămîntul liceal, cît și în învățămîntul superior avem o bună dotare materială, avem cadre de înaltă pregătire. Avem un minunat tineret, care nu precupețește nici un efort pentru a-și însuși continuu cele mai noi cunoștințe în toate domeniile de activitate, pregătin- du-se pentru a fi buni constructori ai socialismului și comunismului, buni cetățeni ai patriei noastre, care să asigure continuarea pe o treaptă superioară a dezvoltării poporului nostru, a națiunii noastre socialiste ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— tinerii !“).Mi-a făcut o deosebită plăcere să constat dezvoltarea strînsă a colaborării dintre invățămînt, cercetare și producție; să văd că ieșenii au, și în domeniul cercetării —

tocmai ca rezultat al acestei unități organice între aceste trei domenii de activitate — rezultate bune în crearea unor tehnologii, în realizarea unor cercetări de1 înaltă valoare. Unul dintre cercetători ne-a declarat că realizările pe care le are sînt superioare oricăror altor realizări de acest fel pe plan mondial. în orice caz, pînă vom putea compara, aceasta este o cercetare bună, este o preocupare de seamă și arată capacitatea cercetătorilor noștri de a îndeplini obiectivele stabilite, de Congresul al XIII-lea, de a ridica știința românească la un nivel superior și chiar de a ocupa, în cîteva domenii, un loc de frunte în știința mondială. Avem această capacitate ! Și în trecut oamenii de știință români au obținut realizări de seamă în domeniul cercetării și au ocupat asemenea locuri de frunte în știința mondială. Acum, cu posibilitățile pe care le avem, trebuie să facem totul pentru dezvoltarea puternică a științei românești, pentru a ocupa un loc important și, în unele domenii, locuri de frunte în știința universală I (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt, adresez tuturor cadrelor didactice, tuturor elevilor, studenților și părinților lor cele mai calde felicitări și urarea de a obține rezultate' tot mai bune în toate domeniile învățămîntului, de a acționa cu toată hotărîrea pentru ridicarea nivelului de cunoștințe generale, pentru lărgirea orizontului de cunoștințe — aceasta constituind o necesitate vitală pentru, a avea demni constructori ai socialismului și comunismului! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.„Ceaușescu — tine
rii !“).

De la marea adunare populară din Iași, adresez tuturor cadrelor didactice, elevilor și studenților, părinților cele mai calde felicitări și urarea de noi succese în toate domeniile — de învățămînt, de cercetare, de producție I (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mîn- 
dria!“, „Ceaușescu — tinerii !“).

Dragi tovarăși și prieteni,Intrind în noul an de învăță- mînt, trecem, de fapt — așa cum am menționat — în noua, etapă de dezvoltare a patriei noastre. Congresul al XIII-lea a definit, în linii generale, obiectivele acestei etape, ce vă sînt cunoscute. Avem la bază Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Este necesar să facem. totul pentru ca, în noul cincinal, să înfăptuim neabătut hotărîrile Congresului privind dezvoltarea forțelor de producție, creșterea mai puternică a productivității muncii, a eficienței în toate domeniile, deoarece numai pe această bază vom avea toate condițiile necesare atît pentru dezvoltarea bazei tehnico.-materiale a patriei noastre, cît și pentru ridicarea nivelului de viață, material și spiritual, al poporului. în acest cadru, învățămîntul, cercetarea științifică trebuie să ocupe un loc și mai important. Nu putem înfăptui o- biectiveie din noul cincinal, obiectivele stabilite în perspectivă pentru trecerea spre comunism fără a pune la baza întregii noastre activități, în toate . domeniile, cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general. Trebuie să facem totul pentru ridicarea tot mai puternică a pregătirii profesionale și generale, pentru ridicarea, în 

toate domeniile, a nivelului de cunoștințe al tineretului, al întregului nostru popor.învățămîntul nostru de toate gradele trebuie să fie un învățămînt revoluționar, care să aibă în vedere pregătirea tineretului pentru muncă, pentru luptă, pentru a acționa permanent în spirit revoluționar. Să nu ne mulțumim niciodată cu ceea ce am realizat și să privim întotdeauna înainte, să acționăm pentru cunoașterea a noi și noi taine ■ ale naturii, ale universului și să folosim toate a- ceste cunoștih'țe' in scopul dezvoltării- generale a vieții, a bunăstării poporului nostru, a omenirii în general ITrebuie să înțelegeți, dragi tovarăși, că este necesar, în același timp, să așezăm în centrul activității învățămîntului nostru educarea patriotică, formarea tineretului în spiritul dragostei față de patrie, față de partid, față de. cauza socialismului și comunismului în România I (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză indelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“, „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu, 
România !“).Este necesar să facem în așa fel îneît tineretul patriei să cunoască trecutuT glorios, îndelungat al poporului ' nostru, care, în cele mai grele timpuri, a ținut întotdeauna sus steagul luptei pentru a-și apăra propria ființă, independența, pentru a fi stăpîn pe destinele sale ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul I", „Ceaușescu, eroism 
— România, comunism !“).Avem minunate tradiții de luptă revoluționară. 'Inclusiv în Iași am avut, în1 trecut, o puternică mișcare revoluționară. Trebuie să prețuim tot ceea ce au realizat revoluționarii, comuniștii, cărora 

Ie datorăm tot ceea ce există astăzi în patria noastră ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).în anii construcției socialiste am înfăptuit mari transformări revoluționare — în industrializarea patriei, în dezvoltarea agriculturii, în toate sectoarele de activitate. Și aici, în Iași — ca în toate județele patriei — se. pot constata aceste mari realizări ale construcției socialiste. Cine cunoaște I’așiul de acum 30 de ani poate să' aprecieze așa cum se cuvine marile realizări și transformări revoluționare în întreaga dezvoltare economico-socială, în înnoirea și realizarea unui oraș nou, modern, demn de epoca făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism I (Aplauze și urale ; se 
scandează „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“).Iată de ce, acum, la deschiderea anului de învățămînt, adresez tineretului din toate domeniile de învățămînt, din întreaga țară, chemarea de a învăța, a învăța și iar a învăța. Faceți totul, dragi prieteni, pentru a vă însuși cele mai înalte cunoștințe din toate domeniile ! învățați să'fiți revoluționari și patrioți, să fiți demni cetățeni ai României libere' și independente ! învățați, învățați, pentru a putea continua tradițiile revoluționare ale poporului român, pentru a asigura permanent,' veșnic, demnitatea, libertatea și existența națiunii noastre socialiste I (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
tinerii!“).

Dragi tovarăși,în întreaga noastră politică de construcție socialistă acordăm o 

preocupare permanentă dezvoltării relațiilor internaționale cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială.Acționăm cu toată fermitatea pentru a contribui la oprirea cursei înarmărilor, și în primul rind a celor nucleare, pentru a asigura pacea poporului nostru, a întregii omeniri — deoarece numai în condiții de pace putem să ne concentrăm forțele pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului, de Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !", „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pace !“).Sîntem ferm hotărîți de a intensifica eforturile și a dezvolta colaborarea internațională cu toate popoarele din Europa, cu toate popoarele de pe toate continentele, avînd ferma convingere că, ac- ționînd unite, popoarele pot pune capăt cursei înarmărilor, pot opri drumul spre catastrofa nucleară și asigura pacea lumii!De la această mare adunare populară din Iași, adresăm încă o dată popoarelor europene chemarea de a ne uni eforturile pentru a determina oprirea amplasării rachetelor nucleare în Europa și trecerea la retragerea celor existente, pentru o Europă unită, fără arme nucleare, o Europă a păcii și colaborării între toate națiunile, egale în drepturi! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Dragi tovarăși,în încheiere, aș dori, încă o dată, să adresez tuturor oamenilor muncii din municipiul și județul Iași chemarea de a face totul 

pentru a încheia acest an și întregul cincinal 1981—1985 cu rezultate cît mai bune, pentru a ocupa, în întrecerea socialistă, dintre județe, un loc cît mai bun și, dacă se poate, unul din primele locuri. Eu nu am nimic împotrivă să ocupați și primul loc ! Aș. saluta acest lucru! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu
— P.C.R. I", „Ceaușescu și po
porul !“).Așa cum am menționat la Congresul consiliilor populare, trebuie trecut cu toate forțele la pregătirea temeinică pentru noul cincinal, pentru anul 1986. Să faceți astfel îneît și județul Iași să se angajeze cu întreaga sa forță — și. dispune de mari capacități, și tehnice și umane mai cu seamă — pentru a obține, în noul cincinal, rezultate mai bune în toate domeniile ! Am convingerea că ieșenii vor face totul pentru a ocupa un loc fruntaș și în cincinalul viitor!. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, tuturor locuitorilor din municipiul și județul Iași, succese tot mai ■ mari, în toate domeniile de activitate! Multă sănătate și fericire! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează indelung „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pace în- 
tr-o atmosferă de puternică însu
flețire și strînsă unitate în jurul 
partidului, toți cei prezenți la 
marea adunare populară aclamă și 
ovaționează minute in șir pentru 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a întregii 
națiuni — pentru secretarul său 
general, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu),

Marea adunare populară din municipiul lași
(Urmare din pag. a Il-a)derea noului an de-învățămînt, per- miteți-mi să dau glas sentimentelor de' înaltă admirație și aleasă stimă pe care noi, cadrele didactice și stu- . denții din Centrul universitar Iași, Ie nutrim față de dumneavoastră, • întruchipare exemplară a patriotului înflăcărat, revoluționarului consecvent și conducătorului de excepție, care de peste cinci decenii militați ' cu neasemuită dăruire și consecvență revoluționară pentru împlinirea ■ celor mai scumpe idealuri ale partidului și poporului, pentru ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.. în același timp, aducem un cald și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena.. Ceaușescu, eminent om de știință și prestigios savant de largă recunoaștere internaționala, a cărei neobosi-, tă activitate științifică constituie un autentic model mobilizator în în-, treaga noastră muncă de cercetare fundamentală și aplicativă, de trans- .. formare a științei intr-o puternică, forță de producție.Prin grija generoasă a partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, învățămîn-, tul politehnic ieșean dispune de o impunătoare platformă de studiu, cercetare și producție, de o puternică organizație de partid și un corp profesoral, care asigură transpu-' nerea in viață a orientărilor și indicațiilor pe care ni le-ați dat pe linia ridicării nivelului de instrucție (și educație a tinerei generații.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, acțîonind n ' spiritul orientărilor dumneavoas- ră, am realizat în ultimii cinci ani 

peste 200 de tehnologii, aparate și dispozitive la nivelul performanțelor mondiale, prin a căror implementare in producție se asigură noi surse de materii prime și energie, creșterea gradului de automatizare, reducerea importului și sporirea exportului.Conștienți de .înaltele responsabilități ce ne stau în față, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face din înalta stimă,și recunoștință ce vi le purtăm, atit dumneavoastră, cit și tovarășei Elena • Ceaușescu, țelul întregii noastre activități, că ne vom spori eforturile pentru temeinica pregătire profesională și educarea revoluționară a tineretului în vederea sporirii contribuției acestuia la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Luind cuvintul, tovarășul Gheor- 
ghe Iacob, asistent, președintele Consiliului Asociației studenților comuniști din Centrul universitar Iași, a spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, în humele studenților din Centrul universitar Iași, să . exprim, în aceste clipe sărbătorești, dragostea noastră nețărmurită și adînca recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, părintele drag al tineretului, revoluționarul de numele căruia se leagă aspirațiile fundamentale ale poporului nostru și ale cărui viață și neobosită activitate reprezintă supremul nostru ideal.

în același timp, îngăduiți-mi să dau glas înaltei stime și alesei prețâiri față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și strălucit savant, care desfășoară . o intensă activitate pentru dezyoltarpa învățămîntului, științei și culturii, pentru afirmarea tot mai puternică în țară și peste hotare a geniului creator al poporului nostru.Adine recunoscători pentru minunatele condiții de muncă și învățătură, vă raportăm că asociațiile studenților comuniști din centrul nostru universitar, sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid, acționează în spiritul prețioaselor indicații și orientări, a vibrantelor chemări și generoaselor îndemnuri cuprinse în magistrala ciivîn- tare rostită la deschiderea Forumului tineretului, pentru educarea re- , voluționară prin muncă și pentru muncă a tuturor studenților, pentru formarea lor multilaterală ca intelectuali comuniști.Răspunzînd cerințelor formulate de dumneavoastră pe linia integrării învățămîntului cu cercetarea și producția, în ultimii ani proporția studenților promovați cu note bune și foarte bune se ridică la circa 85 la sută, in cercetarea științifică sînt antrenați peste 9 000 studenți, care au realizat numai în ultimii 5 ani contracte în valoare de 50 milioane Iei. în același timp, pe marile șantiere naționale au participat aproape 25 000 de studenți.Puternic mobilizați de indicațiile pe care ni le-ați adresat cu prilejul vizitei de astăzi, ne angajăm solemn în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, să învățăm și să muncim cu sîrguință, să vă urmăm neabătut înaltul exemplu de 

muncă și viață, să ne formăm ca specialiști cu o temeinică pregătire științifică și alese calități mo’ral-po- litice, integrîndu-ne activ și eficient in producție, pentru a fi Ia înălțimea exigențelor epocii ce poartă amprenta spiritului și acțiunii dumneavoastră revoluționare și pe care, cu 'îndreptățită min.drie patriotică, o numim „Epoca Ceaușescu'1.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost adresată rugămintea de a lua cuvintul în cadrul adunării populare.
Intimpinat cu puternice aplauze și 

ovații, . a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.Cuvintarea conducătorului partidului și statului a fost urmărită cu deosebit interes, cu deplină aprobare și satisfacție, fiind subliniată in re- • petate rînduri cu vii și puternice aplauze, cu ovații și urale îndelungi, expresie a adeziunii fierbinți a celor prezenți la politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, a unității de nezdruncinat a întregului . popor în jurul partidului, al secretarului său general. S-a scandat cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !‘‘, „Ceaușescu și poporul !“, s-a ovaționat pentru partid și secretarul său -general, pentru patria noastră socialistă,' pentru harnicul și minunatul nostru popor. S-a dat astfel glas ' hotărîrii locuitorilor județului Iași de a acționa fără preget pentru aplicarea in viață a indicațiilor și orientărilor formulate de. tovarășul , Nicolae Ceaușescu și cu acest prilej, de a-și înzeci eforturile pentru înfăptuirea neabătută a documentelor programatice ale celui de-al XIII-lea . Congres al partidului,. de a realiza 

cu succes prevederile de plan pe acest an și pe intregul cincinal.în încheiere, primul secretar al comitetului județean de partid a spus :
Mult iubite șî stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,Sub impresia puternică a magistralei dumneavoastră cuvîntărî, în numele participanților la această impresionantă adunare populară, al celor peste 100 000 comuniști ai organizației județene de partid, al tuturor locuitorilor județului Iași, vă rog să-mi îngăduiți să exprim cele mai alese și fierbinți sentimente de profundă recunoștință, izvorițe din adîncul sufletelor noastre, pentru cinstea cu care ne-ați onorat prin vizita efectuată în județul. Iași, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru aprecierile și indicațiile de inestimabilă valoare pe care le-ați formulat pe întreg parcursul vizitei, ca și in excepționala cuvintare rostită astăzi. Vă rugăm să fiți încredințat că toate'acestea, împreună cu îndemnurile înflăcărate și orientările ce ni le-ați trasat, se constituie pentru noi în- tr-un amplu și mobilizator program de muncă, un permanent imbold la acțiune, temei al elaborării și înfăptuirii unor programe proprii de acțiuni consacrate înfăptuirii Programului partidului, hotăririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R.în aceste momente înălțătoare, reînnoim angajamentul nostru solemn de a vă urma neabătut, uniți în cuget și simțiri, in tot ceea ce între

prindeți spre fericirea și gloria poporului român, pentru intărirea prestigiului României socialiste de țară liberă și demnă în rindul popoarelor lumii.Vă dorim, din adîncul inimilor noastre, ani mulți și fericiți, în deplină putere de muncă, mereu la cirma destinelor țării, stejar falnic al mindrei Românii !„Spre binele țării de azi și de mjine,Trăiască Ceaușescu, Eroul națiunii române !“Marea adunare populară s-a încheiat intr-o atmosferă entuziastă, de puternică vibrăție și angajare patriotică. Cei prezenți și-au exprimat din nou, prin însuflețite urale și ovații, prin aclamații la adresa partidului și secretarului său general, sentimentele de dragoste fierbinte și aleasă recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător al partidului și al țării, pentru grija acordată dezvoltării județului Iași, pentru activitatea sa neobosită consacrată înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste, creșterii bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, a întregului nostru popor.După încheierea adunării populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu B-au tndreptat, la bordul elicopterului prezidențial, spre aeroportul din Iași. Numeroși locuitori au ținut să-și exprime din nou, cu putere, sentimentele de fierbinte dragoste și înaltă stimă față de conducătorul partidului și statului nostru.
A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. O formație alcătuită din ostași ai forțelor armate, din membri ai gărzi

lor. patriotice și ai detașamentelor’ de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul. Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere îmbrăcați în frumoase costume naționale au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Adresîndu-se celor de față și, prin ei, tuturor locuitorilor județului, secretarul general al partidului lb-a urat mult succes în muncă, multă sănătate șî fericire. Mulțimea a aclamat cu înflăcărare pentru partid, pentru secretarul său general.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și de stat.în numele locuitorilor județului, primul secretar al comitetului județean de partid a mulțumit clin toată inima tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu pentru vizita întreprinsă. El l-a asigurat pe secretarul general al partidului că toți oamenii muncii din*  orașele și satele județului Iași vor face totul pentru transpunerea în viață a indicațiilor și orientărilor date, pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a județului, pentru sporirea contribuției sale la progresul multilateral al patriei.fn uralele șl ovațiile celor prezenți, aeronava prezidențială a decolat, îndreptîndu-se spre Capitală.La sosirea in București, pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
J
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® Pentru ca recol
tarea porumbului să 
se încheie la terme
nul stabilit, principa
lele forțe din agricul
tură trebuie mobili
zate la cules

® Transportul să 
decurgă în același 
ritm cu recoltarea, 
astfel ca tot ce se 
strînge în cursul zilei 
pînă seara să ajungă 
în magazii

® La strîngerea 
culturilor să se acor
de prioritate supra
fețelor ce urmează 
să fie însămînțate cu 
cereale de toamnă

„ZIUA METALURGISTULUI"
Adunarea festivă din CapitalăCu prilejul „Zilei metalurgistului", la întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală a avut loc, sîmbătă, o adunare festivă, la care au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Industriei Metalurgice și 'Uniunii sindicatelor din metalurgie șl construcții de mașini, muncitori, maiștri, tehnicieni, alți oameni ai

muncii din întreprindere și din unități de profil bucureștene.Despre semnificația acestei zile a vorbit tovarășul Dan Dulamă, adjunct al ministrului industriei metalurgice, care a evidențiat realizările metalurgiei românești obținute în anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, de cînd în fruntea partidului și sta

tului se află cel maî Iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Intr-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare muncitorească, cei prezenți au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

RECOLTA - C1T MAI REPEDE STRlNSĂ PUSĂ LA ADĂPOST!Forțele mecanice si umane sînt
9 >concentrate înRecoltarea porumbului se desfășoară intens în majoritatea consiliilor agroindustriale din JUDEȚUL 

ARAD. Inginerul loan Coroiu, director adjunct al direcției agricole a județului, ne-a spus că, potrivit programului întocmit, strîngerea recoltei de pe cele 95 817 hectare se va desfășura în Deocamdată, redus, dar, pe boabelor se va misă, urmează 3 800 hectare pe zi. Specialiștii urmăresc zilnic starea de vegetație a lanurilor și dirijează forțele spre solele unde se poate lucra.In consiliul agroindustrial Felnac, pînă vineri seara porumbul a fost recoltat de pe 360 hectare. La cooperativa agricolă ~____ î._ferma nr. 1 se aflau în lan șapte combine CARP-4. De Ia președintele unității, inginerul Ștefan Ignat, aflăm că porumbul din hibridul Pionier, de pe o suprafață de peste 120 hectare, este bun de recoltat. Această situație a determinat specialiștii din acest consiliu agroindustrial să grupeze aici un număr sporit de combine. Pe măsură ce se recoltează, porumbul este transportat cu 14 remorci pe o platformă betonată din incinta unității, iar de acolo cele 15 atelaje hipo îl duc la complexul de creștere și îngrășare a porcilor din Felnac. Mecanizatorii lucrează fără răgaz, fiind hoțărîți să recolteze solă respectivă in maximum trei zile bune de lucru.Și la C.A.P. Felnac se poate spune că s-a trecut din plin la lucru. La

termenul prevăzut, ritmul de lucru este măsură ce umiditatea apropia de limita ad- să se ajungă la peste

din Secusigiu, în

lanurile coapte ferma nr. 1, condusă de inginerul Gheorghe Piumbaș, se aflau în lan 4 combine. Din grija față de soarta recoltei, la capătul solei, unde întorc combinele, cîțiva cooperatori adună știuleții căzuți sau rămași pe cocean. „A fost un an destul de vitreg pentru porumb — apreciază Leonida Nichita, inginerul-șef unității, și trebuie să avem grijă fiecare bob'1.Lucrările se desfășoară intens în consiliul agroindustrial Sînleani. La C.A.P., Micălaca, împreună cu inginerul Gheorghe Avram, președintele unității, urmărim înaintarea în lan a trei combine de recoltat știuleți. Ne interesăm de recoltarea manuală. „Avem prevăzut să culegem manual recolta de pe 100 hectare — ne spune președintele. Deocamdată, porumbul de pe sola respectivă nu a ajuns la maturitate, dar avem de efectuat alte lucrări. Astfel, peste 250 cooperatori recoltează sfecla de zahăr. Urgentăm această lucrare întrucît pe 80 hectare vom semăna grîu, iar terenul trebuie pregătit temeinic". Cooperatorii din bul de celor 5 știuleți, string resturile transportate apoi, cu platforme speciale, la sectorul zootehnic, unde se însilozează în amestec, cu tăiței de sfeclă. Graba este explicabilă: pe 160 hectare din cele cultivate acum cu porumb se va semăna grîu. $i vremea semănatului este aproape.

Secvențele surprinse In cele două consilii agroindustriale pot fi întâlnite de acum mai peste tot, incit se poate spune că, pe măsură ce lanurile ajung la maturitate, recoltarea
porumbului se extinde în toate unitățile agricole din județ.

Tristan MIHUTAcorespondentul „Scinteii”Mii de oameni în cîmp, la culesul porumbului
al deși

Sînleani au recoltat porum- pe 90 hectare. In urma combine care recoltează două mașini de adunat vegetale care sînt

SUPLIMENTARE DE
un drum al angajării

— De mai bine de 7 ani — ne precizează ing. Alexandru Ciungu- 
lescu, directorul întreprinderii miniere Rovinari — cariera Gîrla ocupă un loc important în realizarea planului de producție al unității noastre, în aprovizionarea ritmică cu cărbune energetic a termocentralei din zonă. Deși uneori realizările au fost fluctuante, colectivul carierei a dobîndit o bună experiență în adaptarea tehnologiilor de lucru la condițiile de zăcămînt, în folosirea cu randament superior a complexelor mașini și Instalații de excavare și transport. Este o realitate ilustrată și de rezultatele din acest an, an hotărîtor al cincinalului, cînd minerii de la cariera Gîrla trebuie să extragă 3 000 000 tone lignit, adică peste 27 la sută din planul întreprinderii miniere Rovinari.Cum se regăsește această apreciere în obiectivele propuse, în munca de zi cu zi a acestui puternic colectiv muncitoresc? Trebuie spus că, in cursul anului trecut, cariera a traversat un moment de „depresiune", de scădere a ritmului productiv. Ca urmare, s-au luat prompt măsuri hotărite pentru întărirea ordinii și disciplinei, au fost promovați oameni noi în conducerea carierei. Condițiile deosebit de grele din această iarnă nu au permis însă să se vadă roadele primelor eforturi. La sfîrșitul trimestrului întîi, carie-’ ra înregistra o restanță de 240 000 tone cărbune și aproape 1 milion 
mc de steril.

O dată cu îmbunătățirea vremii s-a trecut însă la acțiuni susținute pentru repararea și perfectionarea circuitelor de transport, pregătirea treptelor de lucru, pentru activarea tuturor utilajelor din dotare. „Cînd am preluat conducerea carierei, ne 
spune Ion Carcalicea, noul inginer- șef al unității, nu știam cum arată cariera, fiindcă totul era acoperit de zăpadă. Ulterior, mi-am dat seama că trebuie schimbată rapid tehnologia de lucru, astfel îneît să poată 
fl mai bine folosite utilajele de excavare din dotare. Prima măsură pe care am întreprins-o în acest sens a fost aducerea transportoarelor, prin ripări cu coborîre, pe straturile de cărbune. Totodată, am luat măsuri în vederea reducerii timpului de mutare a fiecărei benzi transportoare cu cel puțin 3 zile. Efectele ? Reducerea staționărilor accidentale, prin asigurarea unor căi de vehiculare fără probleme pentru utilaje ; diminuarea timpilor de staționare a excavatoarelor cînd sînt trecute de la steril pe cărbune sau invers. Apoi am continuat lucrările de modernizare și perfecționare a circuitelor de benzi, executând o serie de operații pentru înlăturarea punctelor înguste, mărirea unghiului de albiere la mesele de preluare, înlocuirea rolelor simple cu role în

îndemnurile tovară-Ceaușescu, adresateMobilizați de țului Nicolae la recentul Congres al consiliilor populare tuturor oamenilor muncii din agricultură, lucrătorii ogoarelor din JUDEȚUL TELEORMAN și-au intensificat eforturile pentru strîngerea roadelor toamnei. Mii de cooperatori și mecanizatori, alți locuitori ai satelor sînt prezențl in lanuri la culesul porumbului. Ca atare, pînă vineri seara porumbul a fost strîns de pe 17 900 hectare, ceea ce reprezintă 15 la sută din suprafață. Lucrările sînt mai avansate în unitățile din consiliile agroindustriale Na- nov, Crîngeni, Dobrotești, Conțești, Orbească, Slobozia Mîndra, Smir- dioasa. Cum se acționează, practic, In aceste zile în unitățile agricole?La cooperativa agricolă Siliștea, cîmpul pare un furnicar de oameni. Unii recoltează porumbul, alții de- pănușează știuleții și apoi li incarcă în remorci ; cei din brigada furajeră string și transportă cocenii pentru însllozare în ferma zootehnică. La recoltare participă toate forțele comunei : cooperatori, elevi, lucrătorii cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și cei de la consiliul popular. Se remarcă aici preocuparea pentru folosirea la întreaga capacitate a utilajelor și eliminarea oricărei risipe.Pe ogoarele cooperativei agricole „30 Decembrie" din Alexandria ajungem pe înserat. Aici o. găsim

PRODUCȚII
CĂRBUNE
muncitorești

în cîmp pe președinta unității, Ana Căciuliță. „Am început recoltarea porumbului pe cele 300 hectare neirigate, unde cultura a ajuns mal repede Ia maturitate. Prin măsurile stabilite ne-am propus ca pînă cel târziu la 5 octombrie Bă încheiem culesul porumbului de pe toate cele 536 hectare cultivate". La ferma nr. 2, pe o solă de 120 hectare, o formație de 6 combine lucrează grupat sub supravegherea inginerului- șef al cooperativei, Ștefan Băloi. In urma lor, echipe alcătuite din cooperatori controlau terenul, pas cu pas, pentru a nu se pierde nimic din recoltă. De evidențiat este și faptul că, printr-o organizare temeinică a muncii, prin reducerea staționărilor la încărcarea și descărcarea mijloacelor de transport, nimic din ceea ce se recoltează ziua nu rămine noaptea pe cîmp. Și în alte unități agricole din județ — Furculești, Do- brotești, Drăcșenei, Măgura, Olteni, Lăceni etc. — unde recoltarea a început mai devreme, se depun eforturi stăruitoare pentru strîngerea la tâmp și fără pierderi a porumbului.Vremea frumoasă din această perioadă impune folosirea la maximum 
a timpului bun de lucru. Pe parcursul documentării noastre am întâlnit și combine care staționau din cauza unor defecțiuni. La Siliștea, o combină C 6 P nu ajunsese încă In lanurile de porumb deoarece motorul trimis la centrul de reparații din Roșiori de Vede a fost dat înapoi descompletat. Despre ce răspundere pentru calitatea reparației poate fi vorba în acest caz ? Și la cooperativa agricolă „30 Decembrie" din Alexandria, din patru combine 
C 14 au funcționat, tntr-o zi întreagă, numai două, tot din cauza unor defecțiuni. Iată de ce o problemă Importantă care trebuie rezolvată cit mal operativ este aceea a punerii în stare normală de funcționare a tuturor mașinilor și utilajelor.

Stan STEFANcorespondentul „Scinteiighirlande, introducerea unor covoare de cauciuc cu dimensiuni mai mari. în fine, am pus accent pe executarea la timp și de calitate a reviziilor și reparațiilor, ceea ce a determinat creșterea indicilor de folosire a complexelor utilaje din carieră".O altă acțiune ne-a fost -prezen- tată de maistrul Ion Mocîrcioiu, secretarul organizației de partid, schimbul II : „Hotărîtoare ' pentru activitatea carierei este buna funcționare a liniilor de haldă. De aceea, în luna mai am concentrat cei mai buni oameni la înlocuirea celei de-a doua linii, care ne crea mari probleme. într-un timp scurt am montat un nou transportor, lung de 1 000 de metri, cu subansamble și materiale recuperate, care corespunde ritmului actual de exca-
LA CARIERA GÎRLA

vare. Prin această lucrare am dublat productivitatea excavatorului 470-01 și avem posibilitatea să preluăm în flux sterilul de la rotorul excavatorului 1 400-02, atunci cînd acesta nu depune în halda interioară".Aceste măsuri, concepția nouă promovată în organizarea producției și a muncii au asigurat creșterea ritmului de extracție a lignitului. Incepînd cu luna aprilie au sporit considerabil cantitățile de cărbune extras și volumele de masă minieră excavată, s-au depășit ritmic nivelurile prevăzute. Ca rezultat al folosirii cu indici superiori a celor 5 excavatoare cu rotor,' colec
tivul carierei Gîrla raportează la 
această dată recuperarea integrală a 
restanței la masa minieră excavată, 
realizînd suplimentar peste 500 000 
mc. Iată pe șcurt bilanțul lunii au
gust : 1 235 000 mc masă minieră
excavată și transportată, din care 
circa 300 000 tone cărbune — un ade
vărat record de producție. Două brigăzi, cele conduse de frații Vasi- le și Costică Vlădoianu, au excavat fiecare peste 400 000 mc masă minieră, situîndu-se pe primul loc în cadrul Combinatului minier Rovinari. Pe ansamblul carierei s-a înregistrat un indice de folosire ex
tensivă a utilajelor conducătoare de 
67,2 la sută, fiind prima carieră care depășește indicele stabilit pentru a- cest an.Prezentîndu-ne aceste realizări, interlocutorii noștri au apreciat că ele se datoresc, dincolo de perfecționarea tehnologiilor de extracție a lignitului, măsurilor luate pentru instaurarea la toate punctele de lu- cYu a unui climat de ordine și disciplină. S-a pus un accent mai mare pe conștientizarea oamenilor — de

la supraveghetorii de linii pînă la șefii de sectoare — insistîndu-se a- supra răspunderii ce le revine în asigurarea bazei energetice a tării. S-au discutat concret, la începutul și sfîrșitul schimburilor, sarcinile zilei, realizările obținute, acțiunile ce trebuie întreprinse. „Fiecare dintre noi, ne spune comunistul Va- 
sile Vlădoianu, șeful echipajului de pe excavatorul 1400—01, poate contribui direct la bunul mers al activității. Ca șef de brigadă am stăruit pentru întreținerea corespunzătoare a excavatorului, care este cel mai vechi din bazinul nostru, pentru a- provizionarea la timp cu materiale și efectuarea unor revizii de calitate. în felul acesta, indicele intensiv de folosire a excavatorului a ajuns la o medie de peste 1 000 mc pe oră, s-au redus opririle accidentale. Pe această bază ne-am depășit lună de lună sarcinile de plan. Consider că prevederile cuprinse în recentul Decret al Consiliului de Stat privind aplicarea mai fermă a mecanismului economico-financiar stimulează preocupările noastre de a extrage mai mult cărbune, prin folosirea mai bună a complexelor de mare randament cu care lucrăm".Iată deci un ecou pe planul conștiinței, al răspunderii muncitorești. Și un altul pe planul faptelor, al obiectivelor ce urmează a fi materializate, pe care ni- le prezintă succint inginerul-șef al carierei :— Progresele obținute și ritmul actual al activității de excavare în carieră ne permit să asigurăm o rezervă descopertată pentru iarnă de peste un milion tone de cărbune, în condițiile extragerii și livrării ritmice a cantităților de lignit prevăzute în următoarea perioadă a anului. O dată cu încheierea reviziei anuale a excavatorului 1402, vom intensifica activitatea de extracție, pentru a produce în luna septembrie 400 000 tone cărbune, astfel îneît la sfîrșitul celui de-al treilea trimestru să avem o producție suplimentară de cărbune cît mai mare, începind cu 15 septembrie vom extrage zilnic de la Gîrla peste 11 500 tone lignit. Am parcurs o seamă de etape intermediare, care asigură realizarea acestor obiective. Vom promova în continuare noi tehnologii, vom face la timp schimbările ce se impun, lucrările de revizii și reparații, vom organiza mai bine activitatea de intervenții pe toate cele 3 schimburi. Spiritul de muncă responsabil, angajant, existent în prezent în colectivul nostru ne dă garanția că vom îndeplini cu cinste sarcinile ce ne revin, asigurind ritmic cantitățile de cărbune de care are nevoie economia națională.

Dumitru PRUNAcorespondentul „Scinteii"

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Reprezentanții oamenilor muncii din industria me

talurgică, întruniți in adunarea festivă consacrată săr
bătoririi „Zilei metalurgistului", dînd glas tuturor ace
lora care, din cetățile de foc nestins ale țării, asigură 
metalul necesar înfăptuirii programului de dezvoltare 
economică a patriei noastre socialiste, vă adresează din 
adincul inimii mulțumirile lor fierbinți pentru grija 
permanentă, sprijinul și îndrumarea pe care dumnea
voastră personal, in fruntea partidului nostru, le acor
dați dezvoltării și modernizării continue a metalurgiei, 
ca ramură de bază a economiei noastre socialiste.

în cadrul programului de industrializare socialistă 
a țârii, metalurgiei i-au fost acordate importante fon
duri, ceea ce a făcut posibil ca ea să se integreze în 
ritmurile înalte de dezvoltare și modernizare alo în
tregii economii.

în acest moment sărbătoresc, cind facem bilanțul 
mărețelor realizări obținute in cei douăzeci de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, 
putem spune, cu profundă mîndrie, că metalurgia ro
mânească, din punct de vedere al nivelului produc
ției și al dotării, așază țara noastră in rindul țărilor 
dezvoltate și cu vechi tradiții in această industrie. 
Avem un detașament de oameni ai muncii cu înaltă 
experiență și conștiință revoluționară, gata să răs
pundă prin fapte celor mai grele sarcini ce le sint 
încredințate.

Urmînd indicațiile și orientările date cu prilejul vi
zitelor de lucru în unitățile metalurgice, sub perma
nenta dumneavoastră îndrumare, am realizat, in 
paralel cu creșterea cantitativă a producției și îmbu
nătățirea substanțială a laturilor ei calitative, sporirea

continuă a eficienței economice, asigurînd In toi mai 
marc măsură necesarul de metal al economiei. Am 
reușit, totodată, să asimilăm in fabricație produse de 
înalt nivel tehnic, destinate ramurilor prioritare de 
vîrf, contribuind astfel la reducerea accentuată a im
portului unor metale cu calități deosebite.

In același timp, am acționat permanent pentru 
creșterea gradului de valorificare a metalului, pentru 
sporirea mai accentuată a productivității muncii, re
ducerea consumurilor specifice de materii prime, com
bustibili și energic, sarcini majore puse în fața 
metalurgici de conducerea partidului, de către dum
neavoastră personal.

Pentru toate realizările deosebite pe care le-am 
obținut, pentru minunatele condiții de muncă și viață 
create și nouă, mctalurgiștilor, vă rugăm să ne permi
teți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să1 vă adresăm un fierbinte omagiu și adinca noastră 
recunoștință, să primiți respectuoasele noastre urări 
de multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne 
conduce pe mai departe spre noi culmi de progres și 
civilizație.

Folosim acest moment sărbătoresc pentru a exprima 
adeziunea unanimă a tuturor oamenilor muncii din 
metalurgie la politica de progres, colaborare și pace 
a partidului nostru.

Mulțumindu-vă încă o dată pentru sprijinul și în
drumarea prețioasă, permanentă pe care ni le acordați, 
ne angajăm să acționăm cu toate forțele pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin, să înfăp
tuim întocmai obiectivele Congresului al XIII-lea al 
partidului, sporind astfel contribuția metalurgiei la în
florirea multilaterală a patriei noastre socialiste.

★Astăzi sărbătorim „Ziua metalurgistului", zi în care, intrată intr-o frumoasă tradiție, întregul nostru popor omagiază munca plină de abnegație, de înaltă răspundere a acestui detașament al clasei muncitoare, a celor care, prin producția pe care o realizează, au un rol foarte important în asigurarea bazei tehni- co-materiale pentru multe sectoare aid economiei naționale. contribuind astfel la progresul economico- social necontenit al patriei.Industria metalurgică a cunoscut o amplă dezvoltare în anii construcției socialiste și. cu deosebire, în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, epoca cea mai glorioasă si bogată în împliniri din întreaga noastră istorie, pe care întreaga națiune o denumește. cu îndreptățită mîndrie patriotică si profundă recunoștință fată de ctitorul României noi, „Epoca Nicolae Ceaușescu". Cei ce muncesc în marile vetre cu foc nestins de la Hunedoara, Reșița. Galati. Tirgoviște. Călărași. în celelalte unități metalurgice, dau o înaltă prețuire marelui aport de gindire si

*■ faptă pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a avut in dezvoltarea puternică și modernizarea continuă a acestei ramuri de bază a economiei naționale. Orientarea fermă dată de conducătorul partidului și statului nostru, de a se pune accentul principal pe valorificarea mal bună a potențialului teh- nico-productiv, a capacității de muncă și creație a destoinicilor metalurgiști. pe modernizarea și înnoirea producției, a făcut ca activitatea in această ramură să fie mereu mai eficientă. ca produsele ei să satisfacă în măsură tot mai mare necesitățile economiei naționale, concomitent cu asigurarea unui Important volum de produse pentru export.„Ziua metalurgistului" constituie un prilej de a releva succesele, faptele muncii desfășurate cu răspundere și competentă profesională de cei ce plămădesc metalul. Ca rezultat al marilor investiții făcute de statul nostru pentru construcția de mari combinate si unitătl moderne si dezvoltarea celor existente, ca si al muncii harnicilor

metalurgiști ai tării, această importantă ramură este capabilă să livreze industriei românești și partenerilor externi cele mai diferite mărci de oteluri aliate si înalt aliate, țevi grele din oteluri inoxidabile, produse de înaltă tehnicitate și complexitate. Numai în cele 8 luni din acest an au fost realizate 120 de produse noi. care dovedesc înalta competitivitate la care a ajuns metalurgia rorpânească, și au fost introduse în fabricație 18 tehnologii noi. de vîrf. reprezentând tot atîtea investiții de inteligentă ale cercetătorilor și specialiștilor din această ramură de bază a industriei noastre.Ziua de azi reprezintă pentru zecile de mii de metalurgiști nu numai un prilej de trecere în revistă a marilor realizări din acest domeniu, a- faptelor lor de muncă, ci și un moment de analiză exigentă a modului cum se îndeplinesc sarcinile stabilite de conducerea partidului, de aprofundare a direcțiilor viitoare de acțiune pentru ‘ridicarea generală a nivelului calitativ al activității în această ramură a economiei naționale. Este vorba

★in mod deosebit de măsurile ce trebuie luate în fiecare unitate metalurgică în vederea utilizării cu înalt randament a capacităților de producție, pentru înfăptuirea riguroasă a programului de asimilare a noi mărci de oteluri si sortimente superioare de produse de prelucrare metalurgică. pentru gospodărirea cu cea mai mare răspundere a metalului, a resurselor de materii prime și energetice, pentru creșterea mai accentuată a eficientei economice.In actuala perioadă, de o mare însemnătate sint acțiunile ce trebuie întreprinse în continuare de oamenii muncii din această ramură pentru realizarea integrală, atit sub aspect cantitativ, cît și sortimental, a producției de metal prevăzute în planul pe acest an și. cu deosebire. a producției destinate exportului și înfăptuirii unor programe prioritare în economie, așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara comună a Consiliului National al Oamenilor Muncii si a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.De ziua lor, întregul popor adresează metalur- giștilor tării urarea de a obține succese tot mai mari in activitatea pe care o desfășoară și iși exprimă convingerea că ei vor munci în continuare cu dăruire și abnegație, animați de un puternic spirit revoluționar, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din hotă- rîrile Congresului al XIII- lea al P.C.R., a orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, sporin- du-și astfel și mai mult, contribuția la progresul necontenit șî multilateral al României socialiste.

TOATE CONTRACTELE LA EXPORT
— ONORATE LA TERMEN

în perioada care a trecut de la începutul anului, colectivul întreprinderii de confecții Bacău — unitate fruntașă în întrecerea socialistă _ pe ramură — și-a îndeplinit și depășit sarcinile de plan la toți indicatorii. Valoarea producției-marfă obținute peste plan, bunăoară, depășește 8 milioane lei, iar planul producției fizice a fost realizat la toate sortimentele, fabrieîndu-se suplimentar 51 000 confecții. Cele mai bune rezultate au fost obținute însă in domeniul exportului. Practic, planul la acest indicator a fost îndeplinit și depășit aproape lună de lună, în condiții de eficiență sporită și fără să se fi înregistrat nici un singur refuz de calitate. Valoarea producției livrate 
suplimentar partenerilor externi in 
cele 8 luni care au trecut de la în
ceputul anului se ridică la circa 
2 milioane lei, toate contractele fiind 
onorate Ia termen, iar unele chiar în avans. Care este „secretul" acestei _reușite ?— Realizarea ritmică, zi de zi, a producției fizice a asigurat onorarea exemplară a tuturor contractelor la export, ne spune tovarășul Constan
tin Țurcanu, directorul comercial al Centralei industriei confecțiilor Bacău. De altfel, la întreprinderea de 
confecții din Bacău s-a permanenti
zat regula ca în primele 20 de zile 
ale fiecărei luni să se realizeze in 
întregime producția destinată expor
tului, iar în cea de-a treia decadă 
forțele să fie concentrate Ia fabrica
rea mărfurilor destinate fondului 
pieței și pregătirii producției de ex
port a lunii viitoare. Este un sistem de lucru avantajos din mai multe puncte de vedere și pe care intenționăm să îl extindem și la alte Întreprinderi de confecții din cadrul centralei noastre.Din discuțiile purtate cu specialiști și muncitori, cu oameni din conducerea unității am reținut că întreaga activitate din acest an privind realizarea producției destinate exportului a fost din timp și temeinic organizată. încă din toamna anului trecut 
au fost organizate linii tehnologice 
specializate, pe firme și parteneri 
externi, care produc în exclusivitate 
pentru export și unde lucrează cei 
mai buni muncitori și specialiști,

asigurindu-se o riguroasă asistență 
tehnică pe toate fazele de producție, începind de la masa de croit și pînă la ambalarea mărfurilor, oamenii de aici au ca primă preocupare realizarea de produse de calitate superioară, „Extra" și „Lux". Nu-i de mirare deci că fiecare dintre ei a devenit un controlor de calitate al propriilor produse pe care le realizează. Așa se explică faptul că nici un produs nu iese pe poarta fabricii dacă nu este de calitate superioară. Și este firesc să fie așa deoarece atât beneficiarii din țară, cît și partenerii de peste hotare solicită confecții de calitate tot mai bună. Pe de altă par-

mentației tehnice, la asigurarea materiilor prime auxiliare, pregătirea liniilor de fabricație și, la termenul convenit cu partenerul, comanda a fost onorată. Acesta este însă numai unul din multele exemple ce pot fi date.Promovarea pe scară tot mai largă 
a exportului este asigurată in același timp și de ritmul rapid de în
noire a producției. în acest an, pro- 

4 dusele noi reprezintă peste 77 la 
sută din totalul producției. în întreprindere se fabrică Ia ora actuală nu mai puțin de 1 500 modele de confecții pentru bărbați, femei și copii. începind cu lenjerie, jacheta

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII DIN BACĂU

te, specificul producției din industria confecțiilor a impus o mare mobilitate în organizarea fluxurilor tehnologice pentru adaptarea fabricației la cerințele de sezon ale pieței. în acest scop s-a reorganizat întregul compartiment de creație, s-au înființat diferite cursuri de ridicare a pregătirii profesionale a întregului personal muncitor.— Eficiența măsurilor luate este dovedită și de faptul1 că pentru întreaga producție planificată pe acest 
an avem contracte încheiate și am inceput deja contractarea producției pentru 1986 — ne spune economista Ana Stroescu, responsabila cu problemele exportului din întreprindere. Comenzile tot mai numeroase pe care le primim demonstrează că partenerii externi sînt mulțumiți de calitatea produselor noastre, de promptitudinea cu care onorăm toate contractele încheiate.Semnificativ pentru promptitudinea cu care se răspunde oricărei comenzi este și următorul exemplu : la jumătatea lunii august, o firmă din Belgia a solicitat întreprinderii să realizeze o cantitate mare de confecții dintr-o țesătură specială. Comanda trebuia executată în numai 20 de zile, adică într-un termen de două ori mai scurt decît cel obișnuit. Imediat s-a trecut la întocmirea docu-

gi mantouri, pînă la bluzoane șl Impermeabile, într-un mare număr de poziții coloristice, cu garnituri și ornamente adaptate solicitărilor beneficiarilor din țară și partenerilor de peste hotare. Mai mult de trei sferturi din producția întreprinderii este livrată în țări ca Italia, S.U.A., Uniunea Sovietică, Belgia, Elveția, Irak etc. Șefa atelierului de creație, inginera Elefteria Potoroacă, ne spunea că de la începutul anului și 
pînă în prezent s-au realizat peste 
1 000 de modele noi de confecții 
pentru fondul pieței șî pentru ex
port. Iar în aceste zile maistrul Constantin Ghenade, împreună cu muncitorii specialiști Pavel Minea, Damian Rofel, Tincuța Loțcu și ceilalți oameni d’in atelierul de creație pregătesc o nouă colecție de peste 100 de modele de confecții, care va fi prezentată la contractările pentru primul semestru al anului viitor.

Promovarea permanentă, curajoa
să a tehnologiilor moderne, a pro
gresului tehnic în general, constituie 
o altă preocupare principală a colectivului de aici, care se dovedește, de altfel, hotărîtoare pentru creșterea producției destinate exportului și mai ales pentru ridicarea continuă a parametrilor calitativi ai produselor. Inginera Viorica Constantinescu, șefa serviciului de organizare a producției și a muncii.

ne-a prezentat pe larg măsurile luate de conducerea unității pentru ream- plasarea mai judicioasă a tuturor mașinilor pe fluxul tehnologic, în scopul reducerii efortului fizic, pentru introducerea unor utilaje moderne, de mare productivitate, mai ales la operațiunile complexe, pentru robotizarea unor operațiuni tehnologice dificile și realizarea cu forțe proprii a unor dispozitive care reduc volumul de muncă manuală etc. Inginerul Eugen Constantinescu, bunăoară, a conceput și realizat un robot pentru călcat bluzoane, prin utilizarea căruia productivitatea muncii s-a dubiat, concomitent cu îmbunătățirea substanțială a calității acestei operații. La rîndul lor, inginerul Radu Gheorghiu și maistrul Cornel Cudla au realizat două dispozitive pentru capsarea pneumatică a butonilor și aplicarea prin termo- iipire a emblemelor, realizîndu-se astfel o productivitate de trei ori mai mare și o calitate ireproșabilă a operațiunilor respective. O serie da îmbunătățiri s-au adus și la operațiile de etichetare, ambalare și depozitare a produselor. în acest scop, în unitate au fost create spații speciale de depozitare pe firme, atit pentru materiile prime, cît și pentru produsele finite. în vederea a- Bigurării unei ritmicități riguroasa în expedierea produselor, graficele de livrare sint stabilite și urmărite zilnic de’comisia pentru export și conducerea unității. Iar ca dovadă că partenerii externi sînt mulțumiți de calitatea produselor și de promptitudinea cu care întreprinderea din Bacău iși' onorează contractele încheiate, mai precizăm că planul la export pentru primul trimestru al anului 1986 este acoperit încă de pe acum In întregime cu comenzi.Sint date și fapte care ilustrează hărnicia acestui colectiv, hotărirei lui de a acționa cu maximă răspun dere, în spiritul exigențelor formu late de tovarășul Nicolae Ceaușesc la recenta ședință a Comitetului P< litic Executiv al C.C. al P.C.R., pei tru a încheia acest an cu rezulta cît mai bune și a pregăti temeir producția anului viitor.
Gheorqhe BALTA ecorespondentul „Scint
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat revistei egiptene „October"
(Urmare din pag. I) a determina realizarea de acorduri corespunzătoare privind armamentele nucleare în general, precum ți oprirea acțiunilor de militarizare a Cosmosului. Consider că țările europene, toate popoarele lumii pot avea un rol important în realizarea unor acorduri care să pună capăt pericolului nuclear.Sperăm că, la această întîlnire, conducătorii celor două mari state nucleare și mari state ale lumii vor ține seama de dorința popoarelor și vor face totul pentru a se ajunge la înțelegeri care să deschidă perspective bune pentru dezarmare, pentru pace. ÎNTREBARE : Lumea întrea

gă cunoaște poziția dumnea
voastră fermă față de icauza 
poporului palestinian, eforturile 
ce le depuneți pentru realizarea 
păcii in Orientul Mijlociu. Ți- 
nind insă seama de recentele 
evoluții petrecute pe plan arab, 
de ideile egiptene lansate de 
președintele Hosni Mubarak 
după realizarea acordului ior- 
daniano-palestinian, considerați 
că poziția dumneavoastră față 
de cauza palestiniană și căile 
de rezolvare rămîn valabile ? 
Credeți că inițiativa dumnea
voastră privind organizarea 
unei conferințe internaționale, 
sub egida O.N.U., cu participa
rea celor interesați, a O.E.P. și 
a membrilor permanenți ai Con
siliului de Securitate, mai este 
posibilă ?RĂSPUNS : România s-a pronunțat întotdeauna pentru o soluționare pe cale politică a problemelor din Orientul Mijlociu. Am acționat pentru crearea condițiilor necesare desfășurării unor asemenea negocieri, pornind de la necesitatea retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967 și soluționarea problemei palestiniene pe baza dreptului la autodeterminare, inclusiv pentru formarea unui stat palestinian independent.Am considerat și considerăm Că orice inițiative care merg în direcția unei soluții politice și realizării unei păci trainice și juste bazate pe principiile la care m-am referit trebuie sprijinite.Avind in vedere situația actuală, consider că realizarea unei conferințe internaționale sub egida'O.N.U., cu participarea tuturor celor interesați, inclusiv a O.E.P., a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate, ar reprezenta un cadru corespunzător care să permită desfășurarea tratativelor între părțile interesate. O asemenea conferință va permite depășirea unor obstacole create de neîncrederea existentă și a unei serii de alte probleme bine cunoscute — cu atît mai mult cu cît există deja o hotărîre a O.N.U. în care se cere șă se treacă la organizarea unei asemenea conferințe internaționale.Doresc să subliniez că este necesar să se pornească de- la' necesitatea folosirii tuturor posibilităților reale in direcția realizării păcii, dar — așa cum dovedește experiența — O.N.U. poate reprezenta un cadru bun care să permită desfășurarea negocierilor. Tocmai de aceea România se pronunță cu toată fermitatea pentru realizarea unei asemenea conferințe.Aș dori să menționez colaborarea bună existentă între România și Egipt pe aceste probleme, pozițiile identice sau foarte apropiate ale țărilor noastre, faptul că ne. pronunțăm, deopotrivă, pentru a se face totul în vederea unei soluții politice, a unei rezolvări globale a problemelor din Orientul Mijlociu.Consider că există posibilități mai bune — și ar trebui făcut totul pentru a se putea dinamiza activitatea în direcția unei soluții politice.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in luna mai anul 
acesta, v-ați intilnit, pentru a 
doua oară la București, cu 
președintele Hosni Mubarak, 
avind un dialog de peste două 
ore. Am dori să cunoaștem 
opinia dumneavoastră cu pri
vire la evoluția relațiilor 
româno-egiptene, precum și 
asupra perspectivelor pe care 
acest dialog la nivel înalt le 
deschide aspirațiilor de progres 
și prosperitate ale popoarelor 
egiptean și român.RĂSPUNS : Aș dori să menționez cu multă satisfacție bunele relații dintre România și Egipt, la care o contribuție importantă o au întîl- nirile și relațiile prietenești personale stabilite între mine și președintele Mubarak. Întîlnirile pe care le-am avut în acest an au confirmat deopotrivă pozițiile comune, dorința de a acționa în direcția dezvoltării colaborării româno-egiptene și a conlucrării active pe plan internațional, în direcția păcii, a realizării noii ordini economice mondiale; a întăririi independenței și suveranității fiecărei națiuni.In acest context, consider că există bune perspective pentru dezvoltarea colaborării economice, tehnico-științifice, culturale dintre țările noăstre, pentru intensificarea contactelor româno-egiptene la diferite niveluri, inclusiv pentru continuarea dialogului și contactelor la nivel înalt.România este hotărită să facă totul pentru a asigura realizarea tuturor înțelegerilor și acordurilor convenite împreună cu președintele Mubarak, pentru a ridica colaborarea româno-egipteană la un nivel tot mai înalt. Considerăm că aceasta corespunde intereselor ambelor noastre țări și popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale.ÎNTREBARE : In anul 1984, 
România a reușit să rambur
seze 3 miliarde din datoria sa 
totală. In același timp, au cres
cut investițiile sale externe, in 
special in Africa și Asia. Cum 
a reușit România să rezolve 
această dificilă sarcină : ram
bursarea creditelor și lărgirea 
investițiilor sale ? Care este in
fluența pe care o exercită ase
menea investiții asupra stabili
tății economice și politice in 
țările in curs de dezvoltare ?RĂSPUNS : înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socialâ și realizările obținute de poporul român în dezvoltarea industriei, agriculturii și a celorlalte sectoare, se datorează faptului că am alocat permanent o parte însemnată a ve- . nitului național pentru fondul de 

dezvoltare, pentru acumulare. în ultimii 20 de ani, din venitul național, circa două treimi au fost destinate fondului de consum și o treime pentru fondul de dezvoltare. Aceasta ne-a permis să asigurăm un ritm inalt de dezvoltare a forțelor de producție, dar și ridicarea nivelului de trai al poporului.în cadrul colaborării internaționale am acționat in direcția realizării unei cooperări in producție și, deci, a participării la dezvoltarea unor țări in curs de dezvoltare.Am folosit o perioadă îndelungată și creditele financiare, ceea ce a făcut ca, la un moment dat, să avem o datorie externă de peste 10 miliarde dolari. Am constatat însă că dobinzile excesiv de mari și politica financiară a marilor puteri industrializate, imperialiste, au creat foarte mari greutăți și au făcut, de fapt, imposibil de a se mai recurge la credite. De aceea am hotărît să nu mai apelăm la credite străine și să trecem la rambursarea in cit mai scurt timp posibil a acestor credite. Practic, la sfirșitul anului vom reduce la circa 50 la sută totalul creditelor pe care le-am avut în 1980 și sperăm ca, în următorii 2—3 ani, să lichidăm complet întreaga datorie externă.Menționez aceasta pentru că sînt bine cunoscute greutățile mari pe care le au țările în curs de dezvoltare, care trebuie să facă față plății unor datorii foarte mari și unor do- binzi insuportabile.Am realizat această reducere a datoriei externe continuînd politica de investiții in țară, nereducînd deci investițiile interne, asigurind chiar o creștere a lor, an de an, și întărind colaborarea internațională cu țările în curs de dezvoltare, deci parti- cipînd la realizarea unor obiective în aceste țări prin acordarea și a unor credite de către România.Nu a fost ușor, dar am putut asigura aceasta pentru că am avut o bază economică puternică, o industrie și o agricultură dezvoltate, care ne-au permis să realizăm exporturi corespunzătoare pentru a putea face față.Aș menționa și faptul că, în această perioadă, România nu a redus retribuția și veniturile reale ale oamenilor muncii. Dimpotrivă, pe 5 ani retribuția reală va crește cu 8 la sută. Sporesc veniturile generale ale populației, cresc cheltuielile sociale care sint suportate de stat — pentru sănătate, invățămînt, pensii, ajutoare pentru copii și altele.Am luat măsuri hotărite pentru reducerea unor importuri neeconomice, pentru intensificarea producției și lichidarea risipei in țară, asigurind — repet — continuarea investițiilor și a dezvoltării țării, inclusiv ridicarea nivelului de trai al poporu-. lui. Avem in vedere să continuăm și in viitor această politică, să intensificăm colaborarea cu țările in curs de dezvoltare și cu alte state ale lumii.. Pornind de aici, și.ținind seama de experiența României, consider că țările in curs de dezvoltare trebuie să facă' ele insele eforturi proprii și să colaboreze mai strins în vederea dezvoltării lor economico-sociale. Este necesar să se ajungă însă la o soluționare globală a problemei datoriilor externe, la o anulare a lor pentru unele țări, la reducerea unor datorii, la scăderea radicală a dobînzilor și mai cu seamă la o reeșalonare pe termen lung, de 15—20 de ani, a restituirii acestor datorii de către țările in curs de dezvoltare. Numai așa țările in curs de dezvoltare vor putea să dispună de mijloacele necesare pentru alocarea de fonduri in vederea dezvoltării economico-sociale, a ridicării nivelului de trai al popoarelor lor și să-și creeze condiții pentru a putea, in viitor, să ramburseze datoriile. în orice caz, experiența României și a altor țări demonstrează că singura cale pentru consolidarea independenței economice, pentru dezvoltarea țării este de a aloca întotdeauna o parte importantă din venitul național pentru fondul de dezvoltare, de acumulare. Nu se poate consuma totul ! Nici o țară nu s-a dezvoltat și nu se poate dezvolta dacă nu are în vedere viitorul — și viitorul înseamnă a economisi din ceea ce se produce acum, pentru a asigura dezvoltarea de mîine, dezvoltarea viitoare. ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, anul acesta popoarele 
lumii au evocat împlinirea a 40 
de ani de la încheierea celui 
de-al -doilea război mondial, 
care a provocat peste 50 de mi
lioane de victime din numeroase 
țări ale lumii. La victoria finală 
asupra fascismului, armata și 
poporul român au participat cu 
toate forțele umane și materia
le, alături de forțele antihitleris
te și antinaziste. Puteți să ne 
relatați, Excelență, aprecierile 
dumneavoastră despre acele eve
nimente glorioase trăite de ge
nerația dumneavoastră și a .mea, 
pentru ca noile generații să poa
tă trage învățămintele care se 
impun ?RĂSPUNS : împlinirea a 40 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, care a provocat pierderi uriașe de vieți omenești și distrugeri materiale aproape de neapreciat, a prilejuit o trecere in revistă a cauzelor care au provocat acest război, a mijloacelor și căilor care au dus la infringerea fascismului și a Germaniei hitleriste, la obținerea victoriei, precum și a desfășurării evenimentelor după al doilea război mondial.Este necesar ca popoarele să nu uite niciodată că cel de-al doilea război mondial a putut avea loc datorită politicii fascismului german, a fascismului in general, a politicii imperialiste care urmărea dominația întregii lumi. Războiul a putut izbucni datorită lipsei de unitate și de fermitate a popoarelor față de politica acestor cercuri fasciste din perioada respectivă.Desfășurarea războiului a determinat realizarea coaliției antifasciste și ridicarea la luptă a zeci și zeci de popoare, pentru a-și cuceri independența, pentru zdrobirea fascismului. Deci, victoria în al doilea război mondial este rezultatul luptei uriașe a zeci și zeci de popoare, care, într-o formă sau alta, au dat mari sacrificii. Rolul hotăritor l-a avut, intr-adevăr, Uniunea Sovietică, care a dat cele mai grele jertfe, precum și celelalte țări ale coaliției antihitleriste. Dar nu trebuie uitată nici un moment contribuția uriașă a popoarelor europene, a popoarelor de pe alte con

tinente, care au luptat cu arma tn mină împotriva fascismului.In ce privește România, împrejurările au făcut ca, la un moment dat, dictatura fascistă din România să subordoneze țara Germaniei hitleriste, ceea ce a dus la participarea ei, intr-o anumită perioadă, la războiul împotriva Uniunii Sovietice. Poporul român, forțele patriotice și, în primul rînd, Partidul Comunist Român, s-au ridicat totdeauna — și de la început — cu toate forțele împotriva acestui război. Partidul și poporul nostru au desfășurat o activitate susținută Împotriva războiului, a dictaturii'fasciste și au înfăptuit revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 — ceea ce a permis ca armata română în întregimea sa, să treacă alături de armata sovietică, de celelalte țări ale coaliției antihitleriste și să participe activ la lupta împotriva Germaniei hitleriste, elibe- rînd în scurt timp întregul teritoriu al țării și luptînd apoi, împreună cu armata sovietică, contribuind la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a Austriei, pînă la victoria finală.Jertfele date de armata română, contribuția poporului român la victoria asupra fascismului au demonstrat faptul că poporul român a fost întotdeauna împotriva fascismului, că a luptat cu toate forțele sale pentru a-și asigura libertatea și independența, dar și pentru infringerea deplină a fascismului, pînă la victoria finală.Din' păcate, după cel de-al doilea război mondial, a urmat politica de neîncredere, de intensificare a cursei înarmărilor, care a dus Ia situația de astăzi. De aceea, sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări de la încheierea celui de-al doilea război mondial trebuie să determine intensificarea luptei împotriva războiului, a luptei pentru pace, întărirea colaborării și unității tuturor popoarelor și forțelor care doresc să nu se mai repete un nou război mondial, ce s-ar transforma — așa cum am menționat — într-o catastrofă nucleară. Să facem totul pentru dezarmarea generală, și în primul rind nucleară, pentru o politică de destindere, de pace și colaborare intre toate națiunile lumii 1ÎNTREBARE : Mari manifes
tări a prilejuit evocarea ca
tastrofelor nucleare de la Hi
roshima șl Nagasaki. La 40 de 
ani de la aceste tragice eve
nimente, lumea continuă să se 
înarmeze, inclusiv cu arme nu
cleare, cursă in care sint atrase 
șl țările lumii a treia. De 
unde aceste fondtiri ? De ce se 
cheltuiesc ele ? Care este in
fluența cursei înarmărilor asu
pra vieții popoarelor ? Vă rog, 
domnule președinte, să pre
zentați concepția dumneavoas
tră in acest domeniu.RĂSPUNS : împlinirea a 40 de ani de la folosirea pentru prima oară a armelor nucleare, la Hiroshima L și .Nagasaki,., a determinat, intr-adevăr, mari manifestări in întreaga lume, împotriva ' armelor nucleare, pentru a înlătura definitiv din arsenalul militar orice arme nucleare.Urmele armelor nucleare se mai fac simțite și acum. între timp, s-au creat bombe nucleare uriașe, s-au acumulat arme nucleare in stare să distrugă de citeva ori întreaga omenire.Cursa înarmărilor a dus la cheltuirea in acest an a peste 800 miliarde dolari. pentru înarmare. Este evident că. acumularea de noi arme și, in primul rind, de arme nucleare, mărește continuu pericolul unei catastrofe, care ar duce la distrugerea a înseși condițiilor pentru existența vieții pe planeta noastră. Dar, in același timp, aceste uriașe cheltuieli pentru producerea armelor nucleare au o influență directă asupra situației economice generale, duc la înrăutățirea acesteia, la agravarea crizei economice mondiale, la creșterea șomajului, care a luat proporții uriașe, cum nu au fost niciodată, cu toate urmările privind nivelul de trai al oamenilor muncii, inclusiv din țările dezvoltate. Dar o situație deosebit de gravă, din acest punct de vedere, o au — așa cum am menționat și anterior — țările în curs de dezvoltare.Iată de ce este necesar să intensificăm eforturile și să facem totul pentru ca toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială, de concepții filozofice, religioase, să acționeze in direcția opririi cursei înarmărilor, a trecerii la dezarmare nucleară, la eliminarea completă a armelor nucleare, la oprirea militarizării Cosmosului.Este necesar să facem totul pentru oprirea sau incetarea conflictelor militare existente și pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative.în același timp, România se pronunță ferm pentru trecerea la reducerea cheltuielilor militare de către toate statele, considerind că o reducere de numai 10 la sută a cheltuielilor militare actuale ar dis- ponibiliza circa 80 miliarde dolari, care ar putea fi folosiți in scopul dezvoltării și ajutorării țărilor in curs de dezvoltare. Reducerea cheltuielilor militare constituie o necesitate obiectivă atit pentru oprirea generală a înarmărilor, pentru a asigura pacea, cit și pentru ridicarea nivelului de trai al popoarelor, pentru asigurarea dezvoltării lor economico-sociale, întărirea independenței, suveranității și libertății acestora.ÎNTREBARE : Pcrmitefl-mi
să vă întreb. Excelență, dacă 
aveți ceva de transmis poporu
lui egiptean, prin intermediul 
revistei „October", știind că in 
curînd vom sărbători a XH-a 
aniversare a victoriei repurtate 
de forțele noastre armate in 
gloriosul război din Octom
brie IRĂSPUNS : Aș dori să exprim deplina satisfacție pentru bunele relații existente între poporul român și poporul egiptean și să urez întărirea și dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre.Doresc, de asemenea, să urez poporului prieten egiptean cele mai mari succese in dezvoltarea sa economică și socială, în întărirea independenței și suveranității naționale, in ridicarea nivelului de bunăstare materială și spirituală. Ii urez să trăiască în deplină libertate și pace 1
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• Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Gaițele — 10: Poveste clin Holly
wood — 19.30; (sala Atelier) : Fata 
din Andros — 10,30; Domnul Cehov 
e îndrăgostit — 19
6 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Corina-Ioana Stoian
— vioară — 17,39: (Ateneul Român) : 
„Muzica pentru toti" — valsuri, can
țonete, coruri celebre din opere. 
Concert pentru oamenii muncii de la 
Întreprinderea „Mătasea populară"
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Eunucul — 19: (sala Grădina Icoanei, 
11 93 44) : Cintec despre mine insuml 
— 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 10.30: O dragoste nebună, ne
bună, nebună — 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
11; Cum s-a făcut de-a rămas Catin- 
ca fată bătrină — 19
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) : Boe
ma, bucuria mea ! — 17: 20

Președintele Republicii Indonezia, generalul 
Suharto, sosește luni, împreună cu doamna 
lien Suharto, într-o vizită olicială in tara noastră
(Urmare din pag. I)Concomitent, deține și portofoliul apărării și securității.în urma alegerilor generale desfășurate succesiv în 1973, 1978 și 1983, generalul Suharto a fost reales în funcția de președinte al Republicii Indonezia.„Țara celor peste 13 000 de insule"— cum este supranumită, adesea. Indonezia — și-a proclamat independența prin actul istoric de la 17 august 1945, ce încununa lupta de eliberare națională a poporului indonezian împotriva dominației străine, Astăzi, Indonezia își concentrează eforturile in direcția asigurării progresului său economico- social, pentru edificarea și consolidarea industriei naționale, modernizarea și diversificarea agriculturii, valorificarea superioară și eficientă— în interesul propriului popor — a bogățiilor sale naturale, în special a resurselor energetice.Țară în curs de dezvoltare, membră fondatoare a mișcării de nealiniere. Indonezia se preocupă. în planul vieții internaționale, de afirmarea. sa independentă pe arena mondială, de soluționarea echitabilă a marilor probleme ale epocii noastre.Intre România și Indonezia există tradiționale raporturi de prietenie și colaborare, edificate pe temelia trainică a principiilor respectării independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, ale neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța.Un moment de referință In dezvoltarea acestor relații l-a reprezentat vizita oficială întreprinsă în Indonezia de președintele Nlcolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în anul 1982.Convorbirile la nivel înalt desfă
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări 

a creării R. P. D. CoreeneCu prilejul celei de-a 37-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, in comuna Fă- căeni, județul Ialomița, a avut loc, simbătă, o adunare festivă.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii din comună.Au fost prezenți membri ai ambasadei R.P.D. Coreene la București.Despre semnificația istorică a evenimentului aniversat au vorbit Mariana Susma, președintele cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-coreeană" din localitate,, și Zo Iang Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene Ia' București. Vorbitorii au evocat lupta eroică desfășurată de poporul coreean pentru eliberare națională și socială, pentru consolidarea și dezvoltarea cuceririlor revoluționare, pentru reunificarea paș-
CronicaDelegația Procuraturii Republicii Socialiste Cehoslovace, condusă de procurorul general dr. Jan Fejes, care s-a aflat intr-o vizită in țara noastră, a fost primită, simbătă, de tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La primire a participat Nicolae Popovici, proburor general al Republicii Socialiste România. A fost prezent Jan Papp, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.In timpul șederii în țara noastră, oaspeții au avut convorbiri la Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Tribunalul Suprem, Procuratura județeană Constanța și Procura-
t V

11.30 Telex
11,33 Lumea copiilor.
12.40 Din cununa cînteculul românesc 
13,00 Album duminical (partial color).
14,35 Panoramic indonezian
14,45 însemne ale unui timp eroic (co

lor). Un oraș numit uzină : Cîm- 
pia Turzlj.

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu. Constelația Petroșani
19.40 Cintarea României (color). De pe

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 15 septembrie, 
ora 20 — 18 septembrie, ora 20. In țară : 
Vremea, va fi predominant frumoasă 
in regiunile sudice ale țării dar va de

teatre 

șurate cu acest prilej, acordurile șl înțelegerile convenite au creat un cadru nou șl au deschis perspective tot mai largi dezvoltării relațiilor româno-indoneziene, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.„Doresc să exprim convingerea că, In spiritul convorbirilor purtate împreună, raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Indonezia vor cunoaște o dezvoltare con- , tinuă, atit pe plan bilateral, cit și in viața internațională,, spre binele popoarelor român și indonezian, în interesul cauzei pății, înțelegerii, independenței și cooperării în întreaga lume" — se menționează în telegrama de felicitare trimisă de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintelui Republicii Indonezia, general Suharto,- cu prilejul marcării, în 1985, a celei de-a 40 aniversări a proclamării independenței naționale a statului indonezian.La rîndul său. în telegrama de felicitare transmisă președintelui Nicolae Ceaușescu, in 1985. cu prilejul marcării sărbătorii naționale a poporului român, generalul SUHAR
TO menționa : „Fie ca relațiile cordiale și cooperarea existente intre țările noastre să continue să se dezvolte în anii ce vor veni".Opinia publică din tara noastră Intîmpină cu interes vizita președintelui Indoneziei în Republica Socialistă România, nutrind convingerea că dialogul la nivel inalt ce va avea loc cu acest prilej va constitui o nouă și importantă contribuție lâ dezvoltarea bunelor relații de prietenie și colaborare româno-indoneziene, la promovarea cauzei păcii și înțelegerii între pbpoare.Poporul român il intîmpină pe președintele Suharto cu. tradiționala noastră urare : „BUN VENIT PE 
PĂMINTUL ROMĂNIEI".

nică și independentă a țării, fără nici un amestec din afară. De asemenea. au fost evidențiate succesele obținute de poporul coreean prieten, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, în opera de construcție a socialismului, edificarea unei economii moderne, dezvoltarea vieții sociale și culturale a patriei.Subliniind bunele relații de prietenie și colaborare statornicite intre partidele, țările și popoarele noastre, vorbitorii au evidențiat rolul hotăritor pe care l-au avut și îl au întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen in amplificarea și diversificarea acestor relații, pe multiple planuri, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.(Agerpres)
zileitura județeană Brașov. De asemenea, delegația a efectuat vizite in județele Constanța și Brașov.

★Simbătă, a părăsit Capitala delegația parlamentară din Republica Populară Ungară, condusă de Istvăn Sarlos, președintele Adunării de Stat, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a efectuat o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.A fost prezent Miklos Barity, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București. (Agerpres)
marea scenă a tării pe micul e- 
cran.

20.20 Film artistic : „Vraciul" (color). 
Premieră TV.

21.20 Farmecul muzicii (color). Melodii 
de ieri, interpret! de azi

21,50 Telejurnal

LUNI 16 septembrie 1985
20,00 Telejurnal

• Noul an de invățămînt sub 
semnul revoluționarelor chemări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

20.20 O etapă nouă, calitativ superioară 
in activitatea consiliilor populare. 
Documentar

20,35 Tezaur folcloric (color)
20,55 Roman-folleton (color). „Citadela". 
21,50 Telejurnal 

veni schimbătoare în restul său. Vor 
cădea ploi locale în nordul șl centrul 
tării și cu totul izolate în rest. Tem
peratura aerului va fl cuprinsă, ziua 
între 20 și 28 de grade in sudul țării, 
și intre 18 și 23 de grade tn rest, iar 
noaptea valorile minime vor fi cuprin
se între 5 șl 15 grade. In București : 
Vremea va fl predominant frumoasă 
cu cerul variabil, vintul va sufla in 
general slab. Temperatura aerului va 
fi ziua de 25—27 de grade, iar noaptea 
de 7—10 grade.

• Circul București (10 41 95) : Tom și 
Jerry ta circ — 10: 15.30: 19
© Tea.trul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sinziana — 11; (sala din Plata 
Cosmonautelor) : Punguța cu doi bani 
— ’.1; (in parcul Herăstrău) : Nu 
vorbiți in timpul spectacolului — 11; 
18

cinema
• Declarație do dragoste : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 
20.15, MUNCA (21 50 97) — 15: 17.15:
19.30.
0 Incident la jumătate de metru : 
(„Zilele filmului sirian") : 17,30: 20, 
Cantonul părăsit : 9,30; 11,30; 13,30;
15.30, STUDIO (59 53 15)
0 Ciuleandra : LIRA (31 71 71) — 15; 
17.30: 19.30.
O Pas in doi : FLOREASCA (33 29 71) 
— 9; 11; 13; 15.30: 17.45; 20. ARTA 
(21 31 86) — 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20. 
© Masca de argint : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19.
® Cireșarii — 15. Ostaticul — 17: 19 : 
DRUMUL SĂRII (3128 13).
© Secretul lui Bacchus: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11.15; 13,15; 15,30:
17.45: 20.

ZIUA NAJIONALÂ a statelor unite mexicane

Excelenței Sale
Domnului MIGUEL DE LA MADRID HURTADO

Președintele Statelor Unite Mexicane yCIUDAD DE MEXICOCu prilejul sărbătoririi proclamării independenței naționale a Statelor Unite Mexicane, îmi este deosepit de plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, împreună cu sincerele mele urări de sănătate și fericire, de pace și progres poporului mexican prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul mexican sărbătorește la 16 septembrie ziua sa națională, în urmă cu 175 de ani, Miguel Hidalgo y Costilla a lansat, în localitatea Dolores, chemarea la luptă împotriva dominației coloniale. Trei ani mai tîrziu era proclamată independența de stat. .Deși Mexicul dispune de însemnate bogății naturale, in economia sa rolul principal îl aveau, prin tradiție, produsele agricole — mai ales bumbacul — și minereurile-, exportate ca materie primă. Orientarea spre crearea unei industrii proprii. ca premisă a unei dezvoltări autentice și durabile, a început în primii ani de după al doilea război mondial, dar rezultatele ei s-au făcut simțite mai cu seamă în deceniul trecut.De citva timp, Mexicul a devenit unul din principalii producători de petrol din lume. Paralel cu preocupările pentru folosirea rațională a acestei bogății, de o atenție cres- cindă se bucură proiectele de diversificare a surselor energetice. Se află in curs de aplicare o serie de planuri avind drept scop utilizarea potențialului geotermic al tării, în primul rînd în Baja California. concomitent cu impulsionarea proiectelor de construire a unor centrale atomoelectrice. Atît diversificarea surselor energetice, cit și, în genere, preocupările pentru o mai bună valorificare a potențialului material și uman al țării se înscriu pe linia măsurilor adoptate
ZIUA NAȚIONALA a statului

PAPUA-NOUA GUINEE

Excelenței Sale Domnului KINGSFORD DIBELA
Guvernatorul general al Statului Papua — Noua GuineeCu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, cea de-a 10-a aniversare a proclamării independenței, îmi este plăcut să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului din Papua — Noua Guinee.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 16 septembrie, poporul din Papua — Noua Guinee sărbătorește împlinirea a zece ani de la proclamarea independentei naționale.Cu prilejul acestui . eveniment memorabil. în mesajul adresat poporului de premierul Michael Somare se arăta : „Țara intră într-o nouă eră. a dezvoltării independente si suverane. Acesta este doar începutul. Sarcina noastră este de a găsi calea care să răspundă intereselor poporului nostru si. în același timp, să ne permită să ocupăm locul cuvenit în marea familie a națiunilor lumii".în perioada care s-a scurs de atunci, poporul din Papua — Noua Guinee (suprafața : 461 619 kmp,populația: circa 3,5 milioane) a depus eforturi susținute pentru dezINFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL : SteauaDintre cele trei echipe care sînt înscrise în cupele europene și care din acest motiv au jucat ieri partidele din etapa a VI-a, numai Steaua a realizat un joc foarte bun și un scor categoric, 6—1, cu Petrolul Ploiești. După partea intîi a meciului, cînd scorul fusese de 5—0, presupuneam că Steaua va încerca să depășească recordul din acest campionat al Corvinului — nouă goluri înscrise intr-o singură partidă. Dar nu s-a intîmplat astfel, pentru că, probabil, formația noastră campioană și-a cruțat forțele, în vederea întil- nirii din 18 septembrie, de la Copenhaga, cu Vejle B.K. Golurile au fost înscrise de Majaru (min. 4), Pițurcă (7, 13, 26 și 30, ultimul din penalti) și Bbloni (73). Acesta din urmă a făcut din nou un joc bun, ceea ce dovedește seriozitatea cu care abordează fiecare meci( indiferent de nivelul valoric al întrecerii. Pentru ploieșteni a înscris Crîngașu, din 11 metri. • La Craiova, echipa Universitatea a învins cu 1—0 (1—0), gol înscris de Cioroianu, pe Universitatea Cluj-Napoca. Remarcăm că toți internaționalii români de pe Wembley — Lung, Negrilă, Ștefă-

• Imposibila iubire : PACEA
(60 30 85) — 15: 18.30.
• Cu miinile curate : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11: 13: 15: 17; 19.
0 Un comisar acuză : FLACARA 
(20 33 40) — 9: 11; 13: lă: 17; 19
0 Nocturna Barrandov : COTROCENI 
(49 48 48) - 15; 17: 19.
0 Lebedele negre : UNION (13 <9 94)
— 9: li: 13: 15: 17: 19.
0 Șansa: VIITORUL (10 67 49) — 15: 
17; 19.
0 Așa bunic, așa nepot : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19.
0 Sonată pe malul lacului : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30: 11,30; 13,30;
15,45: 18: 20.
0 Bunul meu vecin 
(1166 25) — 9: 11,45: 
GLORIA (47 40 75) — 
17,15: 20, FLAMURA 
13; 16; 19
0 Paloș contra paloș : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11: 13: 15.30; 17.30: 19.30. 
O Legenda dragostei : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 12: 16: 19, AURORA 
(35 04 66) — 9; 12: 16: 19. la grădină
- 20.
® Joe Limonadă : FERENTARI
(80 49 85) — 9: 11 : 13: 15; 17: 19.
0 Pe urmele șoimului : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13.15: 15,30: 
17,45: 20. •
O Călărețul electric : FAVORIT
(453170) — 9: ii; is; îs: n.is; 19.30, 

Sam : PATRIA 
14,30: 17,15; 20, 
9: 11,45; 14,30; 
(85 77 12) — 10:

de autorități în vederea soluționării dificultăților economice, inclusiv cele privind rambursarea dato.- rlei externe.Prin politica sa în sprijinul Ideii de pace, înțelegere și colaborare în America Centrală, pe întreg continentul latino-american și în lume, prin poziția sa activă în direcția reașezării echitabile a relațiilor dintre state, prin pozițiile realiste in consens cu cerințele .dezvoltării democratice a vieții internaționale, îndeosebi prin activitatea desfășurată ca membru al „Grupului de la Contadora". această țară și-a cîștigat un binemeritat prestigiu.Stimulate de afinitățile de limbă și cultură și bazate pe respectarea consecventă a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, raporturile de colaborare dintre România și Mexic cunosc un curs ascendent. In dezvoltarea lor continuă, un moment de o însemnătate deosebită l-a constituit vizita oficială efectuată in Mexic, în 1975, de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Documentele semnate, acordurile încheiate cu acel prilej au creat un cadru fertil pentru creșterea puternică a schimburilor comerciale, teh- nico-științifice și culturale, în Interesul ambelor țări și popoare, spre binele cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

voltarea economico-socială, strădu- lndu-se să pună în valoare însemnatele bogății ale solului și subsolului. Țara dispune de importante resurse : cupru, metale prețioase, uraniu, bauxită, zinc, petrol. Totodată, se întreprind măsuri pentru modernizarea agriculturii, ramură specializată în culturi de cafea, cacao, cauciuc, cocotieri, trestie de zahăr, bananieri, care concentrează circa 80 la sută din populația activă.In spiritul politicii sale consecvente de solidaritate militantă, cu tinerele state, poporul român a salutat cu simpatie independența statului Papua — Noua Guinee și urmărește cu interes eforturile sale in direcția propășirii economice și sociale.

victorioasă la scornescu, Ungureanu și Cămătaru — au ținut să fie prezenți în formație. De asemenea, că in rindurile craioveni- lor a reintrat Geolgău. • La București, cea mai mare surpriză de la începerea acestui campionat : Dinamo — F.C. Argeș 0—2 (0—1) prin punctele marcate de Jurcă și Badea.• Pe primele trei locuri în clasament : 1. Steaua — 12 puncte(golaveraj 13—2) ; 2.. UniversitateaCraiova — 11 p (golaveraj 11—4) ; 3. Dinamo 8 p (golaveraj 7—3).• Partida Chimia — Sportul studențesc a fost aminată (Sportul are 7 puncte și golaveraj 15—4). • Partida Politehnica Timișoara — Rapid se va juca miercuri, 18 septembrie.• Celelalte meciuri ale etapei a VI-a se vor juca astăzi, toate de la ora 17. La București, Victoria — Corvinul.• Din programul echipei noastre reprezentative : 6 octombrie — convocarea lotului pentru pregătirea meciului România — Irlanda de Nord ; 9 octombrie — meciul amical România — Bulgaria, la Cluj-Napoca ; 16 octombrie — meciul din preliminariile campionatului mondial, România — Irlanda de Nord.
V. M.

MELODIA (11 13 49) — 9: 11,15; 13,30: 
15,45: 18; 20.
0 Splendoare tn Iarbă : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11,39; 14; 16,39: 19,15, 
Ia grădină — 20,15.
0 Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 12: 15,30: 18,30.
0 Cursa infernală : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11.15: 13,30: 15.45; 18; 
20. GRĂDINA GLORIA (47 46 75) — 
20,15.
0 Desene animate : DOINA (16 35 33)
— 9; 11; 13; 15, Undeva, cindva — 
17; 19.15.
0 Hangar 18 : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11; 13: 15.15: 17,30: 19,45, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18: 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13: 15.15: 17.30: 19,45.
0 Atenție la Pană de vultur : BU- 
ZEȘTI (50 43 53) — 15: 17: 19.
0 Toate mi se tntlmplă numai mie : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11: 13: 15: 
17: -19.
0 Yankeii : GIULEȘTI (17 55 43) — 
9: 12: 16: 19.
0 Toată lumea este a mea : MIORI
ȚA (14 27 14) — 9: 12: 16; 19. COS
MOS (27 54 95) — 19: 13; 16: 19.
0 Clinele electronic : GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 20.15.
0 Superman : GRADINA MODERN 
(11 03 72) — 20.
0 Marfă furată : GRADINA 23 AU
GUST (11 13 49) — 20,15.



EPOCA NICOLAE CEAUSESCU, EPOCA CEA MftT
Înfloritoare din istoria româniei"

Relatări, comentarii, aprecieri ale presei internaționale 

consacrate marilor realizări în construcția socialistă 

din țara noastră

Noul proiect al tratatului de pace in America Centrală
în dezbaterea conferinței de la Ciudad de Panama

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NICARAGUA

Opera de înflorire economico-socială a României în 
anii socialismului, în special în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al partidului, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcția supremă de 
conducere în partid, importanța istorică a actului de 
la 23 August 1944 pentru poporul român continuă să 
fie reflectate pe larg în paginile presei internaționale.

Ziare, reviste, agenții de presă din diferite țări 
pun în lumină activitatea neobosită a președintelui 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dedicată îm
plinirii marilor idealuri ale poporului nostru și ale 
omenirii întregi: libertatea și pacea, într-o lume a 
conlucrării și prieteniei, fără arme și războaie.

CIUDAD DE PANAMA 14 (Agerpres). — în capitala panameză s-au încheiat lucrările reuniunii comune a miniștrilor de externe ai țărilor ce fac parte din „Grupul de la Contadora" (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela) și, respectiv, ai celor cinci state din America Centrală (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador). Reuniunea, precizează agențiile Prensa Latina și E.F.E., a fost consacrată examinării noului proiect al tratatului de pace, securitate și cooperare în America Centrală, pregătit de .„Grupul de la Contadora"; în care se ține seama de observațiile fiecărei țări în parte.In următoarele trei săptămîni, guvernele țărilor centro-americane Urmează să analizeze documentul. „Grupul de la Contadora" — se arată în comunicatul dat publicității la Ciudad de Panama — a propus să se considere încheiate dezbaterile pe marginea problemelor asupra că

rora s-a ajuns la o înțelegere. Ele se referă, în speță, la necesitatea destinderii și întăririi încrederii, rezolvării problemelor politice, economice și- sociale. „Grupul de la Contadora" a stabilit termenele pentru realizarea unei înțelegeri în problemele care au făcut obiectul ordinii de zi, cum sint reducerea armamentelor, crearea unui mecanism de control asupra îndeplinirii acordurilor, prezența militară străină în regiune, efectuarea de manevre militare etc.Discuțiile pe marginea problemelor respective urmează să înceapă la 7 octombrie între împuterniciții țărilor centro-americane. După încheierea acestor consultări, care trebuie să dureze cel mult 45 de zile, va fi convocată. o nouă reuniune a miniștrilor de externe ai „Grupului de la Contadora" și ai celor cinci țări centro-americane, pentru a discuta semnarea Actului de pace și cooperare in America Centrală.

Tovarășului DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Comandant al Revoluției, 

Președintele Republicii Nicaragua MANAGUACu ocazia Zilei naționale a Republicii Nicaragua, vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări.Exprim încrederea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai puternic in viitor și adresez poporului nicaraguan prieten urări de pace și bunăstare.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele'
Republicii Socialiste România

Informînd despre cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al III-lea Congres al consiliilor populare, agenția CHINA NOUA evidențiază analiza profundă a actualului stadiu al activității economice și sociale făcută de președintele României la forumul democratic al organelor puterii locale de stat.în partea din cuvîntare referitoare la problemele situației internaționale actuale, președintele Nicolae Ceaușescu a relevat că toate țările europene trebuie să-și intensifice acțiunile pentru a determina cele două mari puteri nucleare să acționeze concret pentru realizarea unui acord privind armele nucleare și oprirea militarizării Cosmosului — subliniază agenția China Nouă. Este reliefată, de asemenea, aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind situația deosebit de gravă creată in Europa prin amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune de către Statele Unite ale Americii în unele țări vest-europene și trecerea la contramăsuri nucleare de către Uniunea Sovietică, adăugin- du-se că președintele României a salutat moratoriul sovietic asupra amplasării unor arme nucleare pină in toamna acestui an și încetarea experiențelor cu arme nucleare pină la sfîrșitul anului.Relatând despre cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, agenția iugoslavă TANIUG arată că1 președintele României a evidențiat necesitatea ca membrii consiliilor populare să răspundă pentru activitatea lor in fața celor care i-au ales, ceea ce reflectă cu pregnanță principiul fundamental al democrației muncitorești și revoluționare din România. în continuare, referindu-se la analiza făcută de președintele României în legătură cu dezvoltarea economică și socială a țării, agenția menționează că o atenție deosebită .a fost acordată dezvoltării agriculturii.Președintele Nicolae Ceaușescu, subliniază agenția Taniug, a reafirmat poziția României in legătură cu înfăptuirea dezarmării generale, in primul ririd a celei nucleare.Despre cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor populare a relatat și „NEUES DEUTSCHLAND", din R. D. Germană. „Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 'Nicolae Ceaușescu, a apreciat moratoriul sovietic privind experiențele nucleare ca un act îmbucurător", scrie ziarul, „România aștep- tînd ca și Statele Unite să răspundă pozitiv acestor inițiative", „în momentul de față nu există o problemă mai importantă decit aceea a dezarmării nucleare", a subliniat președintele Nicolae Ceaușescu.în cuvîntarea rostită la Congresul consiliilor populare, președintele României, Nicolae Ceaușescu, a cerut Statelor Unite ale Americii să răspundă pozitiv la inițiativele sovietice in domeniul dezarmării nucleare — relevă agenția REUTER într-o corespondență din București. Agenția reține aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind faptul că negocierile so- vieto-americane de ' la Geneva, în problemele armelor nucleare și cosmice,, nu au dus pină acum la nici un rezultat, in timp ce în Europa a continuat în această perioadă amplasarea de noi arme nucleare.„Un fapt îmbucurător, în această situație, îl reprezintă măsurile adoptate de Uniunea Sovietică privind moratoriul asupra amplasării unor arme nucleare pină în toamna acestui an și încetarea experiențelor cu armele nucleare pină la sfîrșitul anului" — citează agenția Reuter din cuvîntare, adăugind că România așteaptă ca și S.U.A. să răspundă pozitiv acestor inițiative. în continuare este reluată ideea din cuvîntare potrivit căreia numai declarațiile nu sînt suficiente, fiind necesare acțiuni reale, concrete, ca o dovadă a seriozității declarațiilor.în încheierea relatării sale, agenția Reuter reproduce referirea la întâlnirea ce urmează să aibă loc între președintele Reagan și secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, arătînd că președintele României a apreciat-o drept „un factor pozitiv".Semnificația actului istoric de la 23 August 1944, marile realizări obținute de țara noastră în ultimele patru decenii, îndeosebi după

Congresul al IX-lea al P.C.R., sint reflectate amplu de presa de peste hotare.Sub titlul „Succese ?i perspective 
ale colaborării", revista sovietică „EKONOMICESKAIA GAZETA" inserează un articol în care arătă că, în perioada.ee a trecut de la 23 August 1944, oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului Comunist Român, au înfăptuit transformări radicale pe plan politic, economic și social, în prezent acționînd cu perseverență pentru traducerea în viață a hotă- ririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R. După ce sînt menționate realizările remarcabile obținute de poporul român în anii construcției socialiste, în articol sînt relevate aspecte ale colaborării economice româno-sovietice, precum și obiectivele construite în comun de țara noastră și Uniunea Sovietică.Ziarul cehoslovac „MLADA FRONTA" se referă la dezvoltarea Bucureștiului, unde în ultimii 20 de ani s-a construit 60 la sută din actualul fond de locuințe, ceea
• „Succese remarcabile 
ale poporului român în 
toate domeniile construc
ției economice și sociale" 
© „Socialismul» a descă
tușat energia creatoare a 
tuturor oamenilor muncii 
din România, devenită 
astăzi o țară caracteriza
tă prin nivelul înalt 
de dezvoltare materială 
și spirituală" • „întru
chipare a însăși ideii 
de independență națio
nală, președintele 
Nicolae Ceaușescu se 
bucură de considerație în 

întreaga lume"

ce atestă doar o parte din multiplele succese cu care se pot mindri locuitorii Capitalei României. Cotidianul se referă apoi la actul istoric de la 23 August, menționînd contribuția armatei române la eliberarea propriului teritoriu național, precum și a Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți a Austriei.La rîndul său, săptămînalul „HLAS REVOLUCE", organ al Uniunii cehe a luptătorilor antifasciști, apreciază într-un articol că evenimentele din vara anului 1944 s-au înscris în istoria României ca punctul de pornire a unor profunde transformări revoluționare.Cotidianul polonez „RZECZPOSPOLITA" apreciază ziua de 23 August 1944 drept o dată crucială în istoria poporului român, cînd dictatura fascistă a fost înlăturată, creîndu-se condițiile ca România să lupte, alături de armata sovietică, împotriva armatei hițleriste. Victoria, revoluției a adus schimbări fundamentale în viața societății românești — subliniază ziarul. Alegerea drumului socialismului a descătușat resursele energiei creatoare a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, țara atingînd un nivel ridicat de dezvoltare materială și culturală.La rîndul său, cotidianul polonez „ZOLNIERZ WOLNOSCI" relevă că 23 August 1944 este o dată decisivă în istoria României, care a deschis o epocă de transformări revoluționare și de dezvoltare socialistă. S-au pus bazele unor industrii moderne — constructoare de mașini, chimică, petrochimică, electronică, s-au dezvoltat metalurgia și mineritul.Un articol consacrat sărbătorii naționale a țării noastre și împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român Înserează și publicația palestiniană „FALESTINE AL THA- WRA". Anul acesta — notează revista — aniversarea victoriei asupra fascismului în România coincide cu marcarea a 20 de ani de înflorire a României socialiste. Această perioadă importantă deschisă de Congresul al IX-lea al P.C.R. și care poartă numele ctitorului ei, președintele Nicolae Ceaușescu, oferă imaginea vie a României, țară cu o indus

trie modernă și cu o agricultură ce înregistrează un ritm susținut de dezvoltare.Succesele istorice obținute de poporul român în construcția socialistă sint prezentate și într-un articol inserat de revista „TIMES INTERNATIONAL", care apare la Lagos. „Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român — se arată în articol — a 
marcat un moment crucial in 
viața poporului român. Congre
sul a generat imense energii crea
toare și a propulsat România pe 
orbita celor mai mari realizări din 
istoria sa. In acești 20 de ani de 
cind Nicolae Ceaușescu se află in 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, România a cunos
cut cea mai fertilă perioadă din 
istoria sa, iar, ca recunoștință pen- 
try. conducătorul său, poporul ro
mân a denumit această perioadă 
■«Epoca Ceaușescu»".Și săptămînalul egiptean „AKHER SĂA" inserează un articol consa^ crat împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român și aniversării actului istoric de la 23 August 1944. Marile realizări obținute de România pe planul creșterii nivelului de trai material și spiritual al poporului, dezvoltării fără precedent a învățămîntului, științei și culturii, construcțiilor de locuințe, rețelei de ocrotire a sănătății populației nu ar fi fost posibile fără o politică consecventă de industrializare rapidă a țării — arată revista egipteană.Ziarul indonezian de limbă engleză „INDONESIAN OBSERVER", referindu-se la industria modernă de care dispune țara noastră, arată : „O ilustrare grăitoare a 
potențialului tehnic al economiei 
naționale, a nivelului înalt atins de 
știința românească o constituie Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, 
simbol al marilor capacități crea
toare ale românilor". în continuare sînt relevate progresele înregistrate in agricultură, atenția deosebită acordată cercetării științifice.Sub . titlul „Cel mai bun. an din 
prezentul plan cincinal al Româ
niei", alt ziar indonezian, „TIMES", a pâblicat un amplu articol care redă . cifre ilustrative pentru dezvoltarea economică și socială a României în anul trecut, pentru succesele obținute de poporul nostru in industrie, agricultură, cercetarea științifică și tehnologică, în comerțul exterior. „Anul 1984 — se arată în articol — a marcat, 
de asemenea, inaugurarea Cana
lului Dunăre — Marea Neagră, cel 
mai mare obiectiv de investiții din 
istoria țării".Articole dedicate țării noastre au apărut și în ziarele de limbă indoneziana „BERITA YUDHA", „KOMPAS", „SINAR HARAPAN".Anul jubiliar 1985, al 20-lea al celei mai rodnice perioade din istoria României, epocă inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român și care poartă numele președintelui Nicolae Ceaușescu, oferă imaginea unei țări cu o industrie puternică și modernă, cu o agricultură în plină dezvoltare — arată săptămînalul „TIDE", din Bangladesh, în articolul „O epocă fructuoasă în istoria 
României". ,în conștiința poporului român, toate realizările României din ultimele două decenii, care au schimbat complet înfățișarea țării, sint nemijlocit legate de gîndirea creatoare și îndelungata activitate revoluționară ale președintelui Nicolae Ceaușescu — adaugă revista.

„Independența a fost și este un 
obiectiv fundamental al politicii 
României pe plan internațional, 
pentru realizarea sa această țară 
neprecupețind nici un efort" — se arată în articolul „Conceptul românesc de independență", apărut în publicația „PARLAMENTO- REGIONI", din Italia.Sărbătoarea națională a României este 23 August, dată considerată de experți drept unul dintre momentele cruciale ale celui de-al doilea război mondial, cînd poporul român și-a cucerit adevărata independență — se subliniază in articol, adăugîndu-se : „Românii 
resping cu hotărire politica sferelor 
de influență și subliniază că o 
lume fără războaie nu poate fi 
decit o lume in care este respectată 
independența fiecărei țări".

„Conceptul de independență al 
României de azi are in președin
tele Nicolae Ceaușescu o întruchi
pare vie, ceea ce explică conside
rația de care acest om de stat se 
bucură" — evidențiază în încheiere publicația. (Agerpres)

Reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate
in problema teritoriilor arabe ocupate de IsraelNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres) — La sediul Națiunilor Unitp din New York au luat sfîrșit lucrările reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate, convocată la cererea grupului țărilor arabe la O.N.U. și consacrată examinării situației din teritoriile arabe ocupate de Israel, în cadrul reuniunii a fost prezentat un proiect de rezoluție elaborat de un grup de țări nealiniate în care se cere Israelului să pună capăt imediat represiunilor împotriva populației palestiniene din teritoriile ocupate, în special de pe malul vestic al Iordanului și din fișia Gaza. Documentul a fost respins

datorită veto-ului din partea Statelor Unite. In favoarea lui s-au pronunțat 15 state, reprezentanții Franței, Marii Britanii, Australiei și Danemarcei abținîndu-se de la vot, menționează agențiile internaționale de presă.într-o conferință de presă organizată în încheierea reuniunii, Clovis Maksoud, observatorul permanent al Ligii Arabe la O.N.U., a apreciat că „veto-uî Statelor Unite a paralizat eforturile Consiliului de Securitate îndreptate spre încetarea măsurilor represive ale autorităților israeliene de ocupație. împotriva populației palestiniene".
ÎN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

S.U.A. au efectuat o experiență 
cu arma antisatelitWASHINGTON 14 (Agerpres). — în pofida protestelor opiniei publice mondiale, precum și. ale unor , personalități politice și oameni de știință americani împotriva escaladării cursei înarmărilor în spațiul cosmic, S.U.A. au efectuat, vineri, prima experiență cu arma antisatelit din cadrul programului ASAT, in condițiile folosirii, unei ținte reale , din spațiul extraterestru. Potrivit unui

comunicat al Pentagonului, citat de agenția U.P.I., arma antisatelit a fost fansată de pe un avion supersonic de tipul „F-15" și a avut drept țintă un satelit militar american situat la joasă altitudine, pe care l-a distrus.Experiența cu arma antisatelit efectuată de S.U.A. a suscitat proteste și din partea unor congresmeni americani.

Poporul nicaraguan sărbătorește împlinirea a 164 de ani de la proclamarea independentei patriei sale. Aniversarea acestui memorabil eveniment găsește poporul acestei, republici din America Centrală (suprafața — 130 000 kmp ; populația — circa 2 500 000 locuitori) angajat în plin proces de reconstrucție socială și națională, proces inițiat cu șase ani in urmă. după victoria forțelor patriotice și progresiste, care a dus la răsturnarea regimului dictatqțial somozist.în această scurtă perioadă, sub conducerea Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.), au fost înfăptuite ample și profunde transformări cu caracter progresist pe plan politic, economic și social, menite să asigure dezvoltarea democratică a tării, făurirea unei societăți superioare, valorificarea resurselor solului și subsolului în folosul întregului popor. Guvernul sandinist a aplicat importante măsuri. intre care naționalizarea principalelor sectoare ale industriei, băncilor, minelor, societăților de asigurări, comerțului exterior, paralel cu realizarea reformei agrare și altele.După cum este cunoscut, opera de redresare economică și socială se desfășoară în condiții dificile, statul nicaraguan avind de făcut față presiunilor și atacurilor unor forțe ostile, contrarevoluționare, sprijinite din exterior. în fața tentativelor reacțiunii, poporul nicaraguan își apără cu fermitate cuceririle revoluționare, depunînd eforturi pentru consolidarea acestora, ca și pentru crearea condițiilor po- litico-diplomatice menite să asigure pacea și progresul economico-

social în întreaga zonă centro- americană.Poporul român a urmărit și urmărește cu sentimente de simpatie și solidaritate eforturile poporului nicaraguan pentru făurirea unei vieți libere și prospere. România socialistă, care și-a manifestat întreaga solidaritate cu lupta forțelor patriotice, progresiste din Nicaragua pentru înlăturarea regimului antipopular somozist, a salutat succesul acestora ca o expresie grăitoare a forței de neînvins a idealurilor popoarelor de libertate și democrație. în perioada care a' trecut de la victoria revoluției populare în Nicaragua, relațiile dintre țările noastre au cunoscut o continuă dezvoltare, materializată prin extinderea colaborării româno-ni- caraguane pe diverse planuri.O importanță deosebită pentru impulsionarea raporturilor între cele două țări au avut-o întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Daniel . Ortega Saavedra. în cursul convorbirilor la nivel înalt, inclusiv cu prilejul intilnirii de la București din mai 1985, s-a ajuns la importante înțelegeri pe linia adîncirii conlucrării multilaterale, a fost reafirmat sprijinul țării noastre fată de poporul nicaraguan pentru apărarea dreptului de a-și hotărî singur calea dezvoltării economice si sociale, fără nici un amestec din afară, pentru soluționarea prin tratative a problemelor conflictuale din zonă. Fără îndoială că dezvoltarea în continuare a relațiilor româno-nicaraguane pe multiple planuri corespunde intereselor ambelor popoare, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII COSTA RICA

/

^AGENȚIILE de presa
- pe scurt

POZIȚIE. „Guvernul vest-ger- man a luat cunoștință de propunerile Cehoslovaciei și R.D. Germane privind negocieri tripartite în vederea creării unei zone lipsite de arme chimice în Europa centrală. R.F.G. acordă permanent o mare importanță eforturilor in direcția soluționării problemelor armelor chimice. Tocmai de aceea’, va

acorda acestor propuneri atenția pe care o merită", a declarat, la Bonn, purtătorul de cuvint al guvernului, citat de agenția France Presse.
CONVORBIRI ITALIANO-AUS- 

TRIECE. Cancelarul Austriei. Fred Sinowatz. aflat intr-o vizită oficială în Italia, a avut convorbiri

cu primul ministru al tării-gazdă. Betti no Craxi. Părțile au procedat la un schimb de opinii privind evoluțiile procesului deschi's de C.S.C.E., relațiile Est-Vest și perspectivele ce se deschid dialogului vizînd instaurarea unei păci stabile și sigure în lume, Austria și Italia pronunțîndu-se pentru o reducere a tensiunii in zonele de criză, pentru salvgardarea păcii mondiale — se arată într-un document dat publicității de Președinția Consiliului de . Miniștri al Italiei.
O REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT a celor șase state africane din „prima linie" va avea loc duminică la Maputo, a anunțat un purtător de cuvînt al guvernului mo-

Franța continuă experiențele nucleare 
din atolul MururoaPAPEETE 14 (Agerpres). — în ultima vreme, acțiunile popoarelor din zona Pacificului de sud. care se pronunță tot mai ferm pentru pace, pentru declararea acestei regiuni liberă de arme nucleare s-au intensificat.Ignorînd aceste deziderate vitale ale . populației din zonă,, precum și numeroasele proteste oficiale" formulate în special de către Noua Zee- l.andă,’Australia. Chile, Ecuador, Columbia și Peru. Franța a continuat experiențele sale nucleare la poli

gonul de pe atolul Murtiroa, din Pacificul de . sud. Președintele francez. Francois. Mitterrand, s-a deplasat săptămîna aceasta în atolul Mururoa pentru a inspecta poligonul unde se desfășoară experiențele nucleare și pentru a prezida prima reuniune a Comitetului de coordonare a Pacificului de sud. precizează agenția France Presse.Acțiunea președintelui francez ă stîrnit noi proteste ale oamenilor politici și populației tarilor din zonă.
Spirala cheltuielilor militare in lumeWASHINGTON 14 (Agerpres). — Departamentul de Stat al S.U.A. a dat publicității la Washington un raport asupra cheltuielilor militare mondiale. Potrivit raportului, citat de agenția United Press International. nivelul acestor cheltuieli va atinge la sfîrșitul anului, in curs 944

PARIS

J Sărbătoarea 
ziarului M’Humanite”

PARIS 14 (Agerpres). — La Paris 
a fost inaugurată, sâmbătă, sărbătoa
rea ziarului „L’Humanite", organ 
central al Partidului Comunist Fran
cez. La sărbătoare participă mii de 
activiști ai partidului, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din diferite în
treprinderi, membri ai unor organi
zații democratice.

• în cadrul manifestărilor sărbăto
rești, care vor dura două zile, vor 
avea loc mitinguri, dezbateri, intil- 
niri, in cadrul cărora vor fi. discu
tate cele mai acute probleme care 
confruntă in prezent Franța, moda
litățile prin care trebuie intensifi
cată influența P.C.F. în rîndul ma
selor.

Excelenței Sale Domnului LUIS ALBERTO MONGE
Președintele Republicii Costa Rica

SAN JOSEAniversarea Zilei naționale a Republicii Costa Rica îmi oferă prilejul de a vă transmite, în numele poporului român și al meu personal, cele mai bune urări, iar poporului costarican pace și progres.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

miliarde dolari, față de 810 miliarde în 1983 și 875 miliarde estimate pentru anul trecut.Raportul relevă că 145 de state ale lumii dispun de programe militare și că țările occidentale. în’ frunte cu S.U.A.. sînt cele mai mari exportatoare de arme.
Demonstrații de protest 

ale studenților sud-coreeniSEUL 14’ (Agerpres). — Peste 1 000 de studenți de la Universitatea națională din Seul au organizat, vineri, pentru a treia zi consecutiv, demonstrații de protest împotriva politicii antidemocratice a guvernului sud-coreean, cerind condiții mai bune de viată și de studiu, informează agenția Reuter. Acțiuni similare. cu participarea a sute de studenți, au avut loc și la Universitatea Yonsei. Poliția a intervenit cu brutalitate, dispersindu-i pe demonstranți cu gaze lacrimogene.

—Se -împlinesc 164 de ani de la proclamarea independenței de stat a Republicii Costa Rica, act prin care s-a pus capăt îndelungatei dominații coloniale, deschizîridu-se, totodată, calea unei dezvoltări libere, de sine stătătoare a tării.Costa Rica, republică aflată în America Centrală (50 730 kmp ; circa trei milioane de locuitori, din care un sfert în capitala țării, San Jose), se distinge între țările la- tino-americane printr-o tradițională stabilitate politică, printr-un sistem de învățămint bine dezvoltat și o rețea diversificată de asistență socială.Țara, a cărei denumire înseamnă in traducere „Coastă bogată", după cum i-au spus in trecut colonizatorii, dispune de însemnate resurse naturale — pămînt fertil, zăcăminte de minereu de fier, sulf, aur, mangan, bauxită, zinc, nichel și cupru. Agricultura rămine sectorul preponderent al economiei, exporturile de cafea și banane asigurind cea mai mare parte a veniturilor in devize. Concomitent cu stimularea acestor culturi, au fost extinse plantațiile cu trestie de zahăr și modernizate fabricile de prelucrare.în ultima vreme, preocupările se concentrează mai ales in sfera dez

voltării industriale. O serie de unități siderurgice, energetice și ale industriei ușoare au intrat in funcțiune in ultimii ani, altele fiind in curs de realizare în domeniile industriei chimice, cimentului, construcției de mașini. în anii următori, harta economică a țării urmează să se îmbogățească cu noi întreprinderi, iar in agricultură vor continua să se materializeze proiectele de modernizare.Poporul român urmărește cu interes și simpatie eforturile poporului costarican îndreptate spre dezvoltarea accelerată a țării. După 1970, cind România și Costa Rica au stabilit relații diplomatice, raporturile de prietenie și colaborare dintre cele două țări au cunoscut o evoluție continuă. Un moment de cea mai mare importanță în cronica legăturilor româno-costari- cane l-a constituit vizita efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu in Costa Rica, in anul 1973. Tratatul de prietenie și cooperare, celelalte acorduri și înțelegeri încheiate intre cele două țări cu acel prilej au deschis ample perspective conlucrării economice, politice și culturale, in interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.
Conferința asupra Namibiei și-a încheiat lucrările
Documentul final subliniază necesitatea accelerării accesului 

la independență al acestui teritoriu

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri între președintele Egiptului și regele Iordaniei 

• Declarație a Comitetului pentru pace al O.C.I.CAIRO 14' (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a făcut, sîmbătă, o scurtă vizită la Cairo, unde a avut convbrbiri cu președintele Egiptului, Hbsni Mubarak, informează agenția M.E.N. Ulterior, Esmat Abdel Meguid, vicepremier și ministru egiptean al afacerilor externe, a declarat că, în actualul context politic, din regiune,, vizita suveranului hașemit are o importanță deosebită pentru, promovarej procesului de pace în regiune.RIAD 14 (Agerpres). — La Jeddah s-au încheiat lucrările Comitetului pentru pace al Organizației Conferinței Islamice (O.C.I.) consacrate

identificării modalităților de soluționare pe calea tratativelor a conflictului dintre Iran și Irak. La sfîrșitul reuniunii a fost dată publicității o declarație în care participan- ții exprimă „profundul regret" față de escaladarea ostilităților, care riscă să se extindă in afara regiu-, nii, și lansează un- nou apel părților beligerante să angajeze neîntirziat negocieri de pace.BEIRUT 14 (Agerpres). — în regiunea munților Shouf, care domină Beirutul, s-au înregistrat, sîmbătă, schimburi sporadice de focuri între unități ale forțelor armate libaneze și formațiuni ale milițiilor druze.

NAȚIUNITE UNITE 14 (Agerpres) — La sediul din New York al Națiunilor Unite s-au încheiat lucrările conferinței consacrate activizării acțiunilor pe plan internațional in vederea accelerării accesului la independență al Namibiei. Documentul final adoptat subliniază inadmisibilitatea continuării ocupării ilegale a acestui teritoriu de către R.S.A., fapt ce constituie o sfidare la adresa națiunilor lumii, cînd se marchează un sfert de secol de la adoptarea de către O.N.U. a Declarației cu privire la acordarea

independenței țărilor și popoarelor coloniale. Participanții au reliefat legitimitatea continuării luptei armate a poporului namibian — sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.Â.P.O.), reprezentantul său legitim — pentru libertate și demnitate. Singura bază recunoscută pe plan internațional privind reglementarea acestei probleme — menționează declarația finală — rămine rezoluția 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U., adoptată in 1978.
Crește mișcarea de împotrivire față de politica 

regimului rasist din R. S. A.

zambican. Vor fi examinate principalele evoluții; actuale din regiune. pe fundalul creșterii opoziției fată de regimul de apartheid din Africa de Sud și continuării ocupării ilegale a Namibiei, precum și alte probleme de interes regional.
REMANIERE A CABINETULUI 

TURC. Primul ministru al Turciei, Turgut Ozal, a procedat la cea de-a treia remaniere a guvernului său de la constituirea Iui. în urmă cu 21 de luni. Astfel, postul de ministru de stat rămas vacant după demisia lui Cemal Buyukbas a fost preluat de Vehbi Dincerler, fost ministru al învătămîntului.

PRIMA FOTOGRAFIE COLOR A 
PLANETEI URANUS a fost pre
zentată de un purtător de cuvînt 
de la „Jet Propulsion Laboratory" 
al N.A.S.A. de la Pasadena (Cali
fornia). Realizată și transmisă de 
sonda spațială „Voyager-2“, foto
grafia înfățișează cea de-a șaptea 
planetă a sistemului nostru solar ca 
pe un glob. Fotografia a fost rea
lizată la 15 iulie a.c., de la o dis
tanță de circa 250 milioane kilo
metri. Pină în prezent, sonda 
„Voyager-2" a transmis pe Pământ 
peste 70 000 de imagini ale plane
telor Jupiter, Saturn și ale sateli
ților lor naturali. Fotografia color 
menționată mai sus cuprinde și 
imaginile a patru din cei cinci sa
teliți ai lui Uranus.

HAGA 14 (Agerpres). — Luînd cuvintul in cadrul reuniunii de la Amsterdam a „Asociației parlamentarilor din Europa occidentală împotriva apartheidului", Johnny Ma- katini, directorul Departamentului de relații externe al Congresului Național African, a arătat că organizația din care face parte, deși interzisă de autoritățile de la Pretoria, va continua lupta armată pentru restabilirea drepturilor populației majoritare și abolirea sistemului de segregație rasială, relatează agenția Associated Press.LUSAKA 14 (Agerpres). — Lideri ai Congresului Național African (A.N.C.), principala organizație care luptă împotriva apartheidului din R.S.A., și un grup de oameni de afaceri de frunte sud-africani s-au întilnit in localitatea zambiană Mfuwe, pentru un schimb de păreri asupra unei serii de probleme cu care se confruntă în prezent țara lor — relatează agenția China Nouă.La convorbiri, desfășurate în pre

zența președintelui Zambiei, Kenneth Kaunda, au participat delegații formate din cite cinci membri, conduse de Oliver Tambo, președintele A.N.C., și respectiv Gavin Relly, președintele Corporației anglo- americane, din R.S.A.Un comunicat dat publicității Ia încheierea convorbirilor relevă că în cursul schimbului de păreri s-a ajuns la o înțelegere deplină în ce privește poziția fiecărei părți.BRUXELLES 14 (Agerpres). — Guvernul Belgiei a hotărît retragerea scrisorilor de acreditare ale atașatului militar sud-african Ia Bruxelles, a anunțat un purtător de cuvint al M.A.E. belgian, citat de agențiile United Press International și France Presse.Hotărîrea guvernului belgian se înscrie în cadrul măsurilor adoptate de țările membre ale C.E.E. împotriva politicii de apartheid promovate de autoritățile rasiste de la Pretoria.
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