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Intre impresionantă atmosferă de entuziasm si angajare
revoluționară pentru perfectionarea cuntinuă a invătă-
mimului românesc si formarea de cadre cu înaltă
pregătirii, necesare progresului multilateral al tării

în cadrul vizitei de lucru în Capitală

TOVARĂȘUL NI» CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, 
A PARTICIPAT LA DESCHIDEREA NOULUI AN UE INVĂȚĂMINT

Participanții la marea adunare populară au dat expresie sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință față de secretarul 
general al partidului, hotăririi de a înfăptui exemplar istoricele obiective stabilite de Congresul al Xlll-lea al P.C.R.

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat luni, 15 septem
brie, împreună cu tovarâșa 
Elena Ceaușescu, o vizită de 
lucru in Capitală și a parti
cipat la festivitățile prilejui
te de deschiderea noului an 
de invățămint.La această nouă întilnire a conducătorului partidului și statului nostru cu colective de oameni ai muncii, cu cadre didactice, stu- denti și elevi bucureșteni au participat tovarășii Emil Bobu, Nicolae Constantin, Constantin Olteanu, Nicu Ceaușescu, Petru Enache, lob Ursu, Silviu Curticeanu.Statornicită în perioada care a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului ca o frumoasă și semnificativă, tradiție, inaugurarea fiecărui an de invățămint s-a desfășurat sub semnul dialogului fructuos de lucru pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, il poartă cu cadre didactice, specialiști din pro-(Continuare in pag. a Il-a)

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară din Capitală

Dragi tovarăși,Aș dori. în primul rînd. să vă adresez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Capitală, studenților și elevilor un salut călduros. împreună cu cele mai bune urări. în numele conducerii noastre de partid și de stats precum și al meu personal. (Aplauze , și urale puternice ; se scandează indelung „Ceaușescu — P.C.R. !“» „Ceaușescu și poporul !“).Sintem la deschiderea noului an de invățămint 1986—1987, care corespunde cu începerea celui de-al 8-lea cincinal: ce marchează trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii și vieții — deci și a învățămîntului — înfăptuirea noii revoluții tehnico-știintifice și a noii revoluții agrare. (Aplauze și urale puternice ; se scandează indelung „Ceaușescu și poporul !“).Cu prilejul deschiderii noului an de invățămint. .adresez tuturor e- levilor și studenților, cadrelor di

dactice din întreaga tară cele mai bune urări de succes în învăță- mînt. în cercetare 1 Să faceți astfel incit, acest an școlar să marcheze un proces de perfecționare și modernizare a întregului învă- tămînt. în concordanță cu obiectivele stabilite de Congresul ăl XIII-lea al partidului, cu noua e- tapă. superioară de dezvoltare a patriei noastre socialiste ! (Urale și aplauze puternice. îndelungate ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Ani vizitat Institutul agronomie. Politehnica, un liceu, o mare uzină industrială din Capitală și o fabrică de aparatură de cercetare, care se găsește pe această platformă. în general, avem impresii bune despre condițiile materiale existente în învătămîntul din Capitală, despre felul în care s-au pregătit conducerile unităților de invățămint, elevii si studenții pentru noul an. Avem, de asemenea, impresii bune din uzina și întreprinderea Pe care le-am vizitat.

Nu doresc acum să mă opresc mult asupra problemelor dezvoltării României în cel de-al 8-lea cincinal, deoarece numai cu 10 zile în urmă am prezentat în marele congres al democrației muncitorești revoluționare atît rezultatele, cît si obiectivele dezvoltării pînă în anii. 1990 și, în unele domenii, pînă în anii 2000. Am subliniat, cu îndreptățită mîndrie. mărețele rezultate obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, care au făcut ca România să devină o tară puternică industriai-agrară, ce asigură întregului nostru ponor un nivel de viată materială si spirituală tot mai ridicat. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Stima noastră și mindria. Ceaușescu — România !“).Congresul oamenilor muncii a adoptat în unanimitate planurile si programele de dezvoltare a patriei noastre. Avem o perspectivă minunată de dezvoltare a României .în toate domeniile !.Trebuie să realizăm dezvoltarea intensivă a patriei 

noastre și. repet, noua revoluiie tehnico-științifică. noua revoluție agrară, să asigurăm ridicarea patriei noastre socialiste pe noi culmi de progres și civilizație. Să facem astfel în cît România să aibă o industrie și o agricultură de prim rang, să demonstrăm, prin realizările noastre., superioritatea socialismului. forța unui popor stăpîn pe destinele sale, care-si făurește 'în mod liber propriul său viitor, viitorul comunist ! (Aplauze și urale; se scandează indelung „Ceaușescu și poporul !“).Mi-a făcut o plăcere deosebită să cunosc rezultatele obținute în diferite facultăți din Politehnică, să constat preocuparea de a ridica continuu nivelul tehnic- talitativ, de a contribui la dezvoltarea generală a industriei noastre — ceea ce înseamnă că dispunem de o bază trainică pentru ca în- vățămîntul tehnic din patria noastră să poată să-și îndeplinească în bune condiții rolul pe care-1 are în formarea cadrelor pentru toate 

sectoarele de activitate, pentru a asigura industriei noastre specialiști cu înalte cunoștințe .tehnico- științifice, în stafe să producă mașini și utilaje la nivelul celor mai bune, comparativ cu cele existente, sau care se vor realiza, pe plan mondial. Dispunem de această bază și trebuie să facem totul pentru ca învățămîntul nostru tehnic să se ridice continuu la un nivel tot mai înalt, să răspundă cerințelor poporului nostru, cuceririlor științei și tehnicii mondiale !. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Stima noastră și mindria, Ceaușescu — România !“).Mi-a făcut, de asemenea, o deosebită plăcere să ascult ceea ce s-a spus despre rezultatele obținute la Institutul agronomic, despre producțiile de 8 000 kg la griu, de peste 20 000 kg de porumb la hectar, ceea ce demonstrează că și în domeniul agriculturii avem rezultate bune și — după cum am menționat la Congresul oamenilor muncii — nu numai în’invățămint 

și cercetare, dar și in producția unităților agricole, a cooperativelor și unitățildr de. stat, intr-un județ care a devenit „Erou al noii revoluții agrare“ pentru producțiile de peste 20 000 kg de porumb la hectar, de peste 7 000 kg de orz și de peste 6 000 kg de griu la hectar. Sînt producții care demonstrează că și în agricultură mergem cu pași hotărîți în înfăptuirea obiectivelor stabilite de congresul partidului, a noii revoluții agrare. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !’*,  „Ceaușescu — P.C.R. !“).Am vizitat ,un liceu industrial. Am constatat că. și acolo există o bună bază tehnică pentru învăță- mînt, o preocupare a cadrelor didactice și elevilor pentru â-și însuși cele mai noi cunoștințe și, în același timp, să contribuie și la realizarea unor produse de înaltă tehnicitate. în general. în întregul învățămînt liceal, gimnazial. în în-(Continuare in pag. a IlI-a)

In timpul vizitei la întreprinderea de utilaj chimic „orivita RoȘie și la racultatea de electrotehnică, a Institutului politehnic
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, 
A PARTICIPAT LA UESCNinEREA NOULUI AN DE INVATAMINT

(Urmare din pag. I)ducție și institute de cercetare și proiectare, cu tineretul studios, în scopul perfecționării și modernizării continue a învătămîntului de toate gradele, legării mai strînse a procesului instructiv- educativ de sarcinile curente și de perspectivă ale producției, conectării sale organice la imperativele majore ale dezvoltării multilaterale a patriei noastre socialiste. O legătură din an în an mai trainică, avînd la bază concepția înnoitoare. revoluționară a conducătorului partidului și statului nostru, ce fundamentează clarvăzător evoluția dinamică a întregului proces de formare și educare a tinerei generații.Deschiderea anului de învăță- mint — ’adevărată sărbătoare a școlii românești — a dobîndit dimensiunile unui eveniment cu profunde semnificații, punînd in lumină preocuparea constantă a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și modernizarea invătămîntului de toate gradele, in deplină concordanță cu cerințele progresului rapid al economiei naționale, pentru transformarea lui într-un puternic factor de cultură și civilizație, capabil să asigure formarea unor specialiști cu un larg orizont de cunoaștere, cu o temeinică pregătire profesională, care să manifeste profundă dragoste și devotament fată de patrie și popor, fată de încercatul nostru partid comunist.Simțămintele de aleasă dragoste și prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. de tovarășa Elena Ceaușescu. și-au găsit o elocventă expresie in atmosfera sărbătorească, plină de entuziasm, care a dominat tot parcursul vizitei.Arterele principale ale Capitalei, parcurse de conducătorul partidului și statului nostru, au fost transformate. în această frumoasă dimineață de toamnă. în adevărate culoare vil, multicolore. Cadre didactice, stu- denți și elevi, oameni ai muncii aflați pe traseu purtau portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu, steaguri tricolore și roșii, pancarte pe care erau înscrise îndemnuri pentru un început bun al noului an de învă- țămînt și pentru succese pe măsura sarcinilor puse de partid, de secretarul său general in fata școlii românești. Se scanda neîntrerupt, cu putere : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu— tinerii !“, dîndu-se expresie celor mal vii mulțumiri pentru minunatele condiții de viață, de muncă și de pregătire de care dispune în prezent tineretul patriei, precum și angajamentului ferth tW' â face ’totul pentru înfăptuirea exemplară a îndatoririlor ce îi revin.Vizita a început la INSTI
TUTUL AGRONOMIC 
„NICOLAE BĂLCESCU", cea mai veche instituție de invățămint superior agricol din tara noastră, care, in ultimele două decenii, prin grija partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cunoscut o puternică dezvoltare și perfecționare.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu ovații și urale de miile de studenti și cadre didactice, care, într-o atmosferă caldă, sărbătorească, și-au exprimat recunoștința fierbinte pentru condițiile minunate de muncă șî studiu asigurate de partidul și statul nostru. Minute în șir s-a scandat „Ceaușescu— P.C.R. !“, „Ceaușescu și studenții !“, „Partidul — Ceaușescu — pace !“.O gardă formată din detașamente de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Studenți și studente au dăruit cu emoție tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori, le-au adresat respectuoase cuvinte de bun venit.Secretarul general al partidului a fost întîmpinat de Gheorghe David, ministrul agriculturii, Ion Teoreanu, ministrul educației și invățămintu- lui. Matei Ani, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Uniunii Asocia

In timpul vizitei la Liceul industrial „Grivița Roșie"

țiilor Studenților Comuniști din România, Tiberiu Mureșan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, de reprezentanți ai conducerii institutului.Rectorul institutului. Constantin Pintilie, a prezentat pe larg modul în care au fost transpuse în practică sarcinile și orientările secretarului general al partidului privind perfecționarea învățămîntului de specialitate, integrarea lui cu cercetarea, proiectarea și producția, aportul specialiștilor și studenților la crearea unor soiuri și hibrizi de plante cu însușiri biologice superioare, producerea de sămînță și material săditor horticol, ameliorarea raselor de animale, extinderea culturilor intercalate, dezvoltarea microproducției de biopreparate, valorificarea superioară a fondului funciar, sprijinirea unităților agricole.S-a subliniat că, în urma indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul precedentelor vizite la această imitate de invățămint superior, a sporit substanțial baza materială. de instruire și practică a studenților. Pe lîngă numărul mare de laboratoare, hale de mașini, clinici veterinare, dotate cu cea mai nouă aparatură, sere și solarii, cabinet de protecția muncii și alte dotări, institutul dispune acum și de o puternică unitate agricolă didactico-ex- perimentală, cu o suprafață de peste 3 600 de hectare, unde se produce, în special, material biologic de calitate superioară. Aceste condiții permit acum ca peste 75 la sută din timpul de pregătire a studenților să se facă în condiții de producție.Secretarul general al partidului a fost informat că studenții și cadrele didactice au abordat cu prioritate teme de cercetare, care vizează crearea de noi soiuri de hibrizi de plante agricole, cu un potential productiv ridicat, ameliorarea raselor de animale, folosirea rațională și cu maximă grijă a substanțelor chimice în agricultură, protecția mediului înconjurător, alte probleme de o deosebită importanță pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii noastre, activitate cuprinsă în programele de cercetare coordonate de Consiliul National pentru Știință și Tehnologie, sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului National al Științei și învă- tămintului. Gazdele arată că numai în ultimii ani au fost create 37 soiuri, hibrizi și linii de porumb, soia, fasole boabe, legume, pomi și viță de vie.Secretarul general al partidului a apreciat rezultatele dobîndite de studenții și cadrele didactice din institut și le-a recomandat să acționeze cu toată pasiunea pentru obținerea unor soiuri și hibrizi de plante cu randament mai mare.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sint Invitați să Viziteze laboratoarele de control al calității semințelor, șl cele de chimia plantei și calitatea recoltei, laboratoare dotate cu aparatură modernă, cu ajutorul căreia se pot face cele mai importante analize agro- chimice și biochimice.La încheierea vizitei, adresindu-se studenților și cadrelor didactice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Dragi tovarăși,Doresc să vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul deschiderii noului an de invățămint. Urez studenților și profesorilor să obțină rezultate cît mai bune în noul an de invățămint, să lege mai strîns învățămintul agricol cu producția, cu cercetarea și, așa cum am spus conducerii institutului, să vă angajați să faceți totul ca cel puțin sectorul agricol Ilfov și județul Dîmbovița să fie in răspunderea institutului, a cadrelor didactice șl studenților, ca anul viitor aceste două zone ale țării să cucerească titlul de „Erou al noii revbluții agrare". Cred că forțele existente aici pot să ridice aceste județe la nivelul de producție care să le dea dreptul la acest înalt titlu. Vă doresc succes in întreaga activitate, multă sănătate -șl fericire :Miile de tineri prezenti la această mare sărbătoare răspund acestor îndemnuri cu ovații prelungite. Ei 

scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și studenții!", „Ceaușescu— pace !“.Coloana oficială de mașini s-a îndreptat, apoi, spre ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ CHIMIC 
„GRIVIȚA ROȘIE", unitate prezentativă a industriei noastre constructoare -de mașini, puternică citadelă a economiei Capitalei, cu vechi și bogate tradiții revoluționare. Detașamentul muncitoresc al „Grivi- ței Roșii" a făcut, ca de fiecare dată, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, o primire entuziastă, njanifestindu-și bucuria de a-i avea din nou în mijlocul lui. Reprezentanții puternicului colectiv muncitoresc scandau cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu— muncitorii !“, exprimind astfel, și cu acest prilej, sentimentele de Stimă și profundă recunoștință față de secretarul general al partidului, care iși dedică întreaga putere de muncă edificării moderne a patriei noastre socialiste, binelui și fericirii întregului popor.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită stimă de membri ai conducerii Ministerului Industriei de Utilaj Greu și ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ai centralei industriale de resort și ai întreprinderii.Tineri muncitori și muncitoare au înconjurat cu dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, oferindu-le buchete de flori.în timpul acestei noi vizite de lucru la „Grivița Roșie", tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost informați, mai întii. asupra modului în care se îndeplinesc indicațiile date cu prilejul vizitelor anterioare în această importantă unitate constructoare de mașini pentru organizarea superioară a muncii și modernizarea continuă a producției. După ce a exprimat profunda recunoștință a întregului colectiv pentru grija permanentă ce o poartă secretarul general al partidului continuei dezvoltări și modernizării acestei puternice citadele muncitorești, directorul întreprinderii, Titus Crudu, a prezentat rezultatele obținute în direcția concentrării activității de cercetare și proiectare pentru asimilarea în fabricație a unor agregate și utilaje complexe necesare înfăptuirii în cele mai bune condiții a programului energetic national, pentru însușirea unor tehnologii avansate, de mare eficacitate;‘mehite :Să asigure creșterea permanentă a productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor. S-a informat, de asemenea, asupra felului în care se realizează sarcinile de plan pe anul în curs, subliniindu-se că întreprinderea și-a depășit pe primele opt luni ale anului toți indicatorii de producție, cu prioritate prevederile pentru export. Examinînd sporurile obținute în creșterea producției- marfă și netă, secretarul general al partidului a apreciat că unitatea dispune de posibilități pentru a obține producții și mai mari și a cerut conducerii unității, specialiștilor pre- zenți să acționeze mai ferm în această direcție.Discuția cu factorii de răspundere din acest important sector al construcțiilor de mașini, cu specialiștii din cercetare, proiectare și producție a continuat în principalele secții de fabricație, unde au fost prezentate preocupările întregului colectiv pentru mai buna organizare a fluxurilor tehnologice, modernizarea fabricației și ridicarea continuă a parametrilor calitativi și funcționali ai utilajelor, executate, atit pentru necesitățile economiei naționale, cît și pentru export.în secția de utilaje tehnologice, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate o serie de procedee moderne de fabricație, uneie din acestea brevetate ca invenții si aplicate in construcția de instalații pentru industriile petrolieră, chimică. 

metalurgică, energetică, prin a căror utilizare au fost obținute importante economii de metal și materiale, de combustibili și energie, paralel cu reducerea' importurilor. Au reținut atenția liniile tehnologice complexe pentru fabricarea suporților la platformele de foraj marin, a țevilor de oțel cu aripioare elicoidale, ce echipează utilajele energetice, diverse tehnologii de sudură automată fără aport de material, precum si unele metode moderne de control tehnic al sudurilor, domeniu in care au fost realizate, prin efort propriu, instalații de înaltă precizie si sensibilitate.Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescil a cerut specialiștilor să continue studiile pentru realizarea integrală. în cadrul întreprinderii, a unor asemenea utilaje necesare perfecționării în continuare a proceselor tehnologice din uzină, astfel incit să fie reduse importurile de astfel de utilaje și aparatură. Experiența bună ciștigată de colectivul întreprinderii trebuie să fie generalizată și in alte unități de specialitate din țară.S-a subliniat, de asemenea, preocuparea colectivului pentru însușirea întregii familii de prese destinate procesului de vulcanizare și re- șapare a anvelopelor de cauciuc.în noua secție pentru utilaje energetice. secretarul general al partidului a examinat modul în care colectivul bucureștean își îndeplinește sarcinile de a produce echipamente necesare realizării programelor prioritare de dezvoltare a bazei proprii de materii prime și energetice. Și aici au fost apreciate buna organizare a muncii, tehnologiile utilizate, care permit obținerea unei productivități și calități ridicate.S-a vizitat, de asemenea, hala de reactoare, unde se execută vase cu gabarite foarte mari — pentru industriile chimică și petrochimică.Referindu-se la noile produse ale uzinei, secretarul general al partidului a cerut să se aplice variantele optime, să șe stabilească, împreună cu întreprinderile beneficiare, soluțiile constructive cu cea mai ridicată eficientă, care asigură reducerea consumurilor de materii prime si materiale. de energie și combustibil.Constatînd unele rămineri în urmă la livrarea unor utilaje tehnologice către beneficiari, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii ministerului de resort și întreprinderii să ia toate măsurile pentru lichidarea cit mai urgentă a restantelor; de asemenea, să se reducă, în continuare, durata de execuție a utilajelor destinate programelor prioritare și exportului, să se intensifice eforturile pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe anul in curs și pe întregul cincinal, pentru ridicarea întregii activități la un nivel superior de calitate si, eficientă.Pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului s-a întreținut cu muncitori, care l-au înconjurat cu multă, dragoste și stimă, tovarășul Nicolae Ceaușescu interesîndu-se de condițiile lor de muncă și de viață, de modul cum se reflectă aplicarea acordului global in cîștigurile lor.în încheierea vizitei, secretarul general al partidului i-a felicitat pe oamenii muncii de la „Grivița Roșie" pentru succesele obținute pină acum, adresindu-le îndemnul de a munci astfel încît să obțină, in viitor, rezultate și mai mari, pe măsura dotării tehnice bune de care dispune această unitate, a pregătirii și experienței lor profesionale, precum și urări de sănătate și multă fericire.în continuare s-a vizitat
CEUL INDUSTRIAL „GRIVI
ȚA ROȘIE." Elevi și profesori i-au înconjurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu cu deosebită dragoste și căldură, exprimindu-și, astfel, sentimentele de mulțumire și profundă recunoștință pentru condițiile de viață și învățătură asigurate.în întimpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu au venit tovarășii Ion Teoreanu. ministrul educației și invățămintului, Poliana Cristescu. secretar al C.C. al U.T.C.. președintele Consiliului Național al Organi

zației Pionierilor, membrii consiliului profesoral.Această modernă unitate de învă- tămint, cu. un. pronunțat caracter aplicativ, pregătește. în anul școlar 1986—1987, peste 2 400 de cadre pentru domeniile mecanic, electromecanic și metalurgic. Liceul dispune de 30 de spatii de invățămint — laboratoare tehnologice de fizică, chimie si biologie, cabinete de științe sociale — de un internat cu 200 de locuri pentru elevii școlii profesionale, o canti- nă-restaurant. o bibliotecă cu peste 25 000 de volume, sală de sport. Se arată că în treapta întii elevii își desfășoară procesul de instruire practică în cadrul liceului. în atelierele proprii, care sint dotate cu mașini- unelte, cu truse complete de scule, în treapta a doua, pregătirea practică are loc în cadrul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița Roșie". Retine atenția faptul că personalul muncitor de la „Grivița Roșie" este format. în proporție de aproape 90 la sută, din foști elevi ai școlii — in prezent apreciati muncitori, maiștri și ingineri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu sint invitați să viziteze citeva laboratoare și ateliere dotate in bună parte, cu aparatură executată in cadrul lucrărilor practice și de bacalaureat. Sint prezentate. totodată, diferite repere, preluate din planul de producție curent al întreprinderii „Grivița Roșie".în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat expoziția realizărilor elevilor din municipiul București, organizată in incinta acestui liceu. în fața unor panouri, secretarului general al partidului îi sint înfățișate de loan Jinga, inspector general al Inspectoratului școlar municipal. principalele date privind dezvoltarea invătămîntului în Capitală în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Sint prezentate, de asemenea, aspecte ale integrării Invătămîntului bucureștean cu cercetarea și producția, realizări ale elevilor în cadrul activității de instruire practică pe domenii. In mod deosebit au fost evidențiate preocupările existente pentru transpunerea în practică a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind policalificarea profesională. De asemenea, au fost prezentate rezultate obținute de elevii și cadrele didactice în activitatea de creație teh- nico-științifică, la concursurile pe obiecte și meserii, la olimpiade. Tot aici, au fost reunite o serie de rezultate înregistrate de elevii din Capitală în cadrul Festivalului national „Cîntarea României", ale participării acestora pe șantierele naționale și la muncile agricole, precum și la concursul pionieresc „Start spre viitor". i .La plecare, adresîndu-se cadrelor didactice și elevilor, secretarul general al partidului a apreciat <ță dotarea liceului este foarte buna, în- demnîndu-i să încheie noul an școlar cu rezultate cît mai bune și, dacă se poate, toți să fie fruntași la învățătură și instruirea practică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit asigurări că elevii și cadrele didactice sint hotărîti să răspundă prin fapte grijii permanente de care se bucură din partea partidului și statului, pentru condițiile ce le-au fost create, asemenea tuturor copiilor țării, pentru educarea în spiritul muncii, dragostei de patrie, al devotamentului față de partid.Următorul obiectiv al vizitei a fost 
FACULTATEA DE ELECTRO
TEHNICĂ A INSTITUTULUI 
POLITEHNIC DIN BUCU
REȘTI, prestigioasă instituție de invățămint superior românesc, care va implini anul acesta 65 de ani de activitate. Mii de studenți și cadre didactice au făcut o călduroasă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, manifestîndu-și bucuria de a-i avea, din nou, in mijlocul lor. Uralele și ovațiile, florile oferite cu toată dragostea au dat imaginea sentimentelor cu care viitorii specialiști l-au înconjurat pe secretarul general al partidului.O gardă, alcătuită din studenti și studente, membri al formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul.în holul facultății. Constantin Mocanu, decanul acesteia, a prezentat activitatea de pregătire a studenților ca specialiști capabili să rezolve probleme complexe ale industriei românești. Prin intermediul unei expoziții, care prezintă cele mai reprezentative realizări ale colectivelor de cadre didactice și ale studenților, secretarul general al partidului este informat că tehnica de programare pe calculator și utilizarea microprocesoarelor în conducerea proceselor industriale au devenit metode curente de instruire. S-a arătat că modul în care a fost conceput procesul de invățămint din această facultate a constituit un model și pentru alte unități ale Politehnicii bucureștene. Din cei peste 4 000 de absolvenți pe care facultatea i-a pus la dispoziția economiei naționale în intervalul 1965—1986, mulți sint specialiști consacrați care fac parte din colective de muncă din domenii de înaltă tehnicitate, cum sint cele de concepere și realizare a roboților industriali, sistemelor de acționări electrice și de tracțiune electrică, echipamentelor necesare centralelor electrice nucleare și altele.La laboratorul catedrei de mașini electrice, unde în standuri se află numeroase aparate realizate cu forțe proprii, unele dintre ele brevetate ca invenții, a fost prezentată activitatea colectivelor de cercetare alcătuite din studenții anilor 4 și 5, cadre didactice și. specialiști din industrie sau institutele de cercetări de profil, care au adus o contribuție remarcabilă la soluționarea unor cerințe ale industriei noastre. Ia reducerea importurilor de materii prime si materiale. Printre realizările mai importante s-au prezentat generatoarele sincrone de medie frecvență. întrerupătoarele ultrarapide folosite la metrou, compensatoarele sincrone, transformatoarele de mare putere și multe altele. Marea majoritate a acestora se află in producția de serie la cunoscute întreprinderi de specialitate.Secretarul general al partidului a apreciat realizările obținute în domeniul conceperii și producerii unor 

echipamente competitive pe plan internațional și a indicat să se organizeze mai bine colaborarea cu specialiștii facultății de energetică in vederea punerii la punct a unor sisteme de obținere și transport al energiei electrice mai sigure, mai funcționale, mai economice. Politehnica, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se angajeze mai serios și în cercetare, si in proiectare, și in dezvoltarea invățămintului românesc. Aveți rezultate bune — a arătat secretarul general al partidului — dar, pentru a corespunde, necesităților economiei naționale, exigentelor pe plan mondial, în acest domeniu trebuie făcute eforturi susținute.în laboratorul catedrei de acționări electrice s-a reliefat că indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la asimilarea unor echipamente economicoase și de înalt randament au fost puse in practică, colectivele de cadre didactice și studenți reali- zind o serie de produse de mare valoare tehnică și economică — servomotoare cu magneți permanenți, comenzi electronice pentru servomotoare, controlori electronici ai proceselor tehnologice — care conduc la creșterea producției, la derularea în condiții optime a proceselor industriale.Secretarul general al partidului a recomandat continuarea pe un plan superior a întregii activități. întărirea colaborării dintre catedrele facultății și Ministerul Industriei Electrotehnice în vederea creșterii contribuției învătămîntului superior politehnic Ia finalizarea importantelor sarcini ce revin acestui secțor în actualdl cincinal. Apreciind activitatea desfășurată. tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că. în acest an universitar, ca de altfel in întregul cincinal, cadrele didactice trebuie să acorde o atenție majoră perfecționării pregătirii de specialitate. cercetării științifice aplicative, astfel ca anii de studenție să constituie un suport decisiv pentru integrarea rapidă în producție a absolvenților.Luîndu-și rămas bun de la cadrele didactice și studenții Facultății de electrotehnică, secretarul general al partidului le-a urat un an bun. în care să fie formați specialiști cu o temeinică pregătire, corespunzător cerințelor mereu crescînde ale economiei naționale. riEficiența integrării învățămintu- lui superior cu cercetarea și producția, în scopul realizării unor produse noi, de mare performanță, necesare economiei naționale, a fost pusă în evidență și de vizita la 
ÎNTREPRINDEREA de apa
rate Șl UTILAJE PENTRU 
CERCETARE, situată pe platforma Institutului politehnic. Creată din inițiativa secretarului general al partidului, tînăra întreprindere bucureșteană are ca obiectiv fundamental conceperea și asimilarea în producție a unei game largi de aparate de înalt nivel tehnic, menite să contribuie la modernizarea dotării institutelor și centrelor de cercetare științifică, la perfecționarea proceselor de producție în numeroase ramuri economice. Unitate integrată de cercetare și producție, dispunînd de laboratoare proprii și capacități productive modern utilate, întreprinderea creează, atit pe baza documentației realizate de specialiștii de aici, cît și prin valorificarea eficientă a lucrărilor e- fectuate de colectivele din învăță- mîntul superior, aparatură și utilaje de serie mică sau unicate, cu caracteristici tehnice și funcționale la nivel mondial. Pe lingă preluarea, pe bază de contract, de către echipe de cadre didactice și studenți a unor teme din planul iehnic al întreprinderii, colaborarea cu învățămintul superior se desfășoară și sub forma practicii productive efectuate aici de studenți, a materializării la scară industrială a unor idei originale, studii și proiecte finalizate la diverse facultăți ale politehnicii. La rindul său, I.A.U.C. utilizează cu bune rezultate unele laboratoare și utilități ale Institutului politehnic, eliminind necesitatea unor investiții suplimentare pentru cercetare științifică.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu deosebit respect de ministrul industriei electrotehnice. Alexandru Ne- cula, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de profil și întreprinderii, de numeroși oameni ai muncii.Dialogul secretarului general al partidului cu specialiștii de aici a fost axat pe problemele îndeplinirii planului, lărgirii și diversificării fabricației. sporirii continue a nivelului tehnic și calitativ, Infățișînd modul în care s-a acționat pentru realizarea și depășirea principalilor indicatori economici, directorul întreprinderii, Victor Bâzu, a subliniat că, prin aplicarea consecventă a indicațiilor date de conducătorul partidului și- statului la precedenta ’vizită, producția obținută la I.A.U.C. este in prezent de două ori mai mare decît în 1982.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost prezentată structura fabricației, ce cuprinde in momentul de față o gamă largă de aparate de laborator. electrochimice, spectrofotometri- ce. cromatografice. Se precizează că, în actuala etapă, întreprinderea este în măsură să asigure integral solicitările economiei naționale în toate domeniile abordate, participind într-o măsură sporită la realizarea amplului program de modernizare a economiei, pus in practică la inițiativa secretarului general al parli- dului, și creîndu-și, totodată, posibilități pentru sporirea volumului exportului.Gazdele au. exprimat tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu recunoștința profundă pentru sprijinul nemijlocit și permanent. pentru îndrumarea de înaltă competentă dată colectivului in direcția aplicării celor mâi noi tehnologii. participării mai active la înfăptuirea programelor speciale pentru această perioadă.Vizitarea unuia din principalele a- teliere pune în evidență preocuparea pentru realizarea unor aparate și utilaje cu performanțe tehnice deosebite. cum sint mașinile automate de măsură în trei coordonate, inter- ferometrele, aparatura cu laseri, e- chipamente de măsură pentru abateri de formă și circulari tate, sub- ansamble ale instalațiilor de control 

cu ultrasunete. Se rentată aici nu numai complexitatea deosbită a a- paratelor aflate în lucru ;j nivelul ridicat al dotării tehnice, ci și cel al pregătirii profesionale. îulte dintre operațiile de mare fințe fiind executate de ingineri, fizicei și alți specialiști cu înaltă calificăriO imagine cuprinzătoare realizărilor obținute in ultima vime de tinărul colectiv de la I.A.U.C 0 oferă expoziția ce reunește cele iai reprezentative tipuri de aparate j utilaje asimilate aici, multe din^ f.|e în colaborare cu diferite institfede cercetare și de invățămint supfor. Rețin atenția, prin caracterispjie tehnice și funcționale, produseltfa- bricate pe baza conlucrării cu >e- cialiștii Institutului Central de U- mie și Institutului Central de Fiij. Un loc important. în cadrul anal»; l-a ocupat activitatea întreprind^ în actualul cincinal, în perspectj importantelor sarcini pe care le . dicș larga acțiune de organizare mqdemizare a proceselor de produ tie.Apreciind nivelul aparaturii prt zentate, secretarul general al parti dului a cerut să se ia măsuri pen tru dezvoltarea familiei de aparatt necesare determinării exacte a volumului și structurii rezervelor d< substanțe minerale utile, inclusiv a celor aflate la mare adincime.O elocventă ilustrare a preocupărilor colectivului acestei întreprinderi creatoare de noutăți tehnice sint două exponate de mari dimensiuni și de complexitate deosebită, aflate pe platoul din incinta unității. Prima dintre acestea, instalația de control automat al lucrărilor de foraj geologic, situează România printre puținele țări din lume care au reușit să realizeze un echipament de asemenea nivel tehnic. Instalația, dotată cu calculatoare electronice, cuprinde în cadrul unei cabine, ce poate fi deplasată cu ușurință la locul forajului, totalitatea aparaturii necesare perjtru urmărirea directă a tuturor etapelor procesului respectiv, primirea. prelucrarea și memorarea datelor, pentru alegerea variantelor optime de lucru.La rindul său, instalația cu ultrasunete pentru controlul defectelor în tablă, la realizarea căreia au contribuit colective din 16 unități de in- vățămint, cercetare și producție, reprezintă o mare izbindă a specialiștilor noștri în acest domeniu. Dispunînd de calculator propriu, de aparatură electronică de mare precizie, instalația depistează, înregistrează șl înmagazinează în memorie toate defectele, oricît de mici, apărute în interiorul laminatelor, oferind date exacte pentru domeniile de folosire ulterioară. Ea se impune ca o realizare de excepție, ce-și găsește o largă utilizare la controlul nedistructiv al materialelor plate folosite în construcții navale, la executarea conductelor de mari dimensiuni, a unor recipienți și altor produse ce funcționează in medii puternic corosive.Secretarul general al partidului a urmărit îndeaproape modul de funcționare a instalației, pentru care a avut cuvinte de apreciere.în încheierea vizitei, secretarul general al partidului a adresat felicitări întregului colectiv pentru rezultatele obținute și i-a urat noi succese în îndeplinirea importantelor sarcini ce-i revin.în încheiere, a fost vizitată expo- 
zitia „DEZVOLTAREA Șl PER
FECTIONAREA ÎNVĂTÂMIN- 
TULUI ROMÂNESC ÎN EPO
CA NICOLAE CEAUȘESCU", organizată la Institutul politehnic.Exponatele prezentate pun pregnant în lumină faptul că ultimii 21 de ani au marcat o strălucită afirmare a școlii românești, în acest răstimp glorios constituindu-se și con- solidindu-se un sistem de invățămint unitar, avind la bază concepția novatoare, revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind pregătirea tineretului patriei prin muncă și pentru muncă, integrarea activităților didactice cu cele de cercetare și producție, legarea tot mai strinsă a procesului instructiv-educativ de cerințele vieții, ale societății.Numeroase grafice și panouri relevă vasta operă de perfecționare a școlii noastre de toate gradele, desfășurată sub îndrumarea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Evidențiind că în perioada 1965— 1986 s-a scris cel mai important capitol din istoria invățămintului nostru, expoziția oferă o imagine sugestivă a profundelor transformări înnoitoare, a marilor realizări înregistrate in viața școlii. Astfel, învățămintul preșcolar a devenit prima treaptă efectivă a sistemului educațional, s-a generalizat invăță- mintul obligatoriu de 10 ani, s-a dezvoltat intens, definindu-și profilul in raport cu cerințele țării, invățămîntul liceal și superior. Totodată, a fost asigurată integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția — coordonata fundamentală a procesului instructiv-educativ — ceea ce a dus la creșterea aportului școlii la propășirea materială și spirituală a națiunii. Elocvente sint in această privință cifrele înfățișate în expoziție, care subliniază că aproape un sfert din populația țării este cuprinsă astăzi in diferite forme de invățămint, peste 90 la sută din elevii Invățămintului liceal se pregătesc in licee industriale, agroindustriale și silvice, iar 77,7 la sută din studenți învață in. facultăți cu profil tehnic, agricol și economic. Numărul absolvenților invățămintului de toate gradele s-a ridicat in 1986 la 392 000, față de 162 700 în 1965. A fost extinsă, de asemenea, în mod considerabil, baza materială a invățămintului prin construirea unor noi săli de clasă, amfiteatre și săli de curs, laboratoare, prin sporirea numărului de locuri în internate și cămine studențești, creîndu-se condiții tot mai bune de învățătură și viață tineretului. Reține faptul că, din totalul suprafeței clădirilor școlare realizate în anii socialismului, 70 la sută au fost construite în ultimele două decenii.Așa cum rezultă și din expoziție, perioada deschisă de Congresul al IX-lea al P.C.R. a însemnat și pentru Centrul universitar București — cu îndelungate și strălucite tradiții

(Continuare în pag. a IV-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU I

A PARTICIPAT LA DESCHIDEREANOULUI ANIJJE INVĂȚĂMINT

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare- din pag. I)vățămîntul primai- și profesional dispunem, de asemenea, de o puternică bază materială, care -asigură cele mai bune condiții pentru formarea muncitorilor și .specialiștilor de înaltă calificare, pentru toate domeniile.într-adevăr, ne propunem să realizăm o nouă calitate, dezvoltarea intensivă, revoluția în domeniul tehnicii, științei, al agriculturii. Acum — așa cum am menționat, de altfel, la Congresul oamenilor muncii — trebuie să realizăm și o nouă revoluție în nivelul de formare a cadrelor, a specialiștilor din toate domeniile ! Trebuie să ridicăm întregul învățămint românesc lie o bază superioară din punct de vedere al nivelului de pregătire a tuturor specialiștilor, pentru că, pînă la urmă, numai nivelul de pregătire al muncitorilor. țăranilor, intelectualilor, al întregului nostru popor va determina victoria noii revoluții tehnico- științifice și agrare, va asigura înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Acum, la deschiderea noului an de învătămînt. adresez cadrelor didactice din întregul învătâmint, studenților, elevilor chemarea de a face totul pentru ridicarea continuă la un'nivel cit mai înalt a întregului nostru învătămînt !Mă adresez studenților și elevilor cu chemarea : „învățați, învă- țați și iar învățați !“, „învățați și însușiți-vă cele mai noi cunoștințe ale tehnicii, ale științei, ale cunoașterii umane universale în general !“, pentru că numai specialiștii și muncitorii cu o înaltă calificare, cu înalte cunoștințe vor putea să asigure continuarea dezvoltării României, ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație, vor putea conduce mîine opera de făurire a comunismului în România ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu și poporul !“).Adresez chemarea de a împleti strîns învățămîntul cu activitatea de cercetare, dar mai cu seamă cu producția ! învățați și munciți ! Trebuie să riu uităm nici un moment că făurim o societate a muncii libere, în care, în procesul diviziunii socialiste a muncii, fiecare trebuie să-și aducă contribuția activă la dezvoltarea materială și spirituală a patriei noastre. Numai prin muncă — înțelegînd prin a- ceasta complexitatea muncii materiale fizice și intelectuale ca un tot unitar, dialectic — vom asigura și formarea unui bun specialist și muncitor pentru toate domeniile de activitate, vom asigura ade- vărați conducători ai industriei, ai economiei, ai României socialiste și comuniste ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Vom munci, vom învăța, țara o vom înălța_ Apreciind rezultatele de pînă acum în dezvoltarea învățămîntu- lui, a nivelului său în toate domeniile, trebuie să spunem dbschis, acum la începutul noului an de în- vățămînt, că mai sînt și în acest domeniu multe lucruri de îmbunătățit. Trebuie să înțelegem că, și în învățămint, ca în toate domeniile de activitate, avem lucruri bune pe care trebuie să le generalizăm, dar avem și lucruri pe care trebuie să le înlăturăm. Și, 

fiind revoluționari, și învățămîntul trebuie să fie întotdeauna un în- vățămînt revoluționar — se impune să acționăm uu toată fermitatea. să înlăturări) tpt ppea gp^eșțe vechi, ceea ce nu mai răspunȘș noilor etape de dezvoltare a patriei noastre, a științei, tehnicii și culturii, și să promovăm cil cea mai mare îndrăzneală și cutezanță noul în toate domeniile de activitate ! Învățămîntul trebuie să se afle in primele rînduri ale luptei pentru nou, să fie un învățămint revoluționar, care trebuie să tindă permanent spre tot ce este mai bun, să lupte pentru descoperirea de noi taine ale naturii, ale universului, să pună în serviciul omului, al civilizației tot ceea ce ă creat și va crea natura — dar acum cu contribuția omului — mai bun în dezvoltarea generală a lumii ! Numai așa învățămîntul nostru va fi permanent un învățămint revoluționar, va servi poporul, cauza socialismului și comunismului ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“).Nu mi-am propus acum să formulez critici față de unele minusuri din învățămîntul din Capitală sau din alte părți ale tării. Nu mi-am propus aceasta, nu pentru că nu ar fi nimic de criticat, dar am convingerea că atît cadrele didactice, cit și studenții și'elevii vor înțelege că trebuie să analizeze ei înșiși minusurile, să tragă învățămintele și concluziile pentru perfecționarea si modernizarea întregului învătămînt din toate sectoarele. Sper că veți trage a- ceste concluzii și vom avea rezultate bune in noul an de învătămînt ! (Urale și aplauze puternice; se scandează „Vom munci, vom învăța, tara o vom înălța !“).In Capitală învață peste 35 Ig sută din studenții, și peste 20 la sulă din elevii țării, deci Bucu- reștiul reprezintă cea mai puternică cetate de învătămînt a patriei noastre. Aceasta impune ca atit conducerile instituțiilor de învătămînt. cît și Ministerul Educației si învățămîntului și Comitetul municipal de partid să acorde mai multă atenție bunei organizări și desfășurări a acestui proces vast, care cuprinde un număr mare de tineri si cadre didactice.Trebuie mai multă perseverentă. mai multă răspundere în folosirea bazei materiale, a timpului de învătămînt ! Și aici se cere mai multă disciplină, mai multă ordine ! Trebuie să facem astfel incit învățămîntul din Capitală, din toate domeniile, să ocupe un loc fruntaș și. dacă este posibil, primul loc în desfășurarea învățămîntului. Noi avem, în multe domenii. organizată întrecerea intre județe. Cred că va trebui să introducem și o întrecere între centrele universitare pentru învăță- mîntul superior și între județe, pentru a răspunde în felul acesta la dezvoltarea generală a județelor, și prin ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor, a specialiștilor. pentru toate domeniile de activitate. Numai întrecerea în industrie. în agricultură si în alte domenii nu este suficientă, pentru că oamenii hotărăsc si producția agricolă si industrială — și deci trebuie să includem în întrecere si învățămîntul. avînd în vedere că specificul acestor sectoare priveș

te tocmai nivelul învățămîntului și participării active a cadrelor didactice, a studenților și elevilor la întregul proces de învățătură, de cerceiare, de producție, ih toate domeniile. Să facem astfel îhpît Să sudăm și să devină puternică unitatea între muncitori, țărani, intelectuali. între școală și producție ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Vom munci, vom invăța, țara o vom înălța !“). .Am convingerea că studenții, elevii, cadrele didactice din București —. ca. de altfel, din întreaga țară — vor porni în noul an de învătămînt cu hotărî rea fermă de a acționa în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului. de a face totul pentru a demonstra marea capacitate a -tineretului și a poporului nostru de a-și însuși tot ce este mai bun în știință și tehnică. în dezvoltarea mondială. în cultură, și de a contribui la formarea omului nou, constructor conștient al României socialiste și comuniste ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu — tinerii !“).Este necesar ca Uniunea Tineretului Comunist, asociațiile studențești, pionierii să se angajeze cu toată forța lor pentru a contribui, împreună cu școala, cu cadrele din toate domeniile, la înfăptuirea obiectivelor privind perfecționarea și modernizarea învățămîntului nostru.Organizațiile de partid din toate județele, din toate centrele universitare, organizațiile de partid din învătămînt trebuie să considere ca obiectiv fundamental al lor înfăptuirea în cele mai bune . condiții a procesului de învă- țămînt. Așa cum am menționat la Congresul oamenilor muncii, doresc să subliniez că. și în domeniul învățămîntului. a fi cbmunist, a fi revoluționar trebuie să fii în primele rînduri pentru îmbunătățirea și perfecționarea întregii activități, pentru unirea eforturilor tuturor studenților și elevilor, ale cadrelor didactice în desfășurarea procesului de învătămînt. Numai așa. organizațiile de partid, aflîndu-se in primele rînduri și fiind exemplu în desfășurarea activității lor. își vor îndeplini rolul de forță politică conducătoare în acest sector foarte important al activității noastre. (Aplauze și urale puternice ; Se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).Fără îndoială, însuși învățămîn- tul constituie principalul factor al educației și formării omului nou. Dar, și în acest cadru, trebuie să subliniez necesitatea intensificării activității politico-educative, de ridicare a nivelului general de cultură. de însușire și dezvoltare a științelor sociale, de a pune la baza întregului proces revoluționar. dar și a activității politico- educative, de formare a omului nou, multilateral dezvoltat, socialismul științific, concepția revoluționară despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric.Specialistul trebuie să fie un bun cunoscător a tot ce este mai nou în domeniul său. dar. in același timp, să aibă și un nivel general de cultură, de cunoștințe, să înțeleagă sensul dezvoltării lumii. a societății. Pentru a fi revo

luționar trebuie. într-adevăr. să stăpînești multilateral, tot cega ce este mai nou în toate domeniile— și noi avem nevoie, de. un inginer, de . un chimist, de un agronom. de un medic cu înalțe cunoștințe tehnice, dar și politico- vulturale,-ideologice, de un revoluționar în adevăratul sens al cu- vîntului ! Numai așa vom înfăptui revoluția socialistă în noua etapă de dezvoltare — noua etapă a comunismului în România ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“). 4
Dragi tovarăși,La Congresul oamenilor muncii am vorbit pe larg despre problemele internaționale. De aceea, voi sublinia numai cîteva probleme ale situației mondiale. Întreaga noastră politică de dezvoltare a patriei este condiționată și se desfășoară într-o strînsă unitate dialectică cu politica internațională de pace și colaborare, deoarece numai în con-, ditii de pace vom putea înfăptui— atît noi. cît și alte națiuni — programul nostru, programele pe care le au alte popoare, de dezvoltare economico-socială, de realizare a unei lumi a dreptății și prieteniei între toate națiunile lumii ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu— pace !“).Ne aflăm într-o perioadă cînd în viata internațională continuă încă cursa înarmărilor, și în primul rînd a celor nucleare. Chiar cu cîteva zile în uimă. Sta’tele Unite ale Americii au efectuat o nouă explozie nucleară, ignorând cerințele opiniei publice mondiale, ale însuși poporului american, căre doresc să se pună capăt experiențelor nucleare, înarmărilor nucleare. doresc dezarmarea generală. și în primul rînd nucleară, doresc pacea. (Urale și aplauze puternice ; se scandează cu putere „Dezarmare — pace !“, „Ceaușescu— pace !“).România se pronunță ferm pentru dezarmarea nucleară, susține programul Uniunii Sovietice în a- ceastă privință. Ne pronunțăm pentru oprirea amplasării in Europa de noi arme jnucleare de tot felul și pentru trecerea la retragerea celor existente. Europa nu are nevoie de arme nucleare ! Europa trebuie să obțină, într-un timp cît mai scurt, eliminarea din toate stgtele europene a oricăror arme nucleare 1 Numai așa se poate asigura viața și libertatea fiecărei națiuni europene ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Dezarmare—pace !“).Susținem realizarea programului propus de țările socialiste din Europa privind reducerea cu 25 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare în următorii 5 ani, considerînd că, în perspectivă, va trebui să ajungem la o reducere cu cel puțin 50 la sută a acestor armamente. în acest scop, la Congresul oamenilor muncii am hotărât în deplină unanimitate — și consider că aceasta exprimă voința întregii noastre națiuni — să trecem, chiar unilateral, la reducerea acestora cu 5 la sută în acest an. Sînt convins că referendumul, pe care-1 vom face pînă la sfîrșitul acestui an, se va bucura de aprobarea întregii noastre na

țiuni. pentru că aceasta va demonstra voința unui popor care își făurește o viață nouă, libevă. de a se trece, la reducerea armamente- ■lor. de a merge ferm spre "o fume fără arme, fără războaie, b Junie mai dreaptă și mai bună ! (Urale și aplauze puternice. îndelungate ; se scandează „Dezarmare — pace !“).Ne propunțăm pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai prin tratative. Sîntem pentru realizarea de noi pași în direcția colaborării în Balcani și transformarea regiunii noastre într-o zonă fără arme nucleare si chimice, fără baze militare străine. Susținem, de asemenea. realizarea unor asemenea zone în nordul, centrul Europei si pe alte continente. (Aplauze si urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — România, pacea si prietenia !“).Susținem în mod activ lupta pentru lichidarea subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică internațională. Considerăm că este necesar ca. în cel mai scurt timp, să se organizeze o conferință internațională. sub. auspiciile Organizației Națiunilor Unite, pe aceste probleme — deoarece, fără o soluționare rapidă a acestor ' probleme. economia mondială va continua să se înrăutățească și, o dată cu aceasta, se va înrăutăți si mai mult situația țărilor în curs de dezvoltare, cu consecințe foarte grave, care vor accentua instabilitatea. Trebuie să facem totul pentru relații noi, pentru o nouă ordine e- conomică egală și echitabilă pentru toate națiunile lumii ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — România, pacea și prietenia !“).

Flori ole dragostei, flori ole recunoștinței

Avînd în vedere complexitatea si gravitatea problemelor mondiale, se impune intensificarea .luptei si actiunii tuturor forțelor progresiste, '"anifin'î'peffalis't'e.' a tuturor ’ iiâ- ..ppțp'ejpr, pgțițrțț a. determipa,..pp.rj- rea cursului periculos al evenimentelor si trecerea la o politică nouă, de destindere, de colaborare, de pace. Noi avem ferma convingere că, acționând unițe. popoarele dispun de forța necesară pentru ă impune pacea, dezarmarea. relații noi. de egalitate, de respect al independenței, de neamestec in treburi interne, de renunțare la forță și la amenințarea cu forța, de respectare a dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare liberă, independentă ! (Urale și aplauze puternice, prelungite).în această uriașă mișcare de pace, oamenii de știință, din în- vățămînt au un rol foarte important. Tineretul, studenții, elevii reprezintă o uriașă forță socială care trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre și să-și aducă o contribuție mai puternică la victoria rațiunii, a păcii, la realizarea unor relații noi, democratice între toate națiunile lumii. Tineretul, elevii din patria noastră trebuie să-și unească eforturile, să întărească solidaritatea cu tineretul, cu elevii, cu studenții de pretutindeni ! Oamenii de știință români și cadrele didactice din patria noastră să intensifice activitatea Comitetului „Oamenii de știință și pacea “, de solidaritate cu oamenii de știință și cadrele didactice de pretutindeni. Toate acestea sînt forțe •uriașe care pot să aducă o contribuție de mare însemnătate, împreună cu popoarele lor, la triumful păcii, la asigurarea unei lumi fără războaie, fără arme !

(Urale și aplauze puternice : se scandează „Ceaușescu — pace !". „Vom munci, vom invăța, pacea o vom apăra !“).
Dragi tovarăși,în incheiere. doresc. încă o data, să adresez cadrelor didactice, studenților și elevilor urarea de a face totul pentru a obține. în noul an de învățămint. rezultate cît mai bune, pentru ridicarea nivelului învățămîntului la cerințele partidului, ale dezvoltării științei, tehnicii și culturii. .Să faceți astfel, dragi tovarăși și prieteni. incit. prin rezultatele ce se vor obține în anul de învătămînt care începe astăzi, să ridicăm nivelul de cunoștințe și de pregătire al tineretului, al poporului nostru în formarea viitorilor specialiști din toate domeniile, a constructorilor comunismului în patria noastră ! (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu— P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).Vă urez, din toată inima, noi și noi împliniri, rezultate cît mai bune în învățămint și în muncă, în toate domeniile ! Multă sănătate și fericire ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează minute în șir : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu— tinerii „Ceaușescu — pace !“. într-o atmosferă de puternică însuflețire și strânsă unitate, toți cei prezenți la marea adunare populară aplaudă și ovaționează, cu deosebită căldură, pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii națiuni — pentru secretarul general al partidului. președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU,
A PARTICIPAT LA DESCHIDEREA NOULUI AN UE INVĂTĂMINT
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(Urmare din pag. a Il-a)— cea mai fertilă etapă de dezvoltare. Un exemplu semnificativ în acest sens : institutele de invățămint superior din Capitală au dat țării, în intervalul 1981—1986, 75 400 de specialiști cu înaltă calificare. Este ilustrativ, de asemenea, că in 1985 cadrele didactice, cercetătorii și studenții au realizat 1 564 contracte de cercetare, iar in ultimii cinci ani au fost brevetate 225 de invenții și inovații.In expoziție este reliefată pe larg colaborarea strinsă, rodnică dintre știință, invățămint și producție, care are un rol hotăritor in dezvoltarea forțelor de producție și ridicarea gradului general de civilizație a patriei.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate realizările obținute în activitatea practică, in munca de cercetare orientată in direcția soluționării unor probleme de mare însemnătate pe care le ridică dezvoltarea accelerată a economiei na- țiohale. Au fost înfățișate preocupările și rezultatele obținute pe linia creării de tehnologii avansate, de noi sisteme, instalații, echipamente și materiale, cu largi aplicații în economie, contribuind la creșterea bazei de materii prime și energetice, modernizarea proceselor de producție, reducerea consumurilor, sporirea productivității muncii și eficienței economice, diminuarea efortului valutar al țării, la transpunerea în viață a obiectivelor noii revoluții agrare. în același timp, este redat aportul unităților de invăță- mînt superior de profil Ia asigurarea asistenței medicale, la efectuarea unor cercetări privind protecția mediului înconjurător, precum și participarea la viața cultural-artistică a Capitalei și a țării.A fost relevată iu satisfacție contribuția pe care învățămintul superior din Capitală a adus-o și o aduce — prin elaborarea de proiecte, acordarea de asistență tehnică, efectuarea de studii — la realizarea unor mari obiective ale acestui timp eroic — Canalul Dunăre — Marea Neagră, metroul și noul centru civic din București, Centrala nucleară de la Cernavodă, amenajarea complexă a Dîmboviței, valorificarea complexă 

a bogățiilor din Delta Dunării.S-a subliniat că activitatea științifică a studenților din București s-a desfășurat, în anul universitar 1985—1986, în cadrul a 725 de cercuri și colective mixte de cercetare, care au abordat peste nouă mii de teme.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca facultățile Institutului politehnic să fie concentrate pe platforma acestuia, în vederea mai bunei folosiri a forțelor în cercetare și în soluționarea problemelor legate de procesul de invățămint.Expoziția cuprinde, de asemenea, un sector consacrat activității editoriale. în semn de profund omagiu și aleasă recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și gloria nepieritoare a României, în expoziție se află expusă, în- tr-un stand de onoare, monumentala sa operă teoretică, cuprinsă intr-un număr impresionant de volume, publicate in milioane de exemplare în țară și pe toate meridianele lumii, reprezentind o strălucită contribuție la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare, la îmbogățirea gîndirii social-politice contemporane.La loc de frunte erau prezentate, de asemenea, lucrările tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, larg cunoscute și prețuite în țară și peste hotare, importantă contribuție la progresul științei românești și universale.în standuri sînt expuse circa 1 300 de volume, semnate de cadre didactice, cercetători și studenți din Centrul universitar București, care abordează o largă arie tematică : științe social-politice, științe exacte și științe tehnice, lingvistică, literatură, artă, sport.Prin datele și exponatele pe care Ie prezintă, expoziția subliniază pregnant puternica dezvoltare pe care a cunoscut-o învățămintul nostru — asemenea tuturor sectoarelor vieții economice și social-culturale — integrarea sa strinsă cu cercetarea și producția, contribuția importantă a școlii la formarea și pregătirea tineretului la nivelul înaltelor exigențe puse de progresul rapid și multilateral al tării, la ridicarea gradului de cultură și civilizație al întregului popor.
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Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost intîmpinați Cu sentimente de aleasă prețuire și Înaltă stimă de către locuitorii Capitalei
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MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN CAPITALĂ
După încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu au luat parte la adunarea populară 
consacrată deschiderii anului de invățămint 1986—1987, confe
rind acestui important eveniment din viața școlii, a întregii na
țiuni, o înaltă și profundă semnificație.Desfășurată pe platoul din fața Institutului politehnic bucureștean, adunarea a reunit zeci de mii de cadre didactice, cercetători, studenți, elevi; precum/și oameni ai muncii din unități economice, social-culturale ale Capitalei. împreună cu toți cetățenii patriei, participanții au reafirmat in această tradițională zi de septembrie, care marchează momentul sărbătoresc, emoționant, al începerii cursurilor școlare și universitare, sentimentele de fierbinte dragoste față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru activitatea neobosită ce o dedică, cu pasiune revoluționară și patriotism înflăcărat. înfloririi continue a patriei și binelui poporului român.în același timp, s-a dat expresie alesei stime și prețuiri fată de tovarășa Elena Ceaușescu pentru modul strălucit în care îndrumă întreaga activitate din cercetarea științifică și invățămint din țara noastră, domenii de însemnătate hotări- toare pentru progresul multilateral al patriei.Aceste calde simțăminte și-au găsit o impresionantă manifestare în i primirea entuziastă făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu la sosirea în tribuna adunării.într-o deplină unitate de cuget și simțire, zecile de mii de participant au aclamat cu înflăcărare pentru gloriosul nostru partid comunist și secretarul său general, pentru eroicul popor român, constructor victorios al socialismului și comunismului, pentru patria noastră liberă, demnă și înfloritoare. S-a scandat, minute în șir, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. „Stima noastră și mindria. „Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu — pace !“.Vastul platou, unde s-a desfășurat adunarea, era împodobit sărbătorește. Drapele roșii și tricolore încadrau portretul conducătorului partidului și statului nostru, sub care se aflau urările : „Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general !“.în această atmosferă însuflețită, tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., deschizînd adunarea, a spus :Mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Cu profund respect și aleasă considerație, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să ne îngăduiți să dăm glas bucuriei nemărginite a locuitorilor Capitalei pentru marea cinste și onoare ce ne-o faceți prin înalta dumneavoastră prezență la adunarea populară consacrată deschiderii noului an de invățămint.Exprimind gîndurile și simțămintele de fierbinte dragoste și prețuire ale tuturor oamenilor muncii din municipiul București, adresăm, și cu acest minunat prilej, un vibrant omagiu conducătorului iubit al națiunii noastre socialiste. Eroul între eroii neamului, învestit de popor să-1 conducă spre culmile luminoase ale civilizației socialiste și comu

niste, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.împreună cu toți fiii țării, adînc recunoscători față de glorioasa dumneavoastră activitate ce o dedicați, de peste cinci decenii, propășirii continue a patriei, aducem cea mai aleasă cinstire monumentalei opere social-politice și faptei de neasemuită cutezanță prin care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. înflăcărat patriot, ilustru conducător al partidului și statului, ați determinat in mod decisiv grandioasa devenire a României contemporane, întruchipată în strălucitele victorii obținute de poporul nostru în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, pe care, cu demnitate și legitimă mîndrie, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".în semn de aleasă prețuire și deosebit respect, vă rugăm, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să primiți omagiul și gratitudinea oamenilor muncii din Capitală pentru activitatea prodigioasă ce o desfășurați în conducerea partidului și statului, ca remarcabil om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru excepționala dumneavoastră contribuție la progresul științei," în- vățămîntului și culturii românești, la creșterea prestigiului patriei noastre în întreaga lume.în atmosfera de puternică angajare patriotică, pentru înfăptuirea în- suflețitoarelor obiective de dezvoltare intensivă a economiei naționale, stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a tezelor și orientărilor cuprinse în magistrala cuvîntare rostită de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recentul forum al democrației muncitorești revoluționare, oamenii muncii din Capitală, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid. acționează cu abnegație in vederea realizării unei noi calități în toate domeniile. Vă raportăm că, pe 8 luni, s-a obținut o producție-marfă industrială cu 7,5 miliarde lei mai mare decît în perioada similară a anului trecut, înregistțjndu-se un ritm de creștere care asigură îndeplinirea integrală a prevederilor planului pe acest an și în actualul cincinal.Organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, sindicatele, organizațiile de tineret au luat măsuri pentru a pune in valoare marele potențial de producție, cercetare și din invățămint existent în Capitală, asigurînd folosirea cu eficiență sporită a capacităților de producție, înfăptuirea amplelor programe de modernizare, de organizare superioară a activității economice și sociale. în toate unitățile se acționează pentru realizarea producției fizice planificate, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, întărirea ordinii și disciplinei, îndeplinirea sarcinilor la export. în agricultură. întreaga noastră activitate urmărește sporirea contribuției unităților sectorului agricol Ilfov la aprovizionarea populației Capitalei, participarea lor activă Ia transpunerea in viață a obiectivelor noii revoluții agrare. în investiții-con- strucții se execută lucrări de o amploare fără precedent în îndelungata istorie a Capitalei.Vă rugăm să ne permiteți să folosim și acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a vă exprima, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din municipiul București, cele mai calde mulțumiri și recunoștința noastră fierbinte față de

grija și preocuparea dumneavoastră statbrriRâ; Cotidiană, pâhteu i-einhbi- rgaj și întinerirea urbanistică a Ca- pilalel. cate o vor situa la inaltele cote ale evoluției economico-sociale a patriei, in deplin acord cu" glorioasele realizări ale prezentului socialist, cu luminosul viitor Comunist al României.în procesul marilor prefaceri din societatea noastră, indeosebi in ultimele două decenii, învățămintul, știința și cultura au dobîndit noi dimensiuni — magistral sintetizate și puternic puse în lumină de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea programatică rostită la Congresul științei și invățămintului. Viața a confirmat întru totul uriașa însemnătate a conceptului dumneavoastră privind colaborarea și legătura strinsă între știință, invățămint și pro-, ducție, ca factori hotăritori ai dezvoltării forțelor de producție, ai a- firmării conștiinței socialiste și ridicării gradului general de civilizație a poporului. Dispunem astăzi de un program ideologic științific fundamentat, de o dotare modernă a unităților de cercetare și invățămint, de cadre temeinic pregătite. în măsură să soluționeze cele mai complexe probleme ale creșterii intensive și modernizării economiei naționale, prin aplicarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane.La baza întregii activități instruc- tiv-educative am situat și situăm statornic politica științifică a Partidului Comunist Român, grandioasa și monumentala operă revoluționară a secretarului general al partidului nostru, concepția materialist-dialec- tică și istorică despre natură și societate, cunoașterea și cinstirea trecutului glorios de luptă al neamului pentru dreptate și libertate națională. înțelegerea aprofundată a mărețelor transformări socialiste și a perspectivei ridicării patriei pe cele mai înalte trepte de progres și prosperitate.Pe aceste temeiuri, elevii și studenții din București, asemenea întregului tineret studios, mobilizați de organele și organizațiile de partid, ale Uniunii Tineretului Comunist și Asociației studenților comuniști, ale pionierilor, se pregătesc, sub îndrumarea cadrelor didactice, pentru a pătrunde tot mai adine în universul cunoașterii umane, a-și însuși cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, conștienți de marea misiune ce le revine de a se integra în eforturile poporului nostru, care, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, mult stimate tovarășe secretar general, făurește cea mai înaintată orinduire pe pămîntul României.Angajați cu toată hotărîrea în înfăptuirea istoricelor programe adoptate de Congresul al XIII-lea, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală își exprimă adeziunea deplină față de politica externă a partidului și statului, față de activitatea strălucită pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cunoscut pe întreaga planetă ca Marele Erou al Păcii, o dedicați cu neobosită energie realizării dezarmării generale, și in primul rind a celei nucleare, întăririi Păcii și colaborării internaționale, asigurării dreptului suprem al omenirii la viață, edificării unei lumi mai bune și mai drepte, în care fiecare popor să-și făurească, în libertate. independentă și demnitate, propriul destin.Vă încredințăm, cu solemn legă- mint, mult stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru înfăptuirea prețioaselor orientări și indicații date și cu prilejul vizitei întreprinse astăzi de dumneavoastră, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor ce ne revin pe a- cest an și pe întregul cincinal, întărind. astfel, prin noi fapte .de muncă, recunoștința ce o datorăm ilustrului conducător al partidului și sta

tului, cel mai iubit și stimat fîu al poporului riOstru, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, Nicolae "Ceaușescu.In continuare a luat cuvintul tovarășul Titus Crudu, director ăl întreprinderii de utilaj chimic „Grivița Roșie", care a spus :Mult iubite și stimate 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 întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie", să dau glas celor mai profunde sentimente de bucurie și fierbinte mîndrie patriotică pentru faptul că întreprinderea noastră a fost din nou onorată astăzi de vizita de lucru efectuată de dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu.Folosesc acest prilej pentru a vă aduce cel mai profund omagiu și a vă exprima, din adincul inimilor, nemărginita recunoștință ce v-o purtăm dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, conducătorul genial al destinelor patriei, strategul înțelept al operei de înălțare a României pe culmile civilizației comuniste, pentru grija statornică ce o manifestați înfloririi continue a patriei, asigurării bunăstării si fericirii întregului popor.în același timp, îmi revine deosebita cinste de a adresa tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent, om politic și savant de largă recunoaștere internațională. un cald omagiu împreună cu cele mai vii mulțumiri pentru contribuția inestimabilă pe care o aduce la dezvoltarea învăță- mîntului. științei și culturii, la înfăptuirea neabătută a mărețului program al partidului.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am realizat și depășit planul pe 8 luni ale anului, acționind, totodată, cu toată răspunderea pentru sporirea exportului și realizarea întocmai a obligațiilor ce ne revin din programele prioritare, creșterea productivității muncii și reducerea continuă a cheltuielilor de producție.Cu sprijinul institutelor de cercetare și de invățămint superior din Capitală, acționăm consecvent pentru înfăptuirea programului de modernizare și organizare superioară a producției și a muncii.Orientările cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvintare la recentul forum al democrației muncitorești, indicațiile de largă deschidere pentru activitatea noastră pe care ni le-ați dat în timpul vizitei de astăzi reprezintă pentru noi un mobilizator program de muncă și acțiune menit să asigure realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin in actuala etapă de dezvoltare intensivă și de ridicare pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități economice.Strins legat de perfecționarea procesului de producție, acționăm pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a personalului muncitor, ne preocupăm statornic de formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, de afirmarea tot mai puternică in viața întregului colectiv a spiritului revoluționar patriotic, a eticii și echității socialiste.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, folosind la întreaga capacitate dotarea modernă de care dispunem, experiența muncitorilor și a intelectualității tehnice din întreprindere, colectivul nostru va realiza cu o lună mai devreme producția de export pe 1986, o dată cu îndeplinirea și depășirea tuturor celorlalți indicatori ai planului, contribuind astfel la înăl

țarea pe noi culmi de civilizație și progres a patriei noastre — România socialistă.Vă dorim din toată inima, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. sănătate și fericire, multă putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe. cu fermitate și înțelepciune, spre noi izbinzi, pe calea socialistă și comunistă a tării.A luat apoi cuvîntul tovarășa Lau- rența Savin, studentă, președinte al Consiliului Uniunii asociațiilor studenților comuniști din Institutul a- gronomic „Nicolae Bălcescu", care a spus :Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Vă rog să-mi îngăduiți ca. în numele studenților din Centrul universitar București, să exprim cele mai calde sentimente de stimă și recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, părinte drag al tineretului din țara noastră, revoluționar încercat, ilustru ctitor al României socialiste moderne, comunist înflăcărat, a cărui genială operă teoretică și practică va rămine Înscrisă cu litere de aur în marea carte a istoriei multimilenare a poporului român.Gîndurile noastre de vie recunoștință și adînc respect se îndreaptă, totodată, spre dumneavoastră, mult iubită și stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și ilustru savant, a cărei prodigioasă activitate determină amplificarea continuă a contribuției științei, invățămintului și culturii la înfăptuirea grandioaselor obiective ale dezvoltării economico- sociale a țării, la promovarea păcii și colaborării între popoare.Deschiderea noului an de învăță- mint în prezența dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, constituie pentru studenții centrului nostru universitar, asemenea întregului tineret studios, un motiv de înălțătoare mîndrie patriotică, de puternic îndemn de a învăța și munci, de a munci și învăța, pentru a deveni adevărați revoluționari, constructori de nădejde ai socialismului și comunismului pe pămîntul României.Răspunzînd prin fapte cerințelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, de a ne forma prin muncă și pentru muncă, de a integra învățămintul cu cercetarea și producția, vă raportăm că asociațiile studenților comuniști din institutul agronomic, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au militat consecvent pentru ridicarea calității pregătirii profesio- nal-științîfice și revoluționare a studenților, pentru a-și aduce o contribuție sporită la transpunerea în viață a obiectivelor noii revoluții agrare. îndemnurile calde pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați adresat a- gronomilor, de a studia profund tainele naturii, de a cunoaște bine și extinde experiența acumulată în a- gricultura noastră socialistă, ne mobilizează eforturile și elanul creator de a participa la realizarea unei a- griculturi moderne, intensive, de înaltă productivitate și eficiență.Mulțumindu-vă respectuos pentru indicațiile pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei de astăzi în institut, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că, asemenea întregului tineret al patriei, sintem ferm hotărîți să învățăm și iar să învățăm, însușindu-ne tot ce »este mai nou în știință și tehnică, dovedind că în activitatea tineretului nu există loc pentru „nu se poate".Urmind neabătut strălucitul dumneavoastră exemplu de devotament

fără margini pentru cauza partidului, a independentei, demnității și libertății poporului, ne angajăm să facem totul pentru a înfăptui e- xemplar politica internă și externă a partidului și statului nostru, răs- Jiunzind prin fapte minunatelor condiții create formării și afirmării tineretului studios ăl patriei în această epocă istorică, pe care întreaga națiune, cu îndreptățită mîndrie patriotică și legitimă satisfacție, o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu".In cuvîntul său, tovarășul Tache Voicu, rectorul Institutului politehnic București, a spus :Mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Profund onorați de marea cinste pe care ne-ați făcut-o astăzi vizitînd din nou Institutul politehnic din București, vă rog să-mi permiteți să exprim cele mai alese simțăminte de adincă stimă și respect, de înaltă prețuire și caldă recunoștință pe care tineretul studios și slujitorii școlii românești le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, strălucit patriot și revoluționar înflăcărat, inspiratorul și ctitorul mărețelor realizări ale acestei epoci de aur a istoriei patriei, personalitate de excepție a lumii politice contemporane, care conduceți cu înțelepciune și clarviziune destinele națiunii noastre spre culmile luminoase ale comunismului.Adresăm, totodată, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, ilustru savant de largă recunoaștere internațională, sentimentele noastre de stimă și aleasă considerație pentru neobosita activitate politică, științifică și socială dedicată înfăptuirii consecvente a politicii partidului și statului nostru, dezvoltării și înfloririi gîndirii științifice, a învățămin- tului și culturii românești, "ridicării necontenite a nivelului de trai, material și spiritual al intregii națiuni.Institutul politehnic bucureștean. amplasat pe această modernă platformă de invățămint, cercetate și producție — creată din inițiativa dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general — dispune de toate condițiile necesare unei temeinice pregătiri profesionale a celor aproape 26 de mii de studenți, educării și formării multilaterale a viitorilor specialiști în măsură să preia și să ducă mai departe, minunatele cuceriri ale științei și invățămintului, contribuind astfel la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Punînd la baza întregului proces instructiv-educativ concepția dumneavoastră novatoare, revoluționară de integrare a invățămintului cu cercetarea și producția, vă raportăm că studenții și cadrele didactice din institut au contribuit la rezolvarea unor probleme tehnice legate direct de dezvoltarea în ritm susținut a industriei aeronautice, electrotehnicii, microelectronicii, producției de calculatoare, elaborind, de asemenea, tehnologii noi pentru reducerea consumurilor de materiale, combustibil și energie în toate sectoarele de activitate. Asemenea întregului popor, am urmărit cu deosebit interes magistrala cuvîntare pe care ați rostit-o dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la cel de-al IIT-lea Congres al oamenilor muncii. Noua inițiativă de pace, expusă cu acest prilej, de a reduce armamentele, efectivele și cheltuielile militare pînă la sfirșitul acestui an cu 5 la sută, demonstrează încă o dată consecvența cu care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. Marele Erou al națiunii noastre. Marele Erou al Păcii, militați neobosit pentru oprirea cursei înarmărilor și salvarea omenirii de Ia distrugere și ne exprimăm convingerea că rațiunea va învinge, că acestei noi și generoase idei i se vor alătura toți

oamenii politici de bună credință, guvernele, toate popoarele lumii.Mulțumindu-vă din adincul inimii pentru indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat, și cu prilejul vizitei de astăzi, vă asigurăm, mult iubite to“ " ' varășe secretar general, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că vom acționa cu neclintită hotărîre și profund devotament pentru perfecționarea intregii noastre activitățiB3n(1 de instrucție și educație revoluționa- ră, pentru a spori aportul studenților și cadrelor didactice la efortul general al întregului popor in vederea înfăptuirii neabătute a hotări- rilor Congresului al XIII-lea al partidului, pentru a asigura înaintarea fermă a României pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Să ne trăiți întru multi ani fericiți, mult stimate și iubite tovarăș; «ecre- tar general Nicolae Ceaușescu, mu.*t  stimată tovarășă Elena Ceaușescu !Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-a fost adresată, cu deosebit respect, rugămintea de a lua cuvîntul.Intimpinat cu multă căldură, cu cele mai vibrante sentimente de dragoste și prețuire, a luat cuvintul, in încheierea adunării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvintarea conducătorului partte dului și statului nostru a fost urmărită cu deosebit interes, cu profundâ satisfacție și mîndrie patriotică, cu deplină aprobare, fiind subliniată, in repetate rinduri, cu vii și îndelungi aplauze, urale și ovații.Adresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, după rostirea cuvîntării, tovarășul Constantin Olteanu a spus :„Vă rog să ne permiteți ca, în numele participanților la această impresionantă adunare, al comuniștilor, al tuturor locuitorilor Capitalei, să . vă adresăm cele mai fierbinți mulțumiri pentru aprecierile făcute și indicațiile ce ni le-ați dat și să vă incredințăm că ideile, tezele și orientările de excepțională însemnătate cuprinse in cuvintarea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vor constitui un amplu și mobilizator program de acțiune, menit să determine sporirea contribuției celor ce lucrează in domeniile invățămintu- lui, științei și culturii, a elevilor și studenților, a tuturor oamenilor muncii Ia înfăptuirea grandioaselor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului,în aceste momente de profundă vibrație patriotică, ne angajăm solemn, ca. prin faptele noastre de muncă, să încununăm omagiul fierbinte pe care, îibpreună cu întregul popor, il aducem marelui Erou al României, genialului conducător al poporului român, secretarul general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu".Marea adunare populară a luat sfirșit într-o atmosferă înălțătoare, de puternic entuziasm. S-a scandat, din nou, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu — pace !“. Formalii corale au interpretat cin- tece închinate partidului, patriei noastre socialiste.însuflețiți de mobilizatoarele îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. slujitorii școlii au reafirmat hotărîrea de a face totul pentru transpunerea neabătută in viață a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, pentru realizarea unui invățămint de înaltă calitate, de a-și îndeplini in mod exemplar nobila misiune ce' le, revine de a forma și pregăti tinăra generație, de a o educa în spirit revoluționar, patriotic. La rindul lor, studenții si elevii au exprimat angajamentul entuziast de a-și insuși cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, de a se pregăti temeinic pentru muncă și viață, de a servi întotdeauna cauza măreață a înfloririi patriei in care s-au născut, trăiesc și se vor realiza plenar ca specialiști, ca oameni și cetățeni de . nădejde ai României socialiste.
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ÎNTREAGA RECOLTĂ DE TOAMNĂ 
STRINSĂ Șl DEPOZITATĂ ÎN CEL 
MAI SCURT TIMP, FĂRĂ PIERDERI!

teleorman: Porumbul - pus Ia adăpost cit mai repede

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSurvolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit dumneavoastră și poporului prieten român cele mai bune urări.Vă doresc noi succese in edificarea societății socialiste, pentru prosperitatea patriei dumneavoastră,
PAL LOSONCZI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

- -   ........................ 1 ■ ............ ........... ...............................................- ------------ =

ZIUA NAȚIONALĂ A MEXICULUI

Domnului MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite MexicaneCIUDAD DE MEXICOAniversarea proclamării independenței Statelor Unite Mexicane îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului mexican prieten.

Cimpa Teleormanului ni se în- fățlșeaiă in aceste zile cu lanuri nesfirite de porumb, de sfeclă de zahăr sau soia, cu mii și zeci de mii de oimeni — cooperatori, mecanizatori specialiști, alți locuitori ai satelor — încinși deopotrivă de arșița isniculară și de temperatura înaltă i acestei perioade cu atitea lucrări stringente în cîmp, • Principalele forțe umane și mecanice sînt concentrate la culesul porumbului, cultura care ocupă cea mai mare suprafață. Pină în seara zilei de 14 septembrie porumbul a fost strîns de pe 39 510 hectare, reprezentînd 35 la sută din suprafața cultivată.Spre partea dinspre Dunăre a cimpiei, pe ogoarele C.A.P. Lița și l.A.S. Turnu Măgurele, recolta de porumb se adună mai ales cu mijloacele mecanice. Și aici, ca pe toată întinderea cîmpiei de sud a județului, roadele bogate exprimă In fapt adevărata măsură a hărniciei și priceperii celor ce fac piine in această parte a țării. Această hărnicie șl pricepere își găsește concretizarea și în modul responsabil în care este organizată munca la recoltare, în randamentul înalt cu care sînt folosite mijloacele mecanice. „Recoltăm porumbul în funcție de stadiul de coacere — ne
hunedoara: Prioritate recoltării cartofilorNicicind în județul Hunedoara recoltarea cartofilor nu a început atît de devreme. Dar dacă timpul este mai înaintat ca in alți ani, nici oamenii nu s-au lăsat mai prejos. Din prima zi a declanșării recoltatului cartofilor, organele și organizațiile de partid, conducerile unităților agricole cooperatiste și de stat au pus un accent deosebit pe buna organizare a muncii și au mobilizat un mare număr de oameni la recoltatul și transportul cartofilor.în toate unitățile agricole, toată suflarea satului a ieșit la strîngerea cartofilor. Așa se și explică faptul că din Cele 3 272 hectare cultivate cu cartofi în unitățile agricole de stat și cooperatiste, pină în seara zilei de 14 septembrie s-au recoltat 2 508 hectare. De la comandamentul județean pentru agricultură și pînă la cei care string recolta cuvîntul de ordine este încheierea acestei: lucrări și trecerea apoi cu toate forțele la strîngerea porumbului. Cum se acționează în cimp pentru îndeplinirea acestui oBiectiv ?în consiliul agroindustrial Totești, unde sînt cultivate cu cartofi 620 hectare, recoltatul se desfășoară din plin. La una dintre unitățile frun

bihor: Măsuri care au scurtai drumul legumelor spre consumator„Roadele grădinilor sint în acest an nespus de bogate". Cu aceste cuvinte ne-a intîmpinat ing. Teodor Bora, directorul Trustului horticol județean Bihor. Reținem din discuția purtată că recoltele mari de legume sint rodul aplicării consecvente a unor măsuri menite să asigure creșterea randamentului la hectar, îndeosebi prin specializarea și concentrarea fermelor, introducerea unor soiuri înalt productive, amplasarea acestor culturi pe terenuri propice, cit mai adecvate cerințelor. „Acest septembrie — a adăugat interlocutorul — e pentru noi virf de activitate". Și pentru ca afirmația să nu ră- mînă vorbă goală să depanăm firul faptelor.Fermele întreprinderii „Arovit" Valea lui Mihai sint încărcate de atita rod, încît dacă nu le-ai vedea pline de oameni ai crede că nici nu au trecut prin ele culegătorii. Oprim, la întâmplare, în fermele nr. 11 — Cherechiu și nr. 2 — Valea lui Mihai, în parcelele cultivate cu roșii, aproape 90 la sută din rod a ajuns la maturitate, căldurile forțind grăbirea coacerii. Toate ar trebui culese în cel mult 14 zile, dar ritmul livrărilor nu poate depăși 560 tone pe zi.— Lucrăm de aproape o lună la capacitate', ne spune Ioan Pop, directorul întreprinderii. „Explozia" de tomate impune, în aceste condiții, măsuri speciale. Mai exact, să urmărim zi de zi starea producției in cîmp, să corelăm riguros graficele de recoltare cu posibilitățile de industrializare.Notăm : se parcurg o dată la două zile suprafețele cultivate cu soiuri mai puțin rezistente, adunînd tomatele cele mai coapte care ar risca altminteri să se deprecieze. S-a prelungit în fiecare zi cu două ore du
i n e m ac

• Căutătorii de aur: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,30, 14;
16,30; 19.
• Cu mîinile curate: FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Șapte băieți și o ștrengăriță: 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17,15; 19,30.
• Profetul, aurul și ardelenii: BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
• Răpirea fecioarelor: DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30.
• Căutătorii de aur: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii: PA
CEA (71 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
• Noi, cei din linia întîi: VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Artista, dolarii și ardelenii: VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17,15; 19,30.
• Trebuie să-ți joci rolul: SALA
MICA A PALATULUI — 15; 17,15;
19,30, PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 

L

spune directorul l.A.S. Turnu Măgurele, inginerul Romulus Zaharia. Sint lanuri cu știuleți bine copți. și uscați, dar și altele încă verzi. Am concentrat forțele cu prioritate la recoltarea lanurilor ajunse la maturitate, unde avem hibrizi timpurii și semitimpurii. Procedînd astfel, am strîns recolta de pe suprafețele pe care urmează să însămînțăm cereale păioase".La C.A.P. Moșteni — Furculești, cîmpul era împînzit de oameni. Lanurile bogate, cu știuleți mari, anunță producții-record pentru gospodarii de aici, care, și în anii tre- cuți, au obținut recolte foarte bune. Președintele cooperativei. Constantin Cătrună, ne-a arătat o schiță cu amplasarea culturii pe sole, , în dreptul fiecărei suprafețe fiind trecută umiditatea actuală a lanului. Ampla mobilizare de forțe la cules explică de ce recoltarea este avansată aici. Munca a fost astfel orga- nizată încît o mare parte din suprafața cultivată cu porumb să fie strinsă manual de cooperatori, dar și de alți locuitori ai satului : pensionari, muncitori navetiști. Duoă ce porumbul este adunat, cocenii sint tăiați și scoși în snopuri, la capătul solelor. ..în acest mod — ne spune președintele cooperativei — 

tașe — C.A.P. Ostrov — unde se obțin în fiecare an între 25 000 — 27 000 tone cartofi la hectar, din cele 100 hectare cultivate s-au și reeditat tuberculii pe mai mult de 70 hectare. Cîmpul era aici o mare de oameni. Se lucra cu 3 combine și două mașini de scos Cartofii. Președintele unității. Cornel Lepădă- toni, alături de cooperatori manifesta o deosebită grijă pentru recoltarea fără nici o pierdere a cartofilor, în urma combinelor și a mașinilor de scos cartofii, tineri și vîrstnici stringeau fiecare cartof rămas in brazdă.Aceeași atmosferă de muncă intensă am întâlnit și în celelalte unități din consiliul agroindustrial Totești. De fapt, de aici de la Totești, s-au și preluat pînă acum peste 2 000 tone cartofi pentru sămânță șl cei destinați însilozării sau consumului. fapt ce demonstrează că recoltarea, sortarea și transportul din cîmp al cartofilor la locul lor de depozitare se fac în același ritm.O bună; organizare a muncii de recoltare a cartofilor am intilnit și la C.A.P. Vîlcele, unde, deși se lucra cu zor. era evidentă grijă ca nici un cartof să nu se piardă. Aici, deși 

rata normată de funcționare, întărind asistența tehnică pe toate cele trei schimburi și pe intregul flux de producție. Cu toate aceste eforturi nu poate fi omisă dificultatea pe care o ridică acum în plină campanie de industrializare asigurarea sitelor cu perforații de 0,4 și 0.7 care afectează buna funcționare a rafina- tricelor. Preocupări și probleme pe care le-am întîlnit de altminteri și in cadrul întreprinderii „Avîntul" din Oradea. Lăudabilă este aici stăruința de a pune în funcțiune, înce- pind cu actuala campanie, în fermele situate la distanțe mai mari, a 5 instalații de producere a sucului brut. Ca urmare, o treime din materia primă — în cazul tomatelor — este afluită sub formă de suc brut, degrevînd simțitor capacitatea de preluare în întreprinderea prelucrătoare.Producții mult superioare înregistrează față de anii precedent! și întreprinderea de legume și fructe Bihor. Cum se acționează însă pentru valorificarea operativă și eficientă a produselor ? Dacă ar fi să socotim numai ce arată graficele din prima săptămină a lunii septembrie — neonorarea cu 1 000 tone legume a comenzilor depuse de I.C.S.L.F. Bihor — situația e necorespunzătoare. Se afirmă că e o săptămină neca- racteristică. Dincolo însă de faptul că înseși graficele sînt stabilite sub ritmul minim impus de recoltare, rezultă că nu se respectă nici acestea. Există fără îndoială anumite greutăți legate îndeosebi de industrializarea unei însemnate părți din producția de tomate, modificarea structurii producției în întreprinderile prelucrătoare diminuind posibilitățile de preluare a surplusului, chiar a
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Caravana misterioasă: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Infernul din zgîrie-nori: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19.
• Pacea — victorie a rațiunii: CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Bonner fiul: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,30: 13.30; 15,30; 17,30;
19.30, FLAMURA (85 77 12) >- 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Program de desene animate — 9;
11, Program special pentru tineret — 
13; 15; 17; 19: DOINA (16 35 38).
• Salamandra: STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,30; 13.30 ; 15,30; 17,30; 19,30,
COSMOS (27 54 95) — 15; 17,15»; 19,30.
• Al șaptelea cartuș: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cei șapte fantastici: .DACIA 
(50 34 94) — 9; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30.
• Sint timid, dar mă tratez: LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.
• Pugaclova: COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17,15; 19,30.
• Zilele filmului de comedie: MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30. 

reușim să strîngem pentru baza furajeră coceni care nu sînt complet uscați, cu. o valoare nutritivă mai ridicată". Este demn de remarcat că și în alte unități agricole din județ — Purani, Orbească, Dobrotești, Tă- tărăștii de Jos, Măgura etc — prin recoltarea manuală a unor suprafețe mari cultivate cu porumb se asigură furaje de calitate mai bună.Pentru intensificarea ritmului recoltării, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit noi măsuri care vor trebui aplicate cu rigurozitate in fiecare unitate în parte. în acest sens, puternicelor forțe umane trimise din alte sectoare de activitate în sprijinul unităților agricole trebuie să li se asigure front de lucru cdrespunzător. Concomitent, în toate unitățile trebuie întreprinse acțiuni energice pentru ca producția să fie transportată din cîmp pe măsură ce se re" coitează. Pentru aceasta, se impune mai buna folosire a mijloacelor mecanice de transport și utilizarea la transportul porumbului a tuturor atelajelor de la sate, astfel încît recolta să fie pusă la adăpost în cel mai scurt timp și fără pierderi.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scînteii"

se lucra cu o singură mașină de strîns cartofii, se asigura un ritm crescut la recoltat. Fapt explicabil fiindcă cetățenii care posedă cai au ieșit în cîmp cu plugurile la scos de cartofi. Noi am notat pe loan Ionașcu, Ilie Pisău, Isidor Onescu, Ironim Badea și Ionel Onescu, dar mai erau și alții. Tot cu mijloace proprii erau transportați cartofii și din cimp la locul de cântărire, de unde apoi luau drumul către beneficiată în mijloacele lor de transport.Așa se acționează, cu toate forțele de Ia sate, dar și cu sprijinul oamenilor muncii din întreprinderi și instituții, care, după orele de program, participă cot la cot cu țăranii cooperatori și mecanizatori la recoltatul grabnic al cartofilor. încheind recoltarea cartofilor, mecanizatorii, care au și intrat la arat și pregătirea ■ primelor suprafețe de teren, încă de la începutul acestei săptămîni, vor avea un front și mai larg de lucru pentru buna pregătire a terenului pentru însămîntările de toamnă.
Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii" 

cantităților de tomate contractate cu unii furnizori. Producția e abundentă, organizarea insă lasă de dorit. Sint ferme — Cheresig — bunăoară — unde hectare întregi cu tomate de foarte bună calitate, ajunse în bună parte la supracoacere, n-au fost parcurse nici măcar pentru o primă recoltare.Sesizat de asemenea stări de lucruri comitetul județean de partid a luat măsurile corespunzătoare, în- cepînd cu asigurarea forței de muncă necesare la recoltat, pînă la instituirea unui filtru de calitate cu recepția produselor la depozit, efectuată în comun de împuterniciți ai furnizorului și comerțului.Potrivit' planului stabilit, precum și ultimelor evaluări au mai rămas de recoltat și livrat în acest an 150 000 tone legume. Ceea ce, raportat la perioada calendaristică optimă pentru culesul legumelor, înseamnă că de acum ritmul zilnic de recoltare să fie de cel puțin 2 200 tone, aproape dublu față de cel realizat pînă acum. Numai hărnicia grădinarilor nu e de ajuns. A nu aduna cit timpul este prielnic tot ce oferă toamna înseamnă a neglija cerințele bunel aprovizionări, înseamnă muncă irosită și, în multe situații, producție ce nu mai poate fi recuperată. în plus, pornind de Ia excedentul înregistrat- la unele sortimente și neacoperirea necesarului la altele n-ar fi lipsit de importanță ca producătorii, sub coordonarea trustului horticol județean, să regîndească modul de organizare a producției horticole în perspectiva anului următor.
loan LA ZAcorespondentul „Scînteii”

• Milițian ca: PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17,15; 19,30.
• Despărțire temporară: ARTA
(213186) — 9; 12; 16; 19.

teatre

DESCHIDEREA CURSURILOR LA ACADEMIA DE PARTID
PENTRU INVÂTĂM1NT SOCIAL-POLITICLuni, 15 septembrie, a avut loc festivitatea deschiderii noului an de învățămînt la Academia de partid pentru învățămint social-politic.Participanții la festivitate au adresat. cu acest prilej, o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.în telegramă se subliniază că prodigioasa și multilaterala operă teoretică. ideologică și politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă izvorul principal, călăuza statornică a întregii activități didactice. practice, științifice și educative desfășurate de cadrele didactice, studenții și cursanții Academiei de partid pentru învățămînt social-politic. în același timp, este exprimat angajamentul colectivului de cadre

DESCHIDEREA ANULUI DELuni a avut loc deschiderea cursurilor la Academia militară, în. școlile și liceele militare.Cu acest prilej, cadrele didactice, studenții și elevii instituțiilor militare de învățămint au adresat telegrame tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate.în aceeași unitate de gînd și simțire cu întregul popor, cu toți ostașii țării, participanții la festivitățile de deschidere a noului an de învățămint în armată reafirmă satisfacția deplină pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, garanția sigură a îndeplinirii cu fermitate a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, a programelor adopta-

Luni, 15 septembrie, a avut loc deschiderea noului an de învățămînt în școlile militare de ofițeri și subofițeri ale Ministerului de Interne.Cu acest prilej, cadrele didactice Si elevii au adresat tovarășului NICOLAE CEAUSESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate, telegrame in care și-au exprimat, cu sentimente de aleasă și legitimă mindrie patriotică. bucuria nețărmurită pentru realegerea sa în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii — chezășie sigură a înaintării ferme a patriei noas-
Cronica zileiCu prilejul Zilei Internaționale a păcii, care se sărbătorește in acest an in ziua deschiderii noii sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. în București a avut Ioc o masă rotundă cu tema „Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind asigurarea păcii In lume".Comunicările prezentate au pus în evidență politica externă a partidului și statului nostru, neobosita activitate a președintelui României socialiste consacrată- făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta
tv

20,00 Telejurnal
20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare. Experiența Olt — s-o 
cunoaștem, s-o generalizăm (color)

20,40 Teatru TV (color). „Baltagul" de 
Mihail Sadoveanu. Premieră TV.

CRAIOVA : Energiq 
electrică peste prevederiFerm hotăriți să aplice neabătut in viață sarcinile și orientările formulate de secretarul general al partidului, la recentul Congres al oamenilor muneij. energeticienii de la Centrala electrică de termo- ficare Ișalnița raportează noi Și importante succese in întrecerea socialistă. Astfel, ei au majorat la 385 milioane kWh cantitatea de e- nergie electrică furnizată peste prevederile de plan Ia zi sistemului energetic național, în condițiile reducerii consumului specific cu aproape 6 000 tone combustibil convențional. Acest succes a fost posibil ca urmare a asigurării funcționării la parametri superiori a turboagregatelor și asigurării ritmice cu combustibil, intăririi ordinii și disciplinei in toate locurile de muncă. (Nicolae Băbălău).

TIMIȘ : Noi unități 
medico-sanitareîn județul Timiș s-au dat în folosință noi unități medico-sanitare. Ele contribuie la creșterea calității asistenței medicale acordate populației, Astfel, în cadrul Spitalului

Informații sportive. CANOTAJ. La campionatele balcanice de canotaj academic pentru juniori de la Belgrad, sportiva română Georgeta Soare a cîștigat proba de schif simplu, cu timpul de 5’51”56/100, urmată de Antonia Zva- jer (Grecia) — 6’01”98/100 și Marina Iankulova (Bulgaria) — 6’04”96'100. Alte două victorii românești au fost obținute de Margareta ■ Coșeri — 3’57”32/I00 la schif simplu (cadete) și de echipajul masculin de 4 rame fără cîrmaci (Ioan Șara, loan Borza, Ștefan Dobre, Doru Halus) — 4’38”40/100.

didactice, studenți și cursanți ai Academiei de a pune la baza Întregului proces de învățămint și cercetare. a activității practice, opera revoluționară, teoretică și politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. orientările si indicațiile cuprinse în strălucita sa cuvintare rostită la al III-lea Congres al oamenilor muncii, sarcinile trasate cu prilejul deschiderii anului de învățămint 1986—1987. întregul colectiv al Academiei este pe deplin hotărît să-și îndeplinească misiunea încredințată — de a forma revoluționari de profesie, cu un înalt nivel de cunoștințe teoretice. ideologice și politico-organiza- torice, capabili să traducă în viață, cu devotament și abnegație, politica internă și externă a partidului și statului nostru.
ÎNVATAMINT IN ARMATA•te de Congresul al III-lea al oamenilor muncii, spre binele și fericirea întregii națiuni, spre gloria și prosperitatea României socialiste, în telegrame este exprimat angajamentul cadrelor didactice, studenților și elevilor instituțiilor militare de învățământ ca, urmind cu încredere nestrămutată strălucitul exemplu de dăruire patriotică și revoluționară al secretarului general al partidului, să-și consacre toate eforturile, energia și puterea de murlcă transpunerii in viață a sarcinilor ce le revin din istoricele hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, a tezelor., ideilor și orientărilor cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea noului an de învățămint, a prevederilor Directivei comandantului suprem privind pregătirea militară și politică a armatei în perioada 1986—1990.
AN DE ÎNVATAMINT 
MINISTERULUI DE INTERNE tre pe noi culmi de progres și civilizație, spre comunism.în telegrame se reafirmă legămin- tul solemn a) efectivelor instituțiilor militare de învățămint ale Ministerului de Interne de a înfăptui neabătut, la un înalt nivel calitativ, sarcinile ce le revin din istoricele documente ale Congresului al XIII- lea. din legile țării și Directiva comandantului suprem, hotărirea fermă de a fi gata oricînd să apere cu bărbăție și devotament, împreună cu întregul popor, independența și suveranitatea patriei, securitatea statului, avuția națională, ordinea și liniștea publică, drepturile și libertățile cetățenești. • 

noastră. O atenție deosebită a fost acordată prezentării concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu privind problema fundamentală a zilelor noastre — asigurarea dreptului fundamental al oamenilor, al popoarelor la viață, la pace, la existență liberă și independentă. în acest cadru au fost evidențiate numeroasele initiative românești privind oprirea cursei înarmărilor și trecerea Ia dezarmare, in primul rind la dezarmarea nucleară. (Agerpres)
Interpretează: Dorina Lazăr,
Gheorghe Visu, Petre Gheorghiu, 
Ștefan Radof, Mihai Mereuță, San
du Sticlaru, Ovidiu Schumacher, 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, Vasile 
Muraru, Lamia Beligan, Viorel 
Baltag, Ion Al-bu, Gabriela Albu, 
Alexandru Manea. Scenariul și re
gia : Anca Ovanez Doroșenco. 
Partea I.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

clinic nr. 4 din Timișoara a fost dat in folosință un bloc operator de chirurgie toracică, iar pe marea platformă industrială din calea Buziașului și-a început activitatea un dispensar-policlinică. El dispune de toate cabinetele și laboratoarele de specialitate proprii unităților urbane de acest fel. Un dispensar policlinic a fost dat în folosință și în municipiul Lugoj. (Cezar Ioana).
JAȘT : 100 000 

de apartamente(Constructorii de locuințe ieșeni au dat in folosință in acest an, pină acum, t 400 apartamente depășind cu 113 apartamente prevederile graficelor la zi. Succesul este semnificativ și pentru faptul că s-a ajuns astfel la cifra de 100 000 apartamente nou construite în județ ; acestora li se adaugă spații comerciale ce însumează circa 130 000 mp și lin mare număr de unități de servire a populației, la parterul blocurilor. Concomitent, s-au extins rețelele de apă și canalizare, cele de tramvaie și troleibuze, s-a modernizat prin lucrări de pavare și asfaltare o mare suprafață de străzi și trotuare. (Ma- nole Corcaci).
SCRIMA. Concursul internațional de sabie pentru juniori desfășurat in orașul polonez Lancut s-a încheiat cu victoria scrimerului român Attila Papp, urmat în clasamentul final de coechipierul; său Dan Găureanu și Tomasz Sztendur (Polonia).în competiția pe echipe, selecționata României a ocupat primul loc, fiind urmată de formațiile poloneze A.Z.S. Varșovia și Gliwice. La întreceri au participat 50 de concu- renți.

Poporul mexican sărbătorește ziua sa națională evocînd evenimentele petrecute in urmă cu 176 de ani, cind Miguel Hidalgo y Costilla a lansat, in localitatea Dolores, chemarea la luptă împotriva dominației coloniale. Trei ani mai tîrziu era proclamată independența de stat.Țară întinsă și bogată. Mexicul se află angajat, de mai multe decenii, ca și alte state latino-americane, intr-un amplu proces de dezvoltare, de creare a unei economii moderne, diversificate. Aceste orientări s-au concretizat, în ultimii ani. intr-un program national de dezvoltare, care urmărește ca Mexicul să devină, pină în anul 2000. o putere industrială de mărime mijlocie. prin operarea unor restructurări în principalele sectoare ale economiei. Ca urmare a unor asemenea orientări, industria prelucrătoare furnizează în prezent 25 la sută din produsul național.în cadrul acestor preocupări, o atenție deosebită a fost acor

dată electronicii, siderurgiei și construcțiilor auto, existind o preocupare sporită pentru aplicarea tehnologiilor de virf. în domeniul valorificărilor resurselor naturale. un loc important îl ocupă. în continuare, resursele de țiței și gaze naturale, pu- nindu-se accentul pe prelucrarea lor intr-o măsură tot mai mare în tară. Prevederi speciale privesc dezvoltarea industriei petrochimice. destihată în mare parte acoperirii necesităților economiei naționale. în ce privește exportul, se urmărește creșterea ponderii produselor prelucrate superior în toate ramurile economiei. pentru a reduce dependenta tării de exporturile de țiței și a realiza o diversificare a veniturilor obținute de pe urma exporturilor.Poporul român urmărește cu simpatie și interes eforturile de dezvoltare ale poporului mexican, măsurile ce se iau pentru eliminarea dificultăților de criza mondială. provocate economică Stimulate
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 septembrie, ora 21 — 19 
septembrie, ora 21. în țară: vremea va 
fi caldă, mai ales în prima parte a in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în regiunile nor
dice, unde pe alocuri vor cădea averse 
de ploaie. Vîntul va sufla slab, pînă la

INVITAȚIE PE LITORAL

Nisipul mării, încă fierbinte, ca și soarele strălucitor fac din frumosul nostru Litoral atracția numărul unu și a lunii septembrie. Biletele pentru un sejur reconfortant pe Litoral, în această perioadă, se pot procura de la toate oficiile județene de turism șl de la întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante — I.T.H.R. București. La dispoziția oaspeților din stațiunile de pe Litoral se află multiple posibilități de divertisment : vizite la obiective tu
Concurs de afișe cu tema 

„Avantajele economisirii la C.E.C.“In scopul stimulării creației grafice pe tema economiei și pentru realizarea unor afișe de popularizare a ideii și avantajelor economisirii Ia C.E.C. cit mai sugestive, Casa de Economii și Con- semnațiuni, in colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici, organizează cu prilejul „Săptămînii economiei" — 1986 cea de-a XVIII-a ediție a concursului de afișe cu tema : „Avantajele economisirii la C.E.C.".Lucrările pentru concurs se vor prezenta in formatul 70 X 100 cm, numai cașerate și vor fi astfel realizate incit să permită tipărirea lor in maximum șase culori.Casa de Economii și Consemna- tiuni acordă pentru cele mai bune afișe următoarele premii :— Premiul I : un libret de economii cu dobindă cu o depunere de 5 000 de Iei ;— Premiul II : un libret de economii cu dobindă cu o depunere de 3 500 de lei ;— Premiul III : un libret de economii cu dobindă cu o depunere de 2 000 de lei ;— Două mențiuni constind in librete de economii cu dobindă cu o depunere de 1 500 de lei fiecare.Pentru acordarea premiilor, afișele vor fi selecționate de către un juriu format din reprezentanți ai Uniunii Artiștilor Plastici și ai Casei de Economii și Consemna- țiuni.Casa de Economii și Consemna- țiuni își rezervă dreptul de a mul

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

de afinități de limbă și cultură, ca și de similitudinea preocupărilor pentru accelerarea progresului economic și social, intre România și Mexic s-au statornicit, și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare pe multiple planuri, Poziții identice sau apropiate în marile probleme ce confruntă lumea contemporană au favorizat o strinsă conlucrare ro- mâno-mexicană și în planul vieții internaționale. O imoortanță deosebită pentru impulsionarea acestor relații a avut-o dialogul româno-mexican la nivelul cel mai înalt, prilejuit de vizita oficială efectuată în 1975 în Mexic de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Documentele semnate, acordurile încheiate cu acel prilei au creat un cadru fertil nentru extinderea și diversificarea schimburilor comerciale. ’ tehnico- științifice și culturale, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată, spre sfîrșitul intervalului, în 
nord-estul țării, predominînd din sec
torul nordic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, rtiai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxi
me între 22 și 32 de grade, izolat mal 
ridicate în sud, în prima zi. Dimineața, 
pe alocuri, se va semnala ceață. In 
București : vremea va fi caldă, cu 
cerul variabil. Vîntul va sufla slab, pînă 
la moderat. Temperaturile mirtime vor 
oscila între 13 și 16 grade, iar cele ma
xime între 29 și 32 de grade.

ristice. călătorii în mirifica Deltă a Dunării, plimbări cu vaporul pe Canalul Dunăre — Marea Neagră.Tot in această perioadă se organizează excursii cu trenul pe Litoral.Este demn de reținut faptul că in luna septembrie se practică tarife reduse aproape Ia jumătate.Oricînd, pentru orice zi de plecare, pentru orice durată'de sejur, doritorii pot apela’ Ia serviciile a- gențiilor de turism.

tiplica unele dintre afișele premiate.Pentru lucrările prezentate la concurs pe care le Va achiziționa Casa de Economii și Consemna- țiuni se vor plăti drepturile legale de autor.Afișele pentru concurs se vor expedia pină la data de 15 octombrie a.c. (data poștei) pe adresa : Casa de Economii și Consemna- țiuni. Serviciul economii. București. Calea Victoriei nr. 13. Afișele se vor preda impreună cu un plic închis pe care se va menționa același jnoto, înscris și pe spatele afișului. în plic se va introduce o coală de hirtie pe care se va menționa, de asemenea, motoul înscris pe spatele afișului, precum și numele, prenumele și adresa exactă a autorului.Casa de Economii și Consemna- țiuni va organiza cu prilejul „Săptămînii economiei" 25—31 octombrie 1986 o expoziție in care vor fi prezentate afișele selecționate de juriul concursului.Afișele care nu au fost selecționate pentru expoziție pot fi ridicate de autori de la Centrala C.E.C. în maximum 15 zile de la închiderea expoziției.Afișele prezentate în cadrul expoziției pot fi ridicate in maximum 10 zile de la închiderea acesteia.Lucrările neridicate în limitele acestor termene nu vor fi păstrate.Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi solicitate la telefonul 13 38 14/185.

• Teatrul- Național (14 71 71 , sala mi
că) : Nu se știe niciodată — 19,30; (sala 
Atelier): Dl. Cehov tf îndrăgostit
— 19.
• Opera Română (13 18 57): LakmG
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* * 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Me
najeria de sticlă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul înste
lat deasupra noastră — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Iarna cînd au murit can
gurii — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78): Romeo și 
Julieta la Mizil — 19,30; (grădina Boe
ma) : Gong *86 — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Pe un picior de plai — 18.
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w AL păcii în lume
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

„Este important orice pas 
spre reducerea cursei înarmărilor"BUDAPESTA 15 (Agerpres). — încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa ar contribui la însănătoșirea climatului în relațiile dintre Est și Vest — a declarat Hans-Dietrich Genscher. vicecancelar și ministru de externe al R.F., Germania, într-un interviu transmis de televiziunea ungară — relevă agenția M.T.I. Referindu-se la cea de-a treia sesiune a conferinței general-europene, care urmează să se deschidă la Viena, in

luna noiembrie, el a subliniat că este important orice pas îndreptat spre creșterea încrederii între state și reducerea cursei înarmărilor. Referitor la Conferința de dezarmare de la Geneva, Hans-Dietrich Genscher și-a exprimat speranța într-o apropiere considerabilă a pozițiilor în problema interzicerii generale a armei chimice. Ministrul vest-german a subliniat: „Noi salutăm orice pas care duce spre încheierea unui tratat asupra zicerii totale și controlate a riențelor nucleare".
„Menținerea păcii 

principala sarcină a tuturor popoarelor"

inter- expe-

La Tîrgul internațional 
de la Zagreb

Aprecieri eloqioase la adresa 
exponatelor romaneștiBELGRAD — La Zagreb s-a deschis Tîrgul internațional de toamnă. Ia care iau parte reprezentanți din 711 de țări. Participantă tradițională, țara noastră prezintă produse ale tehnicii de calcul, aeronauticii, ma- șini-unelte, tractoare, autoturisme de teren, rulmenți, aparatură optică, precum și produse ale industriei chimice și petrochimice, bunuri de consum.Pavilionul românesc a fost vizitat de Branko Mikulici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia. Miloș Milosavlie- vici șl Ianez Zemliarici, vicepreședinți ai Consiliului Executiv Federal. cadre din conducerea R.S. Croația și alte persoane oficiale. Oaspeții au apreciat gradul înalt de tehnicitate și modul de prezentare al exponatelor românești, subliniind posibilitățile de dezvoltare in continuare a relațiilor economice româ- no-iugoslave.La intrarea în pavilion, oaspeții au fost salutați de Dumitru Popa, ambasadorul tării noastre în Iugoslavia.

LIBERALIZAREA $1 EXTINDEREA COMERȚULUI MONDIAL
\ • •

. — in dezbaterea reuniunii ministeriale a G.A.T.T.
de la Punta del EsteMONTEVIDEO 15 (Agerpres). — Stăvilirea protecționismului, interzicerea de noi bariere comerciale și eliminarea celor existente, liberalizarea și extinderea comerțului mondial constituie temele majore ale reuniunii ministeriale a Acordului General pentru Tarife și Comerț — G.A.T.T., programată să aibă loc la Punta del Este (Uruguay). Noua rundă de negocieri comerciale multilaterale a G.A.T.T. — cea de-a opta — eveniment deosebit de important pentru viitorul sistemului comercial internațional, are, de asemenea, ca obiectiv gășirea de soluții echitabile dificultăților ce confruntă țările în curs de dezvoltare, îndeosebi problemei datoriei externe, care are

repercusiuni extrem de negative a- supra eforturilor de progres ale acestora. In actuala situație gravă a economiei și comerțului mondial, reuniunea este chemată, totodată, să-și aducă o contribuție majoră, pe baza concertării eforturilor și dîndu-se dovadă de voință politică, la relansarea activității economice la nivel mondial, ,1a crearea condițiilor menite să asigure progresul economic și social al tuturor națiunilor.l-a reuniune participă reprezentanții a 92 de state — părți contractante la G.A.T.T. — între care și România, precum și observatori și invitați din partea altor țări și ai unor organisme internaționale.
Noi acțiuni represive ale rasiștilor de la Pretoria

• închiderea a zeci de școli • Un bilanț traqic al intervențiilor 
poliției

ORIENTUL MIJLOCIUJEDDAH 15 (Agerpres). — Intr-un comunicat dat publicității la Jeddah (Arabia Saudită). Organizația Conferinței Islamice (O.C.I.) a denunțat noile acțiuni agresive israeliene împotriva taberelor de refugiați palestinieni din Liban, Informează a- gențiile M.E.N. și Petra. In document. Consiliului de Securitate al O.N.U. i se cere să adopte de urgență măsurile necesare pentru oprirea unor asemenea acte și asigurarea protecției necesare pentru refugiații palestinieni. și populația civilă libaneză. Totodată, comunicatul reafirmă sprijinul ferm al O.C.I. față de lupta poporului palestinian pentru redobândirea drepturilor sale inalienabile, in primul rind a dreptului la autodeterminare.PARIS 15 (Agerpres). — Primul ministru al Franței. Jacques Chirac, a anunțat că a cerut din nou convocarea imediată a Consiliului de Securitate al O.N.U., ca urmare a agravării situației Forței interimare a O.N.U. în sudul Libanului (U.N.I.F.I.L.), și, în mod deosebit, a contingentului său francez.

„Franța nu are nici o intenție de a repune in cauză angajamentele sale, nici intenția de a retrage contingentul său" — a spus Chirac. în context, premierul Jacques Chirac a precizat că a dat generalului Rons, care comandă contingentul francez, instrucțiuni provizorii pentru a ă- sigura in mod normal securitatea militarilor francezi, în așteptarea ca O.N.U. să-și asume responsabilitățile sale — transmite agenția France Pres.se.TUNIS 15 (Agerpns). — Claude Cheysson, membru al Comisiei Pieței comune, care a întreprins o vizită la Tunis, a declarai că reglementarea situației din Orientul Mijlociu impune retragereț trupelor israeliene din teritoriile ocupate, dreptul tuturor țărilor din această zonă de a trăi în cadrul, urixr frontiere sigure, precum și drejtil. ța autodeterminare — informează agenția T.A.P. Totodată, el a opinai că soluționarea pașnică a conflictul dintre Iran și Irak ar constitui >n factor ce ar spori șansele reglemet, tării problemei Orientului Mijlociu

PARIS (Agerpres). — Luind cuvîntul la mitingul desfășurat la Paris cu prilejul serbărilor ziarului „L’Humanite", George Marchais, secretar general al P.C. Francez, a subliniat că, în actualele condiții, cînd cursa înarmărilor a dobîndit proporții nemaiîntilnite, iar asupra i omenirii planează pericolul distru- t gerii totale, problema menținerii ') păcii constituie principala sarcină 1 a tuturor popoarelor. El a subli- ■ niat că în Franța și în întreaga \ lume a luat proporții lupta pentrulume a luat proporții
ț

„Să înceteze*

Instaurarea păcii. In calitate de putere nucleară, a spus el. Franța trebuie să-și spună cuvîntul în procesul tratativelor de dezarmare, să contribuie la demilitarizarea spațiului cosmic și înghețarea arsenalelor nucleare. El a condamnat efectuare^ de către Franța de experiențe nucleare și a cerut tuturor forțelor oare luptă pentru pace de pe planetă să se unească pentru preîntîmpinarea unui război nuclear. '
experiențele cu arma nucleară \"1 WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

'Peste 200 de medici din întreaga l lume au luat parte la simpozionul 
. international „Pericolul războiului 1 nuclear și căile preintîmpinării lui“ 
( convocat la Washington din iniția- 
’ tiva mișcării internaționale „Medicii l lumii pentru preîntîmpinarea unui i război nuclear". „Menținerea păcii
* pe Pămînt constituie problema car- i dinală a zilelor noastre", a subli- 
' niat la simpozion doctorul Bernard ț Lawn, președintele mișcării, rele- 
, vind că una din căile cele mai
* ușoare si radicale în această direc-
\

\ ț ț t ț î ț ț t

tie o constituie încetarea experien
țelor nucleare.

WASHINGTON 15 (Agerpres). - Municipalitatea orașului Alexandria din statul Virginia a adoptat o rezoluție în care se cere Administrației americane să înceteze experiențele cu arma nucleară. Rezoluția subliniază că această hotă- rîre constituie contribuția orașului și a locuitorilor lui la eforturile îndreptate spre oprirea cursei înarmărilor nucleare. Textul documentului va fi înmînat președintelui Reagan și membrilor Congresului american.

P.C. Italian se pronunță 
pentru un guvern de alianță 

a tuturor forțelor 
democraticeROMA 15 (Agerpres). — Partidul nostru a fost și rămîne o mare forță politică, întrucît exprimă interesele milioanelor de oameni, a declarat Alessandro Natta, secretarul general al P.C. Italian, la un miting organizat, la Milano, cu prilejul încheierii sărbătorii ziarului „L’Unita".Referindu-se ’ la aspecte ale politicii interne, vorbitorul a subliniat că actuala coaliție guvernamentală nu este capabilă să soluționeze problemele economice și sociale Cu care se confruntă Italia. în această situație poate fi eficient numai planul propus de comuniști, referitor la crearea unui ‘ guvern bazat pe a- lianța tuturor forțelor democratice, inclusiv P.C.L — transmite agenția A.N.S.A.

PRETORIA 15 (Agerpres). — In- tensificindu-și politica de reprimare brutală a tuturor celor care se pronunță împotriva politicii de apartheid și discriminare rasială, regimul minoritar de la Pretoria a decis închiderea. pentru întreg anul școlar care a început, a încă 13 instituții de invătămînt ale populației de culoare, dintre care 10 se află in Soweto, marea suburbie africană a Johannesburg-ului. Săptămîna trecută, arată agențiile United Press International și Reuter, au fost închise 20 de școli pentru africani in regiunea orașului Port Elizabeth.

Autoritățile de la Pretoria au încercat să justifice această măsură abuzivă preteitînd că elevii instituțiilor educaționale respective au boicotat cursurile.Pe de altă parte, agențiile menționează că. în ultimii doi ani. peste 2 300 de militanți antiapartheid au fost uciși în R.S.A., marea majoritate în urma acțiunilor represive ale poliției. Numărul victimelor înregistrate de Ia 12 iunie, de cînd autoritățile rasiste au impus starea de urgență în țară, se ridica la 305, la sfirșitul săptămînii trecute.

Manifestații antiguvernamentale în Coreea de SudSEUL (Agerpres). — în întreaga Coree de Sud se desfășoară, in ultimele zile, necontenite manifestații antiguvernamentale, la care participă în principal tineretul. După cum relatează agențiile de presă, mii de studenți de la universitățile Yonsei, Tongguk și de la alte instituții de învățămînt superior din Seul și din celelalte orașe au demonstrat pe arterele centrale cerind demisia actualului guvern, care este acuzat pentru măsurile represive împotriva

forțelor democratice de opoziție, de recurgere la folosirea poliției spre a-și asigura menținerea la putere.SEUL (Agerpres). —1 O violentă , explozie s-a produs duminică în clădirea terminalului aeroportului internațional din Seul, cauzînd moartea â cinci persoane și rănirea a aproximativ 20 de pasageri. Explozia a fost provocată de o bombă disimulată îrij- tr-un coș de gunoi, care a fost detonată prin telecomandă.

âe la Mutlangen, 
blocată de militanți pentru pace vest-germani

Baza de rachete

BONN 15 (Agerpres). — Membrii mișcărilor vest-germane de luptă pentru pace au inițiat o nouă acțiune de, blocare a bazei militare nord-aihericane de la Mutlangen, din landul Baden-Wiirttem- berg, unde se află instalate rachete nucleare cu rază medie de acțiune de tip „Pershing II“. Un prim grup de militanți.pentru pace au blocat drumul de acces spre

intrarea principală a bazei military nord-americane, în semn de protest fată de continuarea înarmărilor nucleare.Un purtător de cuvînt al lorilor a anuntat că această acțiune va fi continuată pînă la 10 cc tombrie. Zilnic, vor fi schimbate grupurile staționate în jurul bazei, la Mutlangen urmînd să sosească grupuri de militanți pentru pace din toațy colțurile R.F. Germania.

curseiInlția-10 oc-

Platforma Partidului
Social-Democrat 

din Marea BritanieLONDRA 15 (Agerpres).— Parti- cipanții la Conferința anuală a Partidului Social-Democrat din Marea Britanie, care se desfășoară în orașul Harrogate, au adoptat platforma acestei formațiuni politice în domeniul apărării, elaborînd un document care încearcă o reconciliere cu aliatul său electoral — Partidul Liberal. Delegații la conferință au votat pentru propunerea de a se menține, pentru moment, sistemul de rachete nucleare „Polaris", amplasate pe submarine, și de a se amina decizia cu privire la eventuala lor înlocuire. Agenția Reuter precizează că problema rachetelor „Polaris", în special cea a înlocuirii lor, amenință să provoace dezmembrarea alianței dintre social-democrati și liberali, într-un moment în care cele două partide se pregătesc intens pentru eventualele alegeri generale anticipate.
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„Ziua internațională a păcii" in „Anul Internațional al Păcii"
„Noi considerăm că Anul Internațional al Păcii trebuie să 

determine acțiuni și înțelegeri concrete, reale, în direcția opririi 
cursei înarmării, a dezarmării și asigurării păcii! Numai așa se va 
răspunde însemnătății acestui An, voinței popoarelor! Numai 
așa vom face ca, într-adevăr, acest An să marcheze un început spre 
dezarmare, spre încetarea confruntărilor și trecerea pe calea co
laborării pașnice, spre dezarmare, spre o lume a păcii, fără nici un 
fel de arme”.

NICOLAE CEAUȘESCUPotrivit tradiției, astăzi, în cea de a treia marți a lunii septembrie, la Palatul Națiunilor din New York, se . deschid lucrările celei de a 41-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. — eveniment de seamă al vieții poli- tico-diplomatice mondiale. Ilustrînd țelul declarat al. organizației incă de la constituirea acesteia, și anume izbăvirea generațiilor viitoare de flagelul războiului, ziua inaugurării lucrărilor sesiunii este marcată ca „Zi internațională a păcii".Aniversarea acestei zile — ca parte integrantă a manifestărilor organizate in cadrul „Anului Internațional al Păcii" — constituie un prilej de reafirmare a hotărîrii întregii comunități internaționale de a acționa împreună pentru împlinirea obiectivului comun de edificare a unui viitor al păcii și securității pentru toate popoarele. De altfel, în actuala situație internațională, cind întărirea încrederii și consolidarea securității fiecărei națiuni reprezintă cerințe fundamentale pentru asigurarea păcii pe glob, noua sesiune a Adunării Generale a O.N.U. poate juca și este chemată să îndeplinească — prin importanța și variata problematică aflată pe ordinea de zi (în legătură cu care ziarul va publica un comentariu distinct) — un rol de cea mai mare însemnătate in însănătoșirea climatului internațional, în schimbarea cursului evenimentelor de la încordare, înarmări și primejdie de război la destindere și‘ colaborare.Proclamarea, la cea de a 40-a sesiune jubiliară a Adunării Generale, a anului 1986 drept „An Internațional al Păcii" s-a făcut tocmai în concordanță cu speranțele popoarelor că el va marca un pas important pe calea înfăptuirii aspirației lor vitale — înlăturarea primejdiei unei conflagrații pustiitoare, crearea condițiilor ca fiecare națiune să se poată dezvolta în mod liber, independent. Mai mult, nu este vorba doar de o speranță, ci de o necesitate stringentă, acută. Este binecunoscut că în cursul acestui an au avut loc evenimente grave, care au îngrijorat întreaga omenire. In general, se poate spune că relațiile mondiale se caracterizează printr-o încordare deosebit de gravă — ca urmare a continuării cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare. a amenințării și chiar amplificării

unor conflicte, prin folosirea forței și amenințării cu forța, prin amestecul in treburile interne ale altor state. Toate acestea au făcut și fac să crească și mai iriult pericolul unui război mondial, care, în condițiile actuale, s-ar transforma inevitabil într-o catastrofă nucleară, ce ar duce
Oricum, a arătat secretarul general al partidului, .este necesar să se înceapă cu anumiți pași, oricît de mici ar fi aceștia, să se marcheze trecerea de la confruntare la o politică de rezolvare a problemelor pe calea tratativelor, la o politică de dezarmare.

in anul 2000. Tara noastră sprijină pe deplin programul de dezarmare, in trei etape, pină în anul 2000 propus de Uniunea Sovietică, măsurile sale de încetare a experimentelor nucleare. In același timp, România apreciază că o serie de propuneri ale S.U.A. și altor state reprezintă o bază reală pentru realizarea unor acorduri de dezarmare.în mai multe rînduri, președintele României a subliniat necesitatea ca în acest „An Ihternațional al Păcii" să se ajungă la încheierea unui acord general privind încetarea experiențelor nucleare de către toate statele. Salutind hotărîrea Uniunii Sovietice privind prelungirea mora- toriului unilateral asupra experiențelor cu arma nucleară, țara noastră a adresat din nou S.U.A. si celorlalte state nucleare apelul pentru încetarea în cel mai scurt timp a tuturdr experiențelor nucleare. România consideră că problemele armelor nucleare privesc toate sta
LA DESCHIDEREA SESIUNII O.N.U.

la distrugerea a înseși condițiilor pentru existenta vieții pe planeta noastră.Pornind de la aceste realități, concluzia logică care s*e  impune — evidențiată în permanență de partidul și statul nostru — este aceea că in prezent nu există problemă mai importantă decît dezarmarea și pacea, că în acest „An Internațional al Păcii" este necesară intensificarea și unirea eforturilor tuturor popoarelor, a forțelor progresiste de pretutindeni pentru schimbarea cursului periculos .al evenimentelor, pentru afirmarea politicii de dezarrtiare, securitate și destindere.Militantă consecventă și neobosită pentru lichidarea primejdiei războiului, România socialistă a fost, așa cum se știe, coautoare a rezoluției privind proclamarea „Anului Internațional al Păcii". Și-a găsit expresie în aceasta hotărîrea fermă a țării ndastre de a se folosi orice prilej, orice posibilitate pentru a se deschide calea spre oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, spre o politică de pace și colaborare. Prin glasul de înaltă autoritate al președintelui Nicolae Ceaușescu, România a subliniat cu putere că „Anul Internațional al Păcii" nu trebuie să rămină în nici un caz un an de declarații de bune intenții, că oricît ar fi de frumoase acestea, ele nu vor putea influența cursul evenimentelor, dacă nu vor fi însoțite de măsuri practice, concrete, eficiente — ni primul rind pe linia dezarmării. Este adevărat, doar un singur an nu poate determina soluționarea multiplelor și gravelor probleme acumulate de-a lungul multor decenii.

Sub semnul acestui generos îndemn, imbinind vorba cu fapta, România socialistă a făcut, o dată mai mult, prin numeroasele inițiative și demersuri concrete avansate în cursul acestui an — care s-au bucurat de un larg răsunet internațional — dovada înaltei răspunderi pe care o manifestă față de interesele vitale ale poporului român și ale tuturor popoarelor lumii, față de soarta civilizației umane. Sint cunoscute în acest sens programele de , măsuri constructive, realiste, propuse de țara noastră la O.N.U., în, alte foruri internaționale, vibrantele apeluri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu adresate oamenilor -de stat, popoarelor de pretutindeni în vederea salvgardării dreptului suprem la pace, la viață, la existență liberă și demnă, a tuturor națiunilor, a înfăptuirii treptate a unor pași efectivi pe calea dezarmării, ca problemă fundamentală a contemporaneității.Pornind de la convingerea că planurile sale de dezvoltare economică, ca de altfel progresul tuturor popoarelor, nu pot fi asigurate decît în condiții de pace și colaborare internațională, România se pronunță și acționează pentru înfăptuirea unui program complex de dezarmare — în centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară — care să ducă la lichidarea pe etape a tuturor armelor nucleare pînă la sfirșitul secolului și, în paralel, la reducerea cu 25 la sută, pină în 1990, a armamentelor convenționale, precum și a efectivelor și cheltuielilor militare, urmînd să se acționeze în continuare pentru a se ajunge la o reducere de cel puțin 50 la sută pînă

tele europene. precum și celelalte state ale lumii, și acestea trebuie să ia parte activă la realizarea acordurilor privind încetarea experiențelor nucleare, reducerea armelor nucleare și oprirea militarizării Cosmosului.O atenție deosebită acordă România situației grave create în Europa, unde s-au amplasat și continuă amplasarea de noi arme nucleare, pro- nunțindu-se cu hotărire pentru realizarea în cel mai scurt timp a unui acord privind oprirea amplasării de noi, rachete cu rază medie de acțiune și trecerea la distrugerea celor existente, precum și pentru înlăturarea în același timp a armelor chimice de pe continent.In spiritul dezideratului trecerii în cel mai scurt timp la măsuri reale de dezarmare și pornind de la considerentul că tratativele și negocierile de pînă acum, in pofida importanței lor de netăgăduit, nu s-au soldat cu rezultate de natură a frîna cursa. înarmărilor, președintele României a evidențiat, în cuvîntarea rostită la deschiderea Congresului al III-lea al oamenilor muncii, însemnătatea trecerii de către o serie de state, inclusiv socialiste, la o reducere unilaterală a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare. In - acest scop tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor statelor din Europa chemarea de a trece fiecare Ia o reducere cu cel puțin 5 la sută a înarmărilor, chiar înaintea realizării unui acord corespunzător. în ce o privește. România și-a anunțat hotărîrea de a trece pînă la sfirșitul acestui an la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare.

In cazul in care nu va putea fi realizată o înțelegere cu alte state pentru a.se trece împreună la o asemenea reducere, partidul și gu- . vernul nostru vor supune voinței întregului popor, prin intermediul unui referendum, propunerea privind trecerea la reducerea unilaterală, cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare.Este convingerea fermă a tării noastre că adoptarea de măsuri similare de către celelalte state europene in acest „An Internațional al Păcii" ar deschide perspective reale trecerii la negocieri eficiente, «r constitui o contribuție efectivă la dezarmare, ar impulsiona activitatea forurilor de dezarmare și ar oferi dovada concretă a voinței de a acționa pentru dezarmare și pace, ar răspunde cerințelor opiniei publice, ale popoarelor continentului nostru și ale întregii lumi.Unul din dezideratele pentru a căror înfăptuire se pronunță și acționează cu deosebită hotărire România socialistă il reprezintă încetarea conflictelor militare și soluționarea tuturor problemelor litigioase numai și numai pe calc pașnică, prin tratative directe între țările interesate, precum și prin folosirea organizațiilor internaționale. în același timp, țara noastră consideră că, pentru a se asigura pacea și colaborarea internațională, trebuie create condiții în vederea lichidării subdezvoltării, pentru asigurarea dezvoltării economico-so- ciale independente a fiecărei na- ’țiuni, pentru relații de strinsă colaborare economică, bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc, și a avansat nenumărate inițiative concrete în această direcție.Desigur, multe din aceste probleme se vor afla pe ordinea de zi a celei de a 41-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., care își începe astăzi lucrările. Examinarea constructivă a acestora, cu responsabilitatea impusă de gravitatea situației și cu dorința de efort perseverent de a identifica interesele comune și punctele de convergență, cristalizarea unor acorduri concrete și eficiente ar fi de natură să aducă o contribuție de preț Ia soluționarea lor, la inaugurarea — încă în cursul „Anului Internațional al Păcii" — a unei politici noi, care să asigure tuturor popoarelor realizarea năzuințelor lor spre» o viață mai bună.Aniversarea „Zilei Internaționale a Păcii" prilejuiește opiniei publice din țara noastră, întregului nostru popor reafirmarea atașamentului lor deplin la nobilele țeluri înscrise în Carta O.N.U., a hotărîrii neabătute a României socialiste de a acționa și de acum înainte cu toată fermitatea pentru rezolvarea echitabilă a marilor probleme ale contemporaneității, pentru , făurirea unei lumi a păcii și înțelegerii..
Radu BOGDAN I
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PRIMIRE. Secretarul general al P.M.S.U., Janos Kadar, l-a primit luni' pe Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru de externe ai R.F.G. Cu acest prilej, informează agenția M.T.I., au fost examinate probleme ale situației internaționale și evoluția relațiilor bilaterale.VIZITA. O delegație a Institutului de relații internaționale contemporane de pe lingă Consiliul de Stat al R.P. Chineze a vizitat Uniunea Sovjetică în perioada 3—15 septembrie.. Specialiștii chinezi s-au întîlriit cu colegii lor sovietici și au ținut conferințe asupra politicii externe a R.P. Chineze, a transformărilor economice din China de la sfirșitul anilor ’70 și prima jumătate a anilor ’80 — informează agenția T.A.S.S.CHINA ȘI PAKISTANUL au semnat la Beijing un acord de cooperare în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, transmite agenția China două state, membre Internaționale pentru mică (A.I.E.A.), vor tele lor de cooperare sub prevederile normelor A.I.E.A.. in conformitate cu practica internațională.
Nouă. Cele ale Agenției Energia Ato- plasa proiec-

SESIUNE. La Berna s-au deschis 
lucrările celei de-a XXI-a sesiuni 
a Adunării Generale a Consiliului 
Internațional al Uniunilor Științifi
ce (C.I.U.S.). Pină la 19 septembrie, 
peste 250 de savanți din întreaga 
lume vor examina consecințele unui 
eventual război nuclear și schimbă
rile produce în sistemul solar și te
restru.MASURI. Primul ministru al Franței, Jacques Chirac, a anunțat un aiisamblu de riște, menite să derabil controlul la frontierele țării — informează agenția France Presse. într-un interviu radiodifuzat, el a precizat că, începind de la 15 septembrie, in afara serviciilor obișnuite, circa o mie de militari vor întări poliția de frontieră. Pe de altă parte. Chirac a menționat că va fi intensificată cooperarea intre serviciile securității franceze și cele din alte țări.

măsuri antitero- întărească consi-

L

ACORD. în cadrul întîlnirii de la Ciudad de Panama, reprezentanții guvernului Salvadorian și ai forțelor democratice insurgente, reunite in Frontul Farabun- do Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L..N,) — Frontul Democrație Revoluționar (F.D.R.), nu au ajuns la un acord privind măsurile de securitate ce urmau să fie adoptate în. vederea celei de-a treia runde a „dialogului național", ceea ce face să planeze incertitudinea asupra desfășurării reuniunii, prevăzută să aibă loc vineri la Se- sori, în estul Salvadorului.

APROBARE. Guvernul francez 3 aprobat proiectul de buget pe 1987 care prevede în linii mari o reducere a cheltuielilor publice și a impozitelor. Purtătorul de cuvint guvernamental, Alain Juppe, a declarat — după cum trănsmite' a- genția France Presse — că obiectivul guvernului este reducerea globală a impozitelor cu 50 miliarde franci in doi ani. Deficitul bugetar va fi de 128.6 miliarde franci, ceea ce reprezintă 2.5 la sută din produsul național brut.
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1in apArarea dreptului la MUNCA. Consiliul național al Confederației generale a muncitorilor portughezi — Intersindicala— a dat publicității la Lisabona un apel in care cere muncitorilor intensifice acțiunile îp „parării dreptului lor la muncă și viață. Documentul cere membrilor sindicatului să protesteze împotri-’ j va politicii de desnaționalizare a • marilor întreprinderi de stat, care duce la agravarea șomajului și in- ! răutățirea situației clasei munci- | toare.

!orilor Să-ți | direcția a- |

INDUSTRIALIZAREA AFRICII. La Bujumbura, capitala Republicii Burundi, se desfășoară lucrările unei reuniuni interguvernamenta- le de experți consacrate problemelor industrializării Africii. Dezbaterile sint consacrate cu priorite te problemelor privind căile de ac celerare a progresului industrial ai țărilor africane, în cadrul eforturilor statelor continentului de solidare a independenței lor nomice. con- eco-
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SIMPOZION ȘTIINȚIFIC. 
Tallin s-au încheiat lucrările 
simpozion internațional 
activității scoarței terestre, iri 
cursul căruia au fost prezentate lu
crări legate de metodele moderne 
de urmărire prin satelit a mișcări
lor acesteia. Rezoluția adoptată de 
specialiști cere oamenilor de ști
ință și guvernelor să acorde un aju
tor mai mare țărilor in curs de 
dezvoltare in domeniul construcției 
barajelor, a centralelor atomoelec- 
t rice, a marilor obiective tehnice 
cu ajutorul mijloacelor moderne si 
al tehnicii cosmice, arată agenția 
T.A.S.S.
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ICANCELARUL AUSTRIEI. Franz Vranitzky, a anunțat dezmembrarea . coaliției guvernamentale dintre 1 partidele socialist și liberal și orga- J nizarea de' alegeri anticipate în . cursul lunii noiembrie. $ef ul gu- . j Ternului federal a făcut această | precizare după reunirea conducerii Partidului socialist. îh cursul zilei 1 de luni. Ruptura cu Partidul libe- I ral. informează agențiile Reuter și 1 A.P., s-a produs ca urmare 'a ale- » gerii la conducerea acestei forma- ' I ți uni politice a lui Joerg Haider, reprezentant al aripii de dreapta. |

Opinii în sprijinul „decolonizării” informațieiNAIROBI 15 (Agerpres) — La Nairobi s-a desfășurat un seminar al ziariștilor africani consacrat intensificării luptei pentru decolonizarea informației și a dominației marilor agenții occidentale de presă in fluxul mondial al informațiilor, pentru instaurarea unei noi ordini internaționale în domeniul informațiilor. Participănții la seminar, reprezentanți ai agențiilor de presă din 19 țări africane, au subliniat necesitatea perfecționării activității A- genției panafricane de presă (P.A.N.A.) și coordonarea mai bună a activității acesteia cu cea a a- gențiilor naționale, pentru mărirea fluxului de informații proprii, care
S.U.A. : Drogurile —WASHINGTON 15 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a adresat cetățenilor americani — într-q emisiune televizată — apelul de a participa la o acțiune concertată împotriva traficului și consumului de droguri. Totodată, el a a- nunțat că, în perioada imediat următoare, Administrația va prezenta propuneri concrete avind ca obiectiv „o Americă eliberată de droguri". , Șeful executivului american a făcut cunoscut, între altele, că inten-

1 să răspundă intereselor naționale, ale popoarelor Africii.RIAD 15 (Agerpres). La Riad’ s-au încheiat lucrările Consfătuirii reprezentanților agențiilor de presă’ din țările membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului. Potrivit agenției Kuna, participanții au ho- tărît crearea unui centru unic de culegere, prelucrare și difuzare a informațiilor in această zonă și dincolo de granițele ei. Au fost anali-*  zate, de asemenea, probleme legate de coordonarea activității agențiilor de presă din Bahrein, Qatar, Ku-1 weit, Emiratele Arabe Unite, Arabia SaUdită și Oman.------------------------- ,
un flagel tot mai amenințătorționează să ceară alocarea a 3 miliarde de dolari din buget pentru» finanțarea operațiunilor de comba-1' tere a stupefiantelor.Agențiile de presă relevă, în context, că narcomania a devenit, în ul-i tima vreme, un flagel tot mai amenințător in societatea americană..Reprimarea traficului ilicit de stu-i pefiante constituie una din proble-r mele majore examinate la actuala sesiune a Congresului S.U.A. '
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