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într-o atmosfera de puternică angajare 

revoluționară, patriotică pentru înfăptuirea 

istoricelor hotăriri adoptate de Congresul
... « .

al Xlll-lea al partidului

în cadrul vizitei de lucru în județul Cluj

Cu prilejul vizitei de lucru 
efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in județul Cluj, și al deschide
rii anului de invățămînt 1987- 
1988, in municipiul Cluj-Na- 
poca a avut loc, marți, 15 
septembrie, o mare adunare 
populară.

în Piața Mihai Viteazul, unde 
s-a desfășurat adunarea, domnea 
o ambianță de sărbătoare. Zeci 
de mii de oameni ai muncii, 
de slujitori ai școlii, elpVi și 
studenți din acest puternic cen
tru industrial, științific, cultu
ral și de învățămint, ca si din 
celelalte localități ale județului, 
au venit să exprime, direct și 
cald, sentimentele de aleasă 
stimă și profundă prețuire pe 
care clujenii, alături de toți 
fiii patriei, le nutresc față de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
numele și activitatea căruia se 
leagă cele mai mărețe Împliniri 
ale județului, ale întregii țări, 
perioada cea mai bogată în în
făptuiri din întreaga istorie a 
patriei.

(Continuare în pag. a Il-a)

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

Dragi tovarăși,Doresc, în primul rind, să vă adresez dumneavoastră, partici- panților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului Cluj-Napoca și județului Cluj, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite : se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“).Ne aflăm în județul Cluj într-o vizită de lucru, precum și pentru deschiderea noului an de în- vățămînt 1987—1988. Am vizitat mai multe unități industriale din Cîmpia Turzii, Dej, Cluj, două unități agricole și localitățile respective, precum și un institut de învățămint superior și un liceu industrial. Ne-am întîlnit cu mulți 

oameni ai muncii din toate sectoarele de activitate.Avem, în general, impresii bune despre munca și activitatea oamenilor muncii din județul și municipiul Cluj pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xlll-lea, a planului pe acest an și a întregului plan cincinal. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).în unitățile industriale am constatat preocuparea pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului, deși trebuie să declar că există o anumită rămînere în urmă. E drept că toate unitățile și biroul județean, în cadrul ședinței de aseară, și-au luat angajamentul că, pînă la sfîrșitul anului, vor realiza în întregime prevederile planului la toți indicatorii. în același timp, am constatat preocuparea pentru înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării, de ridicare a nivelului tehnic și calității producției, de creștere continuă a eficienței economice.

în general, județul și municipiul Cluj dispun de o industrie modernă, realizată pe baza celei mai înalte tehnici și, ca atare, este necesar să se obțină și producții de un înalt nivel tehnic în toate sectoarele de activitate. Sînt create puternice mijloace de producție, dar ele nu produc pe măsura potențialului lor, la întreaga capacitate. De aceea, este necesar ca toți oamenii muncii din toate sectoarele industriei să acționeze cu mai multă hotărîre, cu mai multă fermitate, ordine și disciplină, în vederea realizării în cele mai bune condiții a prevederilor planului la toți indicatorii, a realizării exportului, a calității, a ridicării continue a nivelului tehnic, a creșterii eficienței economice.Cu capacitățile de producție existente in Cluj se poate obține în 2—3 ani cel puțin o creștere cu 50 la sută a producției industriale și este necesar să se facă totul pentru folosirea lor la maximum. Aceasta înseamnă a acționa cu 

răspundere față de interesele patriei. de cauza socialismului, a bunăstării poporului, a independenței și suveranității României ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu —P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“).în general, în întreaga țară industria noastră socialistă a cunoscut o dezvoltare foarte puternică. Sîntem în al 8-lea plan cincinal, plan hotărîtor pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. După cum este bine cunoscut, pe baza hotărîrilor Congresului al Xlll-lea, în acest cincinal — pînă în 1990 — trebuie să realizăm o dezvoltare intensivă în toate sectoarele, să dezvoltăm puternic știința, învă- țămîntul, activitatea de creștere a nivelului tehnic și a calității produselor. Să facem astfel încît acesta să fie cincinalul unei noi revoluții tehnico-științifice, al 

unei noi calități, superioare, în toate domeniile de activitate ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“).Totodată, în acest cincinal, patria noastră urmează să treacă la un nou stadiu de dezvoltare, de țară mediu dezvoltată. Realizările de pînă acum, forța economică de care dispune țara noastră ne dau garanția că vom înfăptui acest obiectiv, și România va parcurge o etapă importantă în ridicarea sa pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).De la această mare adunare populară doresc să adresez felicitări tuturor oamenilor muncii din industrie și celelalte sectoare de activitate din județul și municipiul Cluj, urarea de a obține noi și tot mai importante succese 

în toate domeniile de activitate ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").Doresc, de asemenea, ca, de la această mare adunare populară din Cluj, să adresez tuturor oamenilor muncii din patria noastră, din toate sectoarele industriei și din celelalte ramuri, chemarea de a face totul pentru a realiza în bune condiții planul pe acest an, precum și felicitări călduroase pentru rezultatele de pînă acum, dar și urarea de a înfăptui în mod exemplar planul pe întregul cincinal ! (Aplauze și ura- 
lc puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,în unitățile agricole pe care le-am vizitat am rămas cu impresii bune despre culturile și producțiile realizate. Am putut, tot-
(Continuare in pag. a IlI-a)

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ElENA CEAUȘESCU, ÎN JLBEIUL MUREȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a inceput, marți, o vizită de lucru in județul 
Mureș.

Eveniment de cea mai mare în
semnătate pentru comuniștii, pentru 
locuitorii tuturor orașelor și satelor 
mureșene, vizita se desfășoară în 
atmosfera de puternică angajare 
patriotică a oamenilor muncii din 
acest județ, care, asemenea întregu
lui nostru popor, acționează cu dă
ruire pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan în industrie, a- 
gricultură. în celelalte sectoare de 
activitate, ca expresie vie a dorinței 
de a întimpina cu sucoese de presti
giu importantele evenimente ale a- 
nului — Conferința Națională a 
partidului si împlinirea a patru de
cenii de la proclamarea Republicii.

Noua întîlnire de lucru a condu
cătorului partidului și statului nostru 
cu cei ce trăiesc și muncesc în a- 
oeastă parte de tară prilejuiește, ca 
de fiecare dată, înfățișarea succese
lor remarcabile în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a județului Mureș in 
anii construcției socialiste, cu deose
bire în perioada de împliniri fără 
egal inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpiriați cu deosebită căldură și en
tuziasm. expresie grăitoare a satis
facției depline , a oamenilor muncii 

AZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Mureș a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, astăzi va avea loc în municipiul 
Tîrgu Mureș o adunare populară pe care posturile de radio și televiziune 
o vor transmite direct în jurul orei 10. >

de oele mai diferite vinste și profe
sii de a-i primi în mijlocul lor ca 
oaspeți dragi, de a le mulțumi pen
tru schimbările înnoitoare din mun
ca și viața lor. de a le adresa din 
adîncul inimii urări de sănătate și 
succes în neobosita activitate ce o 
desfășoară pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

La vizită participă tovarășii Emil 
Bobu. Ion Dincă, Nicu Ceaușescu, 
Silviu Curticeanu.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu oamenii 
muncii din județul Mureș a inceput 

COMUNA ȘÂULIA. Nu- 
meroși locuitori ai satelor din aceas
tă parte a județului au ținut să fie 
prezent! la reintilnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. intimpinîndu-i cu 
sentimente de aleasă dragoste și 
prețuire.

Cei prezenți purtau portretele 
secretarului general al partidului, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, 
drgpele tricolore și roșii, pancarte 
cu urări de bun venit. S-a scandat 
cu însuflețire pentru partid si secre
tarul său general, pentru patrie si 
harnicul nostru popor. Tineri și ti
nere au înconjurat cu emoție pe 

distinșii oaspeți, oferindu-le buchete 
de flori.

O formațiune alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotioe a prezentat 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinati. după datina străbună, cu 
piine și sare.

în numele locuitorilor județului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate, cu adine respect, cele mai 
calde urări de bun venit de loan 
Ungur, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R.

La acest nou dialog de lucru au 
participat Gheorghe David, ministrul 
agriculturii, specialiști din unităti 
agricole, de industrie alimentară și 
de cercetare științifică.

O reprezentativă expoziție organi
zată in incinta cooperativei agricole 
de producție Săulia oferă posibilita
tea de a lua cunoștință de profun
dele transformări petrecute in 
sectoarele agriculturii și industriei 
alimentare din județ.

Sint prezentate succesele obținute 
in domeniile folosirii cu maximă e- 
ficiență a pămintului. creșterii recol
telor. dezvoltării legumicultorii, po- 
miculturii și viticulturii, sporirii e- 
fectivelor și producțiilor animaliere.

Directorul general al direcției a- 
gricole județene, Ioan Catarig, a in
format că, pe baza îmbunătățirii 
tehnologiilor, a structurii soiurilor

(Continuare în pag. a IV-a)
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l NICULAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU T ELENA CEAUSESCUI

MAREA ADUNARE POPULARA DIN MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA
(Urmare din pag. I)

în această zi de sărbătoare a școlii 
românești, trăită cu emoție și bucurie 
de toți elevii și studenții, au fost re
afirmate vibrant simțămintele de 
fierbinte dragoste și nețărmurită re
cunoștință pe care tinăra generație 
a patriei le poartă conducătorului 
iubit al partidului și statului pentru 
grija permanentă ce o acordă înflo
ririi invățămintului românesc, ridi
cării nivelului calitativ al procesului 
instructiv-educativ, in vederea for
mării de cadre cu o temeinică pre
gătire politică și profesională, con
structori de nădejde ai socialismului 
și comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fo6t în
tâmpinați, la sosirea în tribuna adu
nării, cu mult entuziasm, cu deose
bită însuflețire de toți participantii.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
loachim Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R.. a 
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați tovarăși, 
în aceste momente de aleasă săr

bătoare. de puternică vibrație pa
triotică. prilejuite de noua vizită de 
lucru efectuată in județul Cluj, stră
veche vatră românească, de inalta 
prezentă la această mare aduna
re populară a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. a dumneavoas
tră, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, aducem un cald 
și vibrant omagiu celui mai iubit 
fiu al națiunii, marele Erou între 
eroii neamului, strălucit conducător 
de partid și de tară. înflăcărat pa
triot revoluționar, eminent gînditor 
al epocii contemporane, luptător 
fără preget pentru cauza libertății 
și independentei patriei, pentru o 
lume mai bună si mai dreaptă pe 
planeta noastră, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

■ în semn de înaltă prețuire șt de
osebit respect, adresăm mult stima
tei tovarășe academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului și statului, pres
tigioasă pensonalitate a vieții știin
țifice, întreaga noastră gratitudine 
pentru remarcabila contribuție adu
să Ta elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare. economico-' 
socială a patriei, la modernizarea 
invățămintului.1 la înflorirea științei, 
artei și culturii românești.

Sîntem mîndri că toate evenimen
tele fundamentale din cronica Româ
niei contemporane sînt indisolubil 
legate de eroica dumneavoastră ac
tivitate revoluționară, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
prin care v-ați identificat, de peste 
cinci decenii și jumătate, cu lupta 
gloriosului nostru partid comunist, 
cu aspirațiile supreme ale poporului 
român de pace, libertate, indepen
dentă și progres. Asemenea tuturor 
fiilor tării, locuitorii județului nostru 
aduc cea mai înaltă cinstire con
tribuției dumneavoastră hotărîtoare, 
tovarășe secretar general, la făuri
rea României socialiste moderne de 
azi în epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, care 
poartă numele îndrăgit și sti- 
mat al ctitorului ei — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu1'.

Răspunzind prin fapte inflăcăra- 
telor dumneavoastră indemnuri, lo
cuitorii județului. înfrățiți în muncă 
și idealuri, acționează cu abnegație 
și dăruire patriotică pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective ale Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

în industrie, pe primele opt luni 
s-a realizat un volum de producție 
superior celui obținut în aceeași pe
rioadă a anului trecut. Colectivele 
de muncă din 26 de întreprinderi au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan, obtinind o producție industria
lă suplimentară de 209 milioane lei. 
Ponderea produselor noi și moder
nizate in totalul producției județu
lui reprezintă 30 la sută. Ca urmare 
a măsurilor luate in vederea crește
rii gradului de valorificare a resur
selor materiale, s-au economisit 
7 000 tone metal, 24 000 tone com
bustibil convențional si 38 300 MWh 
energie electrică. De la începutul a- 
nului au fost puse în funcțiune 16 
capacități de producție și s-au dat 
in folosință 2 209 apartamente.

Așa cum ați subliniat dumnea
voastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, și la întîlnirea de ieri 
cu biroul comitetului județean de 
partid, rezultatele obținute în pe
rioada parcursă din acest an nu sint 
mulțumitoare, întrucit se înregis
trează unele rămineri în urmă la 
producția fizică și la export, nu s-a 
îndeplinit sarcina de creștere a pro
ductivității muncii, sînt depășite 
costurile de fabricație și nu se folo
sesc integral capacitățile și supra
fețele de producție.

De asemenea, în agricultură, unde 
dispunem de o bază tehnico-mate- 
rială modernă, avem multe unități 
în care producțiile obținute în acest 
an sînt sub nivelul sarcinilor plani
ficate, datorită nerespectării tehno
logiilor de lucru, a perioadelor opti
me de însămintări și neasigurării 
bazei furajere necesare efectivelor 
de animale.

Pornind de Ia criticile făcute și 
Indicațiile formulate de dumnea
voastră, sîntem ferm hotărîti să ac
ționăm astfel incit să asigurăm re
cuperarea răminerilor în urmă la 
toți indicatorii de plan și cu deose
bire la producția fizică, export și in
vestiții, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, îmbunătăți
rea gradului de valorificare a resur
selor materiale, creșterea eficienței 
utilizării fondurilor fixe.

în agricultură vom situa în cen
trul preocupărilor strîngerea la timp 
și fără pierderi a tuturor culturilor 
de toamnă, efectuarea în condiții 
optime a ins'ămințărilor, realizarea 
efectivelor de animale și a produc
țiilor stabilite, punînd astfel bazele 
unei adevărate revoluții în agricul

tura județului Cluj, așa cum ne-ați 
cerut dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general.

învățămîntul din județul nostru, 
integrat tot mai organic cu cerce
tarea și producția. își îndeplinește 
din ce în ce mai bine rolul și func
țiile ce-i revin in societate, în edu
carea comunistă, revoluționară a ti
neretului școlar și in formarea unor 
cadre de nădejde pentru toate sec
toarele activității materiale și spiri
tuale. Conștienți de marea misiune 
ce le revine, elevii și studenții clu
jeni, asemenea întregului tineret 
studios al țării, se pregătesc temei
nic pentru muncă și pentru viață, 
insușindu-și cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, pentru a servi 
întotdeauna cauza măreață a înflo
ririi României socialiste.

Vă rog să-mi îngăduiți. mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca de la tribuna 
acestei mari adunări populare să 
exprim adeziunea deplină a tuturor 
locuitorilor județului la politica ex
ternă a partidului și statului nostru, 
față de activitatea dumneavoastră 
strălucită, care v-a consacrat in con
știința popoarelor lumii ca Erou al 
păcii, prieteniei și colaborării inter
naționale. împreună cu întregul po
por, oamenii muncii din județul nos
tru susțin, din adîncul inimilor, noile 
dumneavoastră inițiative ca. la a- 
propiata sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., România să propună 
Organizației Națiunilor Unite să a- 
dreseze un apel la intensificarea e- 
forturilor și acțiunilor tuturor state
lor in vederea soluționării construc
tive a marilor probleme ale vieții in
ternaționale actuale, și îndeosebi a 
celor privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune si operativ- 
tactice din Europa și Asia, pentru 
oprirea experiențelor nucleare și a 
oricăror activități menite să ducă la 
dezvoltarea și perfectionarea arme
lor nucleare, pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, 
pentru rezolvarea pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor stărilor de 
încordare si conflict, pentru • regle
mentarea justă și echitabilă a pro
blemelor economico-financiare și 
dezvoltarea normală a relațiilor eco
nomice dintre state. lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că vom adopta un stil de muncă mai 
dinamic, mai angajant. revolutinar, 
întărind ordinea și disciplina, inten- 
sificind întreaga activitate politico- 
organizatorică si cultural-educativă. 
Ne angajăm să acționăm cu înaltă 
răspundere comunistă, astfel incit 
eficienta muncii de partid, a fiecă
rei organizații să se concretizeze 
intr-o contribuție tot mai mare la 
îndeplinirea programelor si a planu
lui de dezvoltare economico-socială 
a tării, să întîmpinăm cu noi reali
zări în toate domeniile de activitate 
Conferința Națională a partidului, 
să crească continuu contribuția ju
dețului Cluj la progresul si prospe
ritatea scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

A luat cuvîntul. apoi. tovarășul 
Mihaî Tălpeanu, director al Com
binatului de utilaj greu din Cluj- 
Napoca, care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca. in nu

mele puternicului detașament mun
citoresc al Combinatului de utilaj 
greu, să dau expresie sentimentelor 
noastre de profundă dragoste, caldă 
recunoștință si nemărginit respect 
fată de revoluționarul Înflăcărat 
care de peste cinci decenii si jumă
tate si-a dedicat viata cu eroism 
partidului și poporului. ctitorul 
strălucit a] României socialiste mo
deme. secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Exprimăm aleasa prețuire și în
treaga noastră gratitudine mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
prestigioasă personalitate politică, 
om de șțiintă de reputație interna
țională. care se, consacră cu abne
gație revoluționară edificării socia
lismului și comunismului în 
România.

Angajat plenar în efortul de 
muncă și creație al întregului po
por. acționind sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
colectivul combinatului nostru — 
măreață ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — a obținut în 
acest an. așa cum v-am raportat și 
în cursul vizitei de lucru pe care 
ati făcut-o la combinat, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. unele rezultate po
zitive. depășind prevederile de plan 
la productia-marfă si la alti indi
catori.

Aplicind cu consecvență măsurile 
din programele privind perfecțio- 

' narea organizării și modernizarea 
proceselor de producție. ridicarea 
calității produselor, producția pen
tru export s-a dublat comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut.

Pe bună dreptate ati apreciat că 
mai avem foarte mult de făcut pen
tru a ne situa la nivelul condițiilor 
de care dispunem si al cerințelor 
etapei actuale. Ne angajăm cu răs
pundere muncitorească să nu pre
cupețim nici un efort pentru a 
duce la îndeplinire indicațiile și 
orientările date de dumneavoastră la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român de la începutul 
acestei luni, precum și pe parcursul 
vizitei de lucru, pentru a ridica la 
un nivel superior întreaga noastră 
activitate. în concordantă cu exigen
tele noii revoluții tehnico-știintifice.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom 
acționa cu pasiune, devotament si 
spirit revoluționar pentru a întîmpi- 
na cu noi și remarcabile fapte de 
muncă Conferința Națională a parti
dului si cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii, pentru în
deplinirea exemplară a planului pe 
acest an și întregul cincinal.

Vă rog să-mi permiteți ca. In nu

mele celor peste 8 000 de oameni ai 
muncii din combinatul nostru, să ex
prim adeziunea totală la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului, la recentele dumneavoastră 
inițiative de pace pentru instaurarea 
unui climat de înțelegere și colabo
rare intre toate popoarele lumii, 
pentru apărarea dreptului funda
mental al oamenilor la viață.

Vă dorim din toată inima, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, viață înde
lungată, deplină sănătate și putere 
de muncă- spre binele și fericirea 
poporului român, care, strins unit in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, edifică pe pămintul scump 
al patriei cea mai dreaptă și umană 
orinduire — societatea socialistă și 
comunistă.

în continuare, tovarășul Gheorghe 
Rudăreanu, inginer-șef la coopera
tiva agricolă de producție Apahida, 
a spus :

Mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimafi tovarăși,
în numele membrilor cooperatori 

din comuna Apahida, al tuturor lu
crătorilor ogoarelor din județul nos
tru. vă rog să-mi permiteți să dau 
glas celor mai alese sentimente de 
dragoste și neclintit devotament față 
de dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ctitor strălucit al României moder
ne. patriot revoluționar a cărui viață 
s-a identificat incă din anii tinereții 
cu năzuințele întregii națiuni, emi
nent strateg al înaintării noastre pe 
drumul glorios al socialismului și 
comunismului.

Cu deosebită bucurie șl satisfacție, 
cu sentimente de aleasă stimă, adre
săm respectuos omagiul nostru mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, om de știință de 
reputație internațională, pentru con
tribuția deosebită la progresul gene
ral al tării, la dezvoltarea stiintei și 
tehnicii românești, la aplicarea re
zultatelor cercetării în producție.

Așa cum v-am raportat in cursul 
vizitei de lucru pe care ati făcut-o 
în unitatea noastră, transpunind 
neabătut în viață Indicațiile și 
orientările dumneavoastră, coopera
torii din Apahida au sporit conti
nuu rodnicia pămîntului, in acest an 
producția de cereale păioase fiind 
cu 25 la sută mai mare față de 
plan. Corespunzător evaluărilor efec
tuate, vom realiza producții superi
oare celor planificate și la culturile 
de toamnă. Rezultate bune am obți
nut și la producția animalieră, în
deosebi in ceea ce privește creșterea 
efectivelor. în momentul de față, în 
spiritul exigentelor formulate _ de 
dumneavoastră la recenta consfătui
re cu activul de partid și cadrele de 
bază din agricultură, acționăm cu 
toate forțele, cu răspundere, pentru 
strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltei din acest an. pentru pregă
tirea terenului și efectuarea in cele 
mai bune condiții a însămînțărilor 
de toamnă.

Vizita de lucru efectuată de dum
neavoastră, mult iubite- și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în co
operativa noastră — pentru care vă 
mulțumim din adîncul inimilor — 
constituie pentru toți cooperatorii 
din Apahida un puternic îndemn de 
a munci și mai bine. Ne angajăm 
să acționăm cu fermitate revoluțio
nară pentru a da viață prețioaselor 
orientări și indicații pe care ni le-ați 
dat, să facem totul pentru folosirea 
chibzuită a pămîntului, aplicarea 
tehnologiilor moderne, executarea 
la timp și la un inalt nivel calita
tiv a tuturor lucrărilor, pentru a ob
ține, așa cum ne-ați îndemnat. înal
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

în această zi de aleasă sărbătoare, 
vă rog să-mi permiteți să vă adre
sez, cu deosebită stimă, dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. mult sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu, 
urarea fierbinte de viată Îndelun
gată, în deplină sănătate, spre a 
conduce cu aceeași înflăcărată dra
goste și luminoasă clarviziune țara 
și partidul pe eroicul drum de mă
rețe înfăptuiri socialiste și comu
niste !

In cuvîntul său, Ioan Drăgan, rec
torul Institutului politehnic din Cluj- 
Napoca, a spus :

Mult stimate și Iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceausescu,

Onoarea pe care ne-o faoeți de 
a participa la deschiderea noului 
an de invățămint reprezintă una din 
multiplele dovezi ale grijii stator
nice pe care o purtati școlii, învătă- 
mîntului, formării și educării tinerei 
generații, constructorilor de miine ai 
României socialiste. Tineretului stu
dios, cadrelor didactice le este bine 
cunoscut că puternica dezvoltare si 
înflorire a patriei, a invățămintului 
poartă amprenta gîndirii și activită
ții dumneavoastră revoluționare, 
profund științifice. Pentru neobosita 
dumneavoastră activitate desfășura
tă spre binele și fericirea patriei și 
poporului, vă rog să primiți, mult 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, recunoștința 
noastră deplină, împreună cu asigu
rarea că exemplul dumneavoastră 
de muncă și viață ne va însufleți și 
călăuzi în întreagă noastră activitate.

Aducem omagiul nostru fierbinte 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și de 
știință, pentru contribuția remarcabi
lă la înălțarea pe culmi tot măi înalte 
a științei, invățămintului și culturii 
românești, pentru locul de cinste a- 
cordat acestora în amplul proces al 
devenirii socialiste a patriei.

Institutul politehnic din Cluj-Na- 
poca a avut marea cinste de a fi vi
zitat în mai multe rînduri de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general. De fiecare dată am 
primit prețioase îndrumări referi
toare la dezvoltarea institutului nos
tru, la organizarea activităților de 
pregătire a studenților și de angre
nare în munca de cercetare. Urma
re a sprijinului pe care ni 1-ati acor

dat, dispunem astăzi de condiții de 
muncă și viață excelente, asigurind 
o foarte bună pregătire profesionalii 
și cetățenească viitoarelor cadre de 
specialiști.

Conceptul de integrare a învăță- 
mintului cu cercetarea și producția, 
elaborat de dumneavoastră, a permis 
antrenarea cadrelor didactice și a 
studenților în mai mare măsură la 
activitatea de producție și cercetare, 
a condus la creșterea competenței 
lor profesionale. Cercetarea universi
tară și-a sporit contribuția la 
înnoirea produselor, a proceselor 

tehnologice și ridicarea calitativă a 
muncii în unitățile de producție.

Analizîndu-ne munca cu responsa
bilitate, în spirit critic și autocritic, 
ne dăm seama că activitatea noastră 
nu se ridică la nivelul cerințelor ac
tuale și nu este in deplină concor
danță cu puternica bază materială 
de studiu și cercetare care ne-a fost 
creată.

Vă sîntem recunoscători pentru 
claritatea și profunzimea analizei pe 
care ați făcut-o, cu prilejul vizitei 
de lucru, activității noastre și ne an
gajăm ferm că vom munci cu res
ponsabilitate comunistă, în spirit re
voluționar, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce revin in- 
vățămîntului pentru a intîmpina cu 
realizări deosebite Conferința Națio
nală a partidului.

Să ne trăiți intru multi ani fericiți, 
mult stimate și iubite tovarășe secre

VIZITA DE LUCRU
Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste România, impreunâ cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a continuat, marți dimineața, vizita de lucru în munici
piul Cluj-Napoca.

De-a lungul traseului, populația 
orașului — puternic centru econo
mic, citadelă a științei. învățămîn- 
tului și culturii — a intîmpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe 
tovarășa Elena Ceaușescu cu sen
timente de aleasă stimă și înaltă 
prețuire. Oamenii muncii purtau 
cu mindrie portrete ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și ale to
varășei Elena Ceaușescu, drapele 
tricolore și roșii, pancarte cu 
urări la adresa țării, a partidului 
și a conducătorului iubit. S-a 
scandat „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !". 
„Ceaușescu — pace !“, cei veniți în 
întîmpinare exprimind, și in acest 
mod, deplina aprobare fată de po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru. Formații ar
tistice întregeau, prin dîntec și 
dans, atmosfera sărbătorească a 
zilei.

Aceste calde manifestări s-au 
constituit într-o mărturie elocventă 
a unității de nezdruncinat a Între
gului nostru popor în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
a hotăririi oamenilor muncii din 
aoest județ de a acționa neabătut 
pentru înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului, de a în- 
timpina cu noi succese in muncă 
apropiata Conferință Națională a 
partidului.

în cursul dimineții a fost vizitată 
ÎNTREPRINDEREA de elec
tronica INDUSTRIALĂ SI 
DE AUTOMATIZĂRI DIN 
CLUJ-NAPOCA, unde a avut 
loc o întîlnire cu colectivele de cer
cetare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru automatizări, electroni
că. tehnică de calcul și informatică 
din municipiu. care îsi aduc 
o contribuție însemnată la soluțio
narea unor probleme complexe ridi

tar general Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
pentru a conduce pe mai departe, 
cu aceeași clarviziune, opera istorică 
a poporului român de edificare a so
cialismului și comunismului in 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

Dind glas sentimentelor înălță
toare pe care le trăiesc în aceste 
momente toți locuitorii județului 
Cluj, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-a fost adresată, cu profund respect, 
rugămintea de a lua cuvîntul la 
această mare adunare populară.

Primit cu puternice urale și 
ovații a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se- 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

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

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la încheierea 
cuvintării. primul-secretar al comi
tetului județean de partid a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

în aceste momente de puternică 
trăire patriotică, în numele partici- 

cate de actuala etapă de dezvoltare 
a economiei naționale.

La vizită au participat tovarășii 
Emil Bobu, Ion Dincă, Nicu 
Ceaușescu, Silviu Curticeanu.

La sosirea in întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebit respect de un mare număr 
de muncitori și muncitoare, precum 
și de Alexandru Necula, ministrul 
industriei electrotehnice, de membri 
ai conducerii centralei industriale de 
resort și ai întreprinderii, de cerce
tători și specialiști clujeni.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu specialiștii întreprin
derii s-a axat, în principal, pe anali
za modului în care se acționează 
pentru realizarea unor produse de 
înaltă tehnicitate și cu o fiabilitate 
ridicată, care să își găsească o largă 
utilizare în toate ramurile industria
le, pentru integrarea colectivelor de 
cercetare științifică, inginerie tehno
logică și din invățămint in secțiile 
de proiectare și de producție ale în
treprinderilor, în vederea creșterii 
competitivității produselor românești 
pe piața mondială. In cadrul unei 
expoziții cu produse reprezentative 
ale unității au fost prezentate to
varășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu o serie de e- 
chipamente pentru automatizarea 
proceselor de producție și pentru 
modernizarea producției, precum și 
tehnică de calcul și aparatură elec
tronică diversă, cu largi utilizări, 
care contribuie la accelerarea proce
sului de automatizare, electronizare 
și robotizare a producției și altor 
activități econom ico-sociale.

In cadrul discuțiilor a fost evi
dențiată colaborarea strinsă a spe
cialiștilor din această întreprindere 
cu colectivele institutelor de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru automatizări, electroni
că, tehnică de calcul și informatică 
din Cluj-Napoca.

Colectivele clujene de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică au 

pantilor la marea adunare populară, 
al comuniștilor, al tuturor locuitori
lor județului Cluj, yă rog să-mi 
permiteți să vă adresez cele mai 
fierbinți mulțumiri pentru aprecie
rile la adresa muncii noastre, pen
tru prețioasele indicații și orientări, 
care vor constitui pentru noi un 
amplu și insuflețitor program de 
acțiune.

Ne angajăm solemn să ridicăm 
munca noastră la un înalt nivel de 
responsabilitate si eficientă, adu- 
cind astfel, prin faptele noastre de 
muncă, cel mai inalt omagiu stră

lucitului erou al României, genialu
lui conducător al poporului român, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți să vă 
adresez, cu deosebită căldură, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, urarea de 
ani mulți, in deplină sănătate, spre 
binele și fericirea întregului popor, 
spre gloria și măreția partidului, a 
patriei noastre dragi — Republica 
Socialistă România.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. în frunte cu secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Marea adunare populară din mu
nicipiul de pe Someș a luat sfirșit 
într-o atmosferă de Însuflețire și 
profundă vibrație patriotică. S-a 

ÎN JUDEȚUL CLUJ
informat despre preocupările lor in 
vederea satisfacerii cerințelor eco
nomiei naționale cu echipamente e- 
lectrbnice și mijloace de automati
zare menite să asigure un inalt ni
vel tehnic produselor realizate de 
industria românească, atit pentru 
nevoile interne, cit și pentru export.

în cadrul dialogului de lucru cu 
specialiștii clujeni, o deosebită a- 
tenție a fost acordată microproduc- 
ției industriale realizate de colecti
vele de cercetare, care furnizează o 
gamă largă de echipamente de auto
matizare, tehnică de calcul și infor
matică, relevîndu-se posibilitățile 
largi existente în acest domeniu. 
Multe din aceste produse sint des
tinate exportului, dovedindu-se încă 
o dată că unitățile de cercetare sînt 
capabile să realizeze o importantă 
producție pentru export. Au fost 
prezentate echipamente realizate 
pentru automatizarea proceselor in
dustriale, electronizarea utilajelor, 
controlul calității produselor și uti
lizarea calculatoarelor în conducerea 
și optimizarea proceselor industriale, 
în procesul de invățămint și în me
dicină. Au fost înfățișate, de aseme
nea, realizările deosebite obținute în 
domeniul proiectării asistate de cal
culator în cadrul programelor națio
nale de cercetare și proiectare, coor
donate de Comitetul-Național pentru 
Știință și Tehnologie. Au fost rele
vate, totodată, o serie de preocu
pări de perspectivă ale cercetători
lor clujeni în domeniile automati
zării, electronicii, tehnicii de calcul 
și informaticii, care au în vedere di
versificarea gamei de produse nece
sare ramurilor de virf ale economiei 
naționale. S-au prezentat programe 
pentru calculatoare electronice care 
răspund unor solicitări urgente ale 
economiei naționale, contribuind la 
dezvoltarea exportului românesc de 
creație tehnică originală. în același 
timp, cercetătorii clujeni au prezen
tat realizările lor in domeniul 
tipizării produselor, al standardizării 
subansamblelor și pieselor de schimb 
în conformitate cu indicațiile secre
tarului general al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au apreciat 

scandat cu înflăcărare „Ceaușescu 
— P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — tinerii!", „Stima noas
tră și mindria — Ceaușescu. Roma
nia !“. „Ceaușescu — pace !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor entu
ziaste ale participantilor ia marea 
adunare populară.

La plecare, o formațiune alcătuită 
din ostași ai forțelor armate, membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 

onorul. A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Grupuri de pionieri și șoimi ai 
patriei, de tinere și tineri au oferit 
buchete de flori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate, de către primul-secretar al 
comitetului județean de partid, calde 
mulțumiri pentru vizita efectuată, 
exprimînd hotărîrea fermă a comu
niștilor, a oamenilor muncii, a tu
turor locuitorilor județului de a ac
ționa cu înaltă răspundere și ab
negație revoluționară pentru înfăp
tuirea neabătută a indicațiilor și o- 
rientărilor secretarului general al 
partidului, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest 
an. pentru a intîmpina cu noi și 
însemnate succese Conferința Na
țională a partidului.

rezultatele obținute de oil ce își des
fășoară activitatea în aceste colecti
ve de cercetare, recomandindu-le 
să-și concentreze în continuare efor
turile pentru producerea cu priori
tate a acelor, echipamente și insta
lații care acum se procură cu efort 
valutar. Cercetătorii clujeni au mul
țumit și cu acest prilej tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru sprijinul personal 
acordat în materializarea unor pro
duse de mare complexitate și tehni
citate.

în continuare, au fost vizitate sec
toare de producție ale întreprinde
rii de electronică industrială și de 
automatizări, fiind evidențiate dina
mica producției in actualul plan 
cincinal, rezultatele obținute în mo
dernizarea fabricației, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea consu
murilor specifice de materii prime 
și materiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au urmărit 
cu atenție fluxurile de fabricație ale 
unor produse asimilate recent de 
întreprindere, s-au interesat de ca
racteristicile lor tehnico-funcționale, 
indicind să se acționeze pentru dez
voltarea și diversificarea produselor 
necesare ramurilor de virf și pentru 
modernizarea producției actuale în 
vederea acoperirii întregului necesar 
al feconomiei naționale și creării de 
disponibilități tot mai mari pentru 
export.

La încheierea vizitei, directorul 
întreprinderii de electronică indus
trială și de automatizări, precum și 
cercetătorii clujeni au mulțumit res
pectuos pentru vizită, pentru obser
vațiile și indicațiile primite, pentru 
sprijinul permanent acordat de con
ducerea partidului și statului nostru 
progresului științei și tehnicii ro
mânești.

Adresindu-se muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor întreprinderii, 
colectivelor de cercetători și specia
liștilor clujeni. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a urat să rea
lizeze produse de cea mai înaltă ca
litate, competitive pe plan interna
țional, să obțină noi succese în acti
vitatea de cercetare și producție.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
, I

la marea adunare populară din municipiul Cluj-Napoca
(Urmare din pag. I)odată, să am o privire mai generală despre situația agriculturii din Cluj. Este adevărat că s-au realizat producții mai mari decît acum un an. Unele unități au obținut producții bune. Dar trebuie să spun deschis că producțiile nu sînt la nivelul posibilităților existente în județul Cluj.Avem județe care au obținut producții medii la grîu de peste 6 000 de kg la hectar pe întreaga suprafață cultivată. Avem județe care vor realiza .la porumb producții de peste 20 000 de kilograme. Județul Cluj, din păcate, nu se găsește în plutonul fruntaș — ca șă mă exprim așa — și nu se găsește nici în cel din mijloc, ci în plutonul din urmă în ce privește producția în agricultură, deși, repet, condițiile din Cluj sînt bune — avem aici un institut de învă- țămînt cu vechi tradiții, avem cercetare agricolă — și deci posibilitatea de a acționa pentru a obține recolte bune în agricultură, în toate sectoarele.Am discutat aceasta în unitățile vizitate și în ședința cu biroul județean și, pe baza celor stabilite în consfătuirea pe problemele a- gricole de la începutul acestei luni, în anul viitor județul Cluj trebuie să realizeze o adevărată revoluție în domeniul agriculturii. Chiar și în alte domenii județul mai are multe de făcut, dar acum mă refer la agricultură. Tovarășii din conducerea județului, din sectoarele agriculturii și-au luat angajamentul la consfătuire, dar și în ședința de aseară, că vor face totul ca anul viitor județul Cluj să nu se mai afle în plutonul din urmă, ci să meargă spre plutonul din frunte în ce privește .producția agricolă. Există asemenea posibilități !Aș dori să adresez felicitări oamenilor muncii, cooperatorilor, țărănimii din județul Cluj pentru rezultatele de pînă acum, dar și urarea de a se angaja cu toate forțele pentru a obține recolte mult mai bune, pentru ca județul să ocupe un loc important și în producția agricolă. Și eu sînt convins că este posibil acest lucru ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).De la această mare adunare populară adresez întregii țărănimi cooperatiste, tuturor oamenilor muncii din agricultură, întregii țărănimi cele mai calde felicitări pentru rezultatele din acest an și urarea de a acționa în așa fel încît să obțină recolte tot mai mari, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agra
re ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Dragi tovarăși,Așa cum am menționat încă de la început, astăzi se deschide în întreaga țară noul an de învăță- 

mînt 1987—1988. Am ales Clujul pentru a deschide, în cadrul acestei mari adunări populare, noul an de învățămînt, ca o înaltă apreciere a activității de învățămînt din județul Cluj și în conformitate cu practica noastră ca, periodic, să inaugurăm într-un centru sau altul anul de învățămînt. Doresc să adresez tuturor profesorilor, studenților, elevilor din Cluj și din întreaga țară cele mai calde felicitări cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt și urarea ca acest an să marcheze un moment important în perfecționarea și dezvoltarea învățămîntului din patria noastră, în concordanță cu hotărî- rile Congresului al XIII-lea al partidului, cu rolul tot mai important pe care-1 au știința, învăță- mîntul, cultura ca factori hotărî- tori în făurirea socialismului și comunismului, în dezvoltarea generală a patriei noastre ! (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“).în unitățile de învățămînt vizitate, dar și în unitățile de producție am constatat cu multă satisfacție măsurile luate și preocuparea pentru o legare mai strînsă a învățămîntului cu cercetapea, cu producția. Am rămas plăcut impresionat de realizările pe care le-au obținut oamenii de știință și din învățămînt în realizarea unor produse de înaltă calitate, în elaborarea de. noi tehnologii, și mai cu seamă de faptul că există o preocupare generală pentru a realiza noi și noi mașini, utilaje, produse de nivel tehnic ridicat, de o calitate mai bună.Ceea ce mi-a atras în mod deosebit atenția și mi-a produs o mare satisfacție este faptul că de la profesorii universitari la profesorii de liceu și școli generale, la învățători, de la studenți la elevi, pînă la pionieri, fiecare, în felul lor, au căutat să prezinte realizări în domeniul creației tehnico-științifi- ce. Aceasta arată că problema ridicării nivelului tehnic, perfecționarea cercetării științifice și învățămîntului au devenit o cauză generală a tuturor celor din învățămînt, inclusiv a celor din producție, ceea ce ne deschide o largă perspectivă. Pionierii care ne-au prezentat ieri produsele realizate de ei, fără nici o îndoială și cu concursul învățătorilor și profesorilor, dar la care ei au muncit, arată ce preocupări au și cum vor acționa mîine, cînd vor intra în activitatea de producție. Iată de ce consider că dispunem de o minunată forță unită, care ne asigură și în acest domeniu de activitate progresul științei, învățămîntului, culturii, ridicarea patriei noastre la un nivel tot mai înalt. (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu — tinerii !“).De la această mare adunare populară, adresez oamenilor de știință, din învățămînt, din toate domeniile de activitate felicitări pentru preocupările și rezultatele ■' obținute și urarea de a acționa 

astfel încît să aibă un rol tot mai important în activitatea științifică, în dezvoltarea generală a științei și tehnicii în patria noastră ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).Adresez, de asemenea, de la această mare adunare populară din Cluj, tuturor oamenilor muncii din învățămînt, din cercetare din întreaga țară atît felicitări pentru rezultatele obținute, cît și urarea de a-și uni mai puternic forțele, de a întări mai puternic legătura dintre știință, învățămînt și producție, în vederea înfăptuirii programelor de dezvoltare a științei, a învățămîntului și culturii, astfel încît, în realizarea planurilor pe acest cincinal, ..............................mîntul să aibă important, să generală a nivelului patriei noastre ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

știința și învăță- un rol mult mai asigure ridicarea științific al
Nu trebuie uitat nici un moment că înfăptuirea programelor de dezvoltare generală a patriei noastre, făurirea cu succes a socialismului și comunismului, ca de altfel întreaga dezvoltare a omenirii, nu se pot realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii din toate domeniile, pe baza unei culturi generale, înaintate ! (Aplauze și urale puternice ; 

se scandează „Ceaușescu—Româ
nia, stima noastră și mindria!“).Să așezăm permanent la baza întregii noastre activități concepția revoluționară despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric, principiile socialismului științific, să facem totul pentru însușirea în cele mai bune condiții a celor mai noi cuceriri și să acționăm pentru a contribui la dezvoltarea și descoperirea de noi și noi taine ale vieții și naturii din toate domeniile de activitate. Să dezvoltăm puternic cunoștințele generale despre societate și lume, să pornim de la faptul — așa cum am menționat la Congresul educației politice și culturii socialiste — că făurirea socialismului și comunismului cere oameni cu o înaltă conștiință revoluționară, cu temeinice cunoștințe profesionale, tehnice, științifice din toate domeniile. Numai cu asemenea oameni cu o înaltă conștiință revoluționară și cu cunoștințe generale în toate domeniile vom putea înfăptui obiectivele de ridicare a patriei noastre spre culmile înalte ale societății comuniste ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — tinerii!“).Mă adresez studenților și elevilor din întregul nostru învățămînt cu chemarea : învățați, învățați și iar învățați ! Nu pregetați pentru a vă însuși cele mai noi cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane din’ toate domeniile de activitate. Numai așa veți putea deveni oameni cu o înaltă conștiință revoluționară și cu o înaltă capacitate de activitate în toate domeniile, numai așa veți putea deveni buni revoluționari, buni cetățeni ai 

României socialiste, constructori conștienți ai socialismului și comunismului I Numai pe această bază va fi asigurat viitorul de aur al României — comunismul ! 
(Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — tinerii!“).Mă adresez cadrelor didactice din întregul învățămînt : Aveți o nobilă misiune — cea mai nobilă misiune posibilă, aceea de a forma oameni, conștiința oamenilor, viitorii cetățeni și constructori ai socialismului, viitorul patriei noastre. Faceți totul pentru a răspunde acestei înalte misiuni nobile de făuritori ai conștiinței revoluționare ! Prin aceasta serviți poporul, serviți patria, serviți comunismul, viitorul de aur al României ! (A- 
plauze șî urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul"!» 
„Ceaușescu — tinerii!“).

Dragi tovarăși,Deschidem noul an de învățămînt în condițiile cînd în viața internațională continuă să existe probleme deosebit de grave și complexe. Continuă cursa înarmărilor, se acumulează noi arme nucleare, chimice și alte arme de distrugere în masă. De aceea, problema fundamentală a epocii noastre este oprirea cursei înarmărilor, eliminarea armelor nucleare de pe planeta noastră, reducerea radicală a armelor convenționale și asigurarea unei păci trainice, a dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la existență, la viață, la libertate, la pace. 
(Urale șî aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— pace !“).Existența armelor nucleare, care pot distruge însăși viața pe planeta noastră, impune un nou mod de gîndire asupra problemelor războiului și păcii, asupra dezvoltării generale a relațiilor dintre state. în conformitate cu aceasta, România se pronunță ferm pentru eliminarea totală a armelor nucleare. Susținem propunerile Uniunii Sovietice pentru eliminarea, pînă în anul 2000, în mai multe etape, a armelor nucleare, în mod deosebit, considerăm că s-au creat condițiile, atît pe baza propunerilor Uniunii Sovietice, cît și ale Statelor Unite ale Americii, să se poată realiza în scurt timp un acord privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune și a celor operativ- tactice din Europa și din întreaga lume. în conformitate cu această posibilitate și cu politica noastră de pace, am hotărît în Comitetul Politic Executiv să propunem Organizației Națiunilor Unite adoptarea unul Apel către Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii pentru a încheia încă în acest an un acord asupra acestei probleme, ceea ce ar reprezenta un moment important în întreaga istorie a omenirii — trecerea reală la dezarmare ! (Urale șî aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea

ză cu putere „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace !“).în același timp, propunem ca Adunarea Generală a O.N.U. să adreseze un Apel către țările europene care au pe teritoriul lor arme nucleare să renunțe la deținerea de asemenea arme — care fac obiectul acestui acord —, către toate țările europene și din întreaga lume de a-și intensifica eforturile în vederea încheierii acordului și trecerii la eliminarea rachetelor cu rază medie și operativ- tactice din Europa și din Asia. 
(Aplauze șî urale prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu
— pace“ !).Avem ferma convingere că nu există nici un motiv de a se amina sau de a nu se încheia acest acord. Avem ferma convingere că este în interesul atît al popoarelor Uniunii Sovietice și Statelor Unite, cît și al popoarelor din Europa, din Asia și din întreaga lume să se încheie acest acord. De aceea, adresăm și de la această mare adunare populară, în numele întregului popot român, chemarea către Uniunea Sovietică și Statele Unite să treacă la realizarea acestui acord, în numele păcii, în numele tinerei generații, acum, cînd se deschide anul de învățămînt, cînd în întreaga lume se trece la un nou an de învățămînt, să marcăm acest an prin trecerea la dezarmare, să demonstrăm că mai presus de toate stă grija pentru copii, pentru viitorul omenirii, pentru 
pace ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!" „Ceaușescu
— pace !“).România se pronunță ferm pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative. în acest cadru, aș dori să subliniez necesitatea unei conferințe internaționale pentru problemele Orientului Mijlociu, cu participarea tuturor țărilor interesate, sub egida Organizației Națiunilor Unite, la care să ia parte neapărat și Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Israelul, precum și membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.De asemenea, ne pronunțăm și considerăm că este necesar ca Iranul și Irakul să răspundă pozitiv hotărîrii Consiliului de Securitate, să înceteze orice acțiuni militare și să treacă la soluționarea problemelor dintre ele numai și numai prin tratative. Aceasta este în interesul ambelor popoare, al păcii în această regiune și în întreaga lume.Ne pronunțăm pentru încetarea, oricărui amestec din partea unor state în treburile interne ale altor state, pentru retragerea flotelor militare străine din Golf, pentru ca toate oceanele și mările să rămînă libere de flotele militare, să servească numai și numai navigației libere, pentru toate națiunile lumii 1 (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia!", „Dezarmare— pace!").

Susținem, cu toată fermitatea, lupta S.W.A.P.O. pentru independența Namibiei și condamnăm cu hotărîre politica de apartheid din Africa de Sud. în general, ne pronunțăm pentru lichidarea oricăror forme de discriminare rasială, împotriva șovinismului — sub orice formă s-ar manifesta el —, pentru relații de deplină egalitate între toate națiunile lumii, fără deosebire de orînduire socială.Ținînd seama de situația grea din economia mondială, de înrăutățirea continuă a situației țărilor în curs de dezvoltare, România se pronunță cu toată hotărîrea pentru soluționarea pe calea tratativelor a problemelor subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică, pentru realizarea unei sesiuni speciale sau Conferințe speciale a Organizației Națiunilor Unite pe problemele subdezvoltării. în acest sens, Comitetul Politic Executiv a hotărît ca România să se adreseze Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondului Monetar Internațional cu propunerea de a adopta hotărîrea de soluționare a unor probleme ale datoriei externe către aceste două instituții și, totodată, ca ele să contribuie la soluționarea globală a problemelor datoriei externe.în același sens, am propus și Organizației Națiunilor Unite să adopte un apel corespunzător.Considerăm că este timpul ca organismele financiare mondiale să adopte măsuri ferme 'în direcția soluționării problemelor economice grave, a problemelor datoriei externe pentru țările în curs de dezvoltare, a realizării unor relații economice și financiare noi, a democratizării activității acestor organizații. Aceasta corespunde intereselor generale ale dezvoltării economiei, ale unui progres economic în întreaga lume, dar, mai cu seamă, necesității soluționării problemelor subdezvoltării și realizării noii ordini economice mondiale. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.!", „Ceaușescu — pace!").Am formulat aceste propuneri pornind de la rolul important pe care trebuie să-l aibă Organizația Națiunilor Unite și alte organisme politice și economice internaționale în soluționarea problemelor e- conomice grave. Ne pronunțăm, de asemenea, pentru participarea activă la soluționarea problemelor a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, în mod deosebit, considerăm că țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate trebuie să aibă un rol mal activ și să participe cu toate forțele la soluționarea problemelor grave ale situației internaționale.Deși situația mondială continuă să fie gravă, avem convingerea că în lume sînt forțe care, dacă vor acționa unite, pot să împiedice agravarea situației, pot să schimbe cursul evenimentelor, să asigure triumful rațiunii, dezarmarea, pacea, realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta 

noastră, în care fiecare națiune să se dezvolte liber, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace !“).

Dragi tovarăși,Așa cum am menționat încă de la început, avem impresii deosebit de bune despre ceea ce am văzut în județul și municipiul Cluj. Mai cu seamă avem impresii deosebite despre întîlnirile cu muncitori, țărani, intelectuali, cu bărbați, femei, cu tineri, pionieri, copii, cu adevă- rații făuritori a tot ceea ce se realizează pe aceste meleaguri și în întreaga noastră patrie. Aceste sentimente și manifestări, cu care am fost întîmpinați din partea tuturor oamenilor muncii, constituie expresia încrederii în politica partidului nostru comunist, care înfăptuiește neabătut programul de dezvoltare socialistă și comunistă a patriei noastre, care face totul pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“).Acum, în perioada ce a mal rămas pînă la sfîrșitul anului, în în- tîmpinarea Conferinței Naționale a partidului și a aniversării a 40 de ani de la proclamarea Republicii, adresez tuturor oamenilor muncii din Cluj, organizației de partid din Cluj chemarea de a uni toate forțele, de a acționa pentru o mai bună organizare a activității în toate sectoarele, pentru întărirea și mai puternică a ordinii, disciplinei, răspunderii, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal !Să faceți în așa fel, dragi tovarăși, ca și județul Cluj și municipiul Cluj-Napoca să ocupe un loc mai important în întrecerea care se desfășoară între toate județele și orașele patriei noastre !Vă urez succese tot mai mari în întreaga activitate !Am convingerea că oamenii muncii din Cluj vor face totul pentru a-și îndeplini în bune condiții planul pe acest an și pe întregul cincinal ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.!“).Cu această convingere, vă urez noi și noi succese, multă sănătate și fericire ! (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandea
ză minute în șir : „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu—tinerii !“, „Ceaușescu
— pace !“. Intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire și puternică 
unitate, toți cei prezenți la marea 
adunare populară aplaudă și ova
ționează, cu deosebită căldură, 
pentru Partidul Comunist Român
— forța politică conducătoare a în
tregii națiuni —, pentru secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAI ȘESUL. 
ÎMPREUNĂ CE TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL MUREȘ

(Urmare din pag. I)
și hibrizilor, folosirii cu eficientă 
maximă a îngrășămintelor, au fost 
obținute recolte superioare, fapt ce 
a dus la creșterea substanțială a 
cantităților de produse livrate la 
fondul de stat.

Au fost evidențiate eforturile oe se 
depun in vederea ridicării potenția
lului productiv al pămintului. pen
tru amendarea solului, fertilizarea te
renurilor, imbunătățirea pajiștilor, 
sporirea suprafețelor amenajate pen
tru irigații, a celor pe care se rea
lizează desecări și combaterea ero-- 
ziunii.

Gazdele au arătat că au fost luate 
măsuri pentru încadrarea însămînță- 
rilor de toamnă in perioada stabilită. 
S-a subliniat că sint semănate so
iuri de griu și orz cu randament 
sporit, dintre acestea reținind aten
ția oele realizate de specialiștii Sta
țiunii de cercetări agricole din Turda.

Au foșt relevate, totodată, preo
cupările susținute pentru dezvoltarea 
tot mai puternică a zootehniei.

A fost pusă in evidență contribu
ția specialiștilor de la Stațiunea de 
cercetare și producție pentru crește
rea bovinelor din Tirgu Mureș la 
dezvoltarea zootehniei județului, re
zultate deosebite fiind obținute in 
ultimii ani in acțiunea de ameliorare 
a raselor de bovine, îndeosebi a 
Bălțatei românești. Au fost prezen
tate animale cu producții record din 
unități agricole de stat și coopera
tiste și din gospodării ale populației.

Au fost înfățișate, totodată, pro
gramele privind regenerarea pădu
rilor, extinderea plantațiilor silvice 
pe terenurile degradate, acțiunile 
pentru protecția mediului înconju
rător, valorificarea fructelor de pă
dure, dezvoltarea și ocrotirea vina- 
tului. De asemenea, au fost prezen
tate produse ale industriei alimen
tare, realizări ale sectoarelor de in
dustrie mică din unitățile agricole 
cooperatiste, articole de artizanat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au apre
ciat frumusețea, originalitatea țesă
turilor și covoarelor prezentate. Din 
rindul creatorilor de frumos din 
această parte a tării a ieșit in in- 
timpinarea oaspeților dragi coope- 
ratoarea Ana Cadar, care a spus : 
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, / 
Eu țărancă muncitoare / Pe întinsele 
ogoare / De pe plaiul mureșan / Unde 
muncesc cu elan, / Plai frumos ar
delenesc / tn grai dulce românesc / 
Sănătate vă doresc / Fericire, viată 
lungă / Putere multă de muncă / In 
fruntea partidului / Și in fruntea 
statului. / Alături de dumneavoas
tră / Doresc multi ani să trăiască / 
Din toată inima mea / Tovarășa 
Ceaușescu Elena / Savant de mare 
renume / Cunoscută-ntreaga lume. / 
Inc-o dată să trăiți / La mulți ani, 
ani fericiți / Să ducefi țara mai 
departe / Spre vîrfuri tot mai înal
te / Pentru binele tuturor / Al în
tregului popor.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 

Ceaușescu au vizitat unele terenuri 
ale cooperativei agricole de produc
ție Șăulia — unitate distinsă cu înal
tul titlu de „Erou al Muncii Socia
liste".

Președintele cooperativei. Gheor- 
ghe Duma, raportează secretarului 
general al partidului că. deși condi
țiile climatice din acest an -nu au 
fost dintre cele mai favorabile, coo
peratorii din Șăulia au reușit, toțuși, 
prin efectuarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor și prin respec
tarea tehnologiilor, să obțină la griu 
o producție medie de peste 8 000 kg 
la hectar pe teren neirigat. De ase
menea, au fost realizate recolte bune 
și la celelalte culturi de cereale 
păioase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați să viziteze o solă de peste 70 
ha cu sfeclă de zahăr, cultură la 
care cooperatorii din Șăulia au ob
ținut, în ultimii ani. producții mari. 
Se arată că. potrivit evaluărilor, și 
in acest an vor realiza o recoltă de 
peste 70 000 kg la hectar.

Secretarul general al partidului a 
fost informat, de asemenea, despre 
măsurile luate pentru culesul la timp 
al porumbului. In timpul vizitării 
unor lanuri de porumb, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat starea 
de vegetație și densitatea culturii. 
De asemenea, apreciind cultura de 
soia, secretarul general al partidului 
a recomandat ca în viitor coopera
torii să mărească suprafața destinată 
acestei plante.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat coopera
torilor din Șăulia, oamenilor muncii 
din agricultura județului calde feli
citări pentru rezultatele obținute în 
acest an. urîndu-le să realizeze pro
ducții agricole și mai bune, sporin- 
du-și continuu veniturile.

Au fost vizitate, in continuare, 
unități industriale din orașul Re
ghin — elocventă ilustrare a poli
ticii de dezvoltare armonioasă, echi
librată a tuturor județelor și loca
lităților țării,- a modului în care s-a 
desfășurat și se desfășoară amplul 
proces de transformări înnoitoare în 
județul Mureș.

Prima unitate vizitată a fost 
ÎNTREPRINDEREA meta
lurgică „REPUBLICA". 
Gazdele au subliniat că nu exis
tă nici un element de compa
rație între producția anilor ’50, 
cind a fost înființată intreprinderea, 
și cea actuală. De la lacăte, mici 
piese turnate, accesorii auto și 
obiecte de uz gospodăresc s-a trecut 
la fabricația de echipamente impor
tante pentru industria de autovehi
cule. Producția s-a diversificat con
tinuu, numărul produselor puse la 
dispoziția economiei . naționale fiind 
tot mai mare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați de Șerban Teodorescu, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Directorul întreprinderii, 

Chirilă Sărmășan, a prezentat dis
tinșilor oaspeți evoluția principalilor 
indicatori economici, obiectivele mo
dernizării întreprinderii, transfor
mările care au avut loc de la pre
cedenta vizită, subliniind că toate 
indicațiile primite atunci sint as
tăzi materializate în secții noi, echi
pate cu utilaje de înalt randament.

In secția de prelucrări mecanice, 
unde se realizează piese și sub- 
ansamble pentru toate tipurile de 
autovehicule fabricate în țară, au 
fost expuse cela mai reprezentative 
produse, printre care și o serie de 
repere pentru mașini și utilaje agri
cole, piese asimilate în fabricație la 
indicațiile secretarului general al 
partidului. S-a relevat că moderni
zarea tehnologiilor a permis ca in
dicii de calitate ai produselor să se 
situeze la un nivel superior.

Au fost examinate o serie de scu
le și dispozitive realizate în secția 
specializată, fiind evidențiat faptul 
că unitatea își asigură în prezent, 
cu forțe proprii. întregul necesar 
impus de trecerea la faza intensivă 
de dezvoltare a producției. S-a ară
tat că un loc aparte în preocupările 
colectivului îl ocupă recuperarea și 
recondiționarea pieselor, activitate 
în bare s-au obținut rezultate bune, 
ca de altfel și în acțiunea de folo
sire a fontei și oțelului în locul me
talelor neferoase.

Secretarul general al partidului a 
stat de vorbă cu muncitorii, s-a in
teresat de condițiile lor de muncă 
și viață, le-a urat noi succese în ac
tivitate.

S-a vizitat, în continuare, turnăto
ria de oțel și fontă. S-a informat că 
liniile automate de formare au fost 
executate în întregime cu utilaje și 
instalații de fabricație românească. 
In cadrul unei expoziții, au fost pre
zentate piese obținute prin pro
cedee moderne de turnare, apli
cate la indicația dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la precedenta vi
zită. S-a subliniat că în turnătorie 
sînt în curs de asimilare o serie de 
echipamente necesare activității li
niilor automate de formare.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat condu
cerii întreprinderii să acționeze cu 
hotărîre pentru recuperarea restan
țelor, pentru realizarea integrală a 
programului de fabricație a pieselor 
turnate. De asemenea, s-a cerut să 
se acționeze pentru creșterea pro
ducției de piese turnate cu precizie 
din oțel și fontă, cu caracteristici 
mecanice superioare, precum și pen
tru realizarea unor instalații de re
cuperare a căldurii reziduale de la 
cuptoarele de elaborare a oțelului.

Secretarul general al partidului a 
adresat colectivului de oameni ai 
muncii de la ..Republica" — Reghin 
felicitări pentru rezultatele de pină 
acum, urări de tot mai mari succese 
în activitate, de sănătate și fericire.

Ultimul obiectiv vizitat la Reghin 
«fos‘ ÎNTREPRINDEREA DE 
PRELUCRARE A LEMNULUI, 

care, datorită puternicei sale dez
voltări, realizează în 1987 o produc
ție de peste șase ori mai mare decit 
in 19S5.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați cu deosebit respect de 
Gheorghe Constantinescu. ministrul 
industrializării lemnului și materia
lelor de construcții, de reprezentanți 
ai conducerii întreprinderii.

In cadrul unei reprezentative ex
poziții și pe parcursul vizitării unuia 
dintre sectoarele de bază ale unită
ții — fabrica de instrumente muzi
cale — secretarul general al parti
dului a fost informat de Emil Mol
dovan, directorul întreprinderii, des
pre realizările obținute în îndepli
nirea sarcinilor de plan pe acest an 
și pregătirea temeinică a producției 
pe 1988. despre creșterea gradului 
de innoire a produselor și preocupă
rile permanente ale întregului colec
tiv pentru realizarea exemplară a 
prevederilor la export.

S-a subliniat că întreaga produc
ție de mobilă, precum și cea de in
strumente muzicale se bucură de 
interes și bună apreciere din partea 
partenerilor externi. De altfel, volu
mul livrărilor către partenerii ex
terni, din peste 40 de țări ale, lu
mii, însumează 80 la sută din pro
ducția totală a întreprinderii. Gaz
dele au arătat că a crescut substan
țial ponderea producției de mobilă 
din rășinoase. unitatea fiind prima 
în țară care a început în urmă cu 
20 de ani fabricarea mobilierului din 
acest sortiment. De asemenea, s-a 
relevat faptul că. datorită creșterii 
calității instrumentelor muzicale, a 
ambarcațiunilor de performantă, a- 
paratelor de gimnastică și a altor 
articole pentru sport, acestea sint 
din ce în ce mai mult solicitate pe 
piața internă și de firme prestigioa
se din numeroase țări.

Secretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele întreprinderii și 
a indicat să fie luate măsuri pen
tru reducerea consumurilor specifice, 
pentru modernizarea și diversifi
carea în continuare a producției, în 
condițiile obținerii unor indici su
periori de calitate și eficiență. S-a 
cerut, de asemenea, să se acorde o 
atenție deosebită ridicării gradului 
de valorificare a masei lemnoase.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat harni
cul colectiv de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de prelucrare a 
lemnului Reghin pentru rezultatele 
de pină acum și le-a adresat îndem
nul de a obține noi și tot mai mari 
succese în întreaga activitate, multă 
sănătate șt fericire.

In uralele și ovațiile celor pre- 
zenți la acest nou și fructuos dialog 
de lucru al secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din 
Reghin, elicopterul prezidențial a 
decolat, îndreptindu-se spre reșe
dința rezervată distinșilor oaspeți.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în județul 
Mureș continuă.

Întîlnire cu membrii Biroului Comitetului 
județean Mureș al P.C. R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a 
întîlnit mart! seara cu membrii 
Biroului Comitetului județean Mu
reș al P.C.R. în acest cadru a fost 
analizat modul în care s-a acționat 
în vederea realizării planului pe 
anul în curs, a îndeplinirii hotărîri- 
lor Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Primul-secretar și membrii biroului 
au raportat despre felul in care co
mitetul județean de partid acționea
ză pentru mobilizarea comuniștilor, 
a- tuturor oamenilor muncii in ve
derea îndeplinirii exemplare a pla
nului pe anul in curs, a prevederi
lor cincinalului, pentru sporirea 
contribuției județului Mureș la înde
plinirea marilor obiective stabilite 
de cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

în acest sens au fost relevate o 
serie de rezultate obținute in pro
ducție, fiind evidențiate acțiunile 
inițiate în scopul utilizării corespun
zătoare a capacitățilbr existente, 
îmbunătățirii continue a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
creșterii eficientei economice a în
tregii activități.

Au fost evidențiate, în același 
timp, măsurile întreprinse in direc
ția eliminării neajunsurilor mani
festate, pentru înfăptuirea planului 
la toți indicatorii in intreprinderile 
industriale, in unitățile agricole de 
stat și cooperatiste.

în cadrul întilnirii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că ju
dețul Mureș deține o pondere în
semnată in economia noastră națio
nală. La nivelul actual al fondurilor 
fixe, județul trebuie să asigure, 
printr-o activitate susținută, crește
rea mai puternică a producției sale 
industriale, sporirea în continuare a 
producției pe locuitor. _

Referindu-se la activitatea econo
mică din acest an. secretarul general 
al partidului a arătat că rezultatele 
obținute in industrie nu reflectă in 
întregime condițiile create, nu se si
tuează la nivelul puternicului poten
țial tehnic și uman pe care îl are 
județul. Pornind de la aceasta, to
varășul Nidolae Ceaușescu a cerut 
organizației județene de partid să 
ia măsurile ce se impun pentru re
cuperarea neîntîrziată a rămînerilor 
în urmă în fiecare sector de acti
vitate, pe fiecare produs, pentru în
deplinirea integrală a planului pe 
1987 și pe întregul cincinal, pentru 
a întimpina Conferința Națională a 

partidului cu succese tot mai impor
tante în toate domeniile. S-a subli
niat că realizarea ritmică a produc
ției fizice în cantitățile și la sorti
mentele prevăzute, și in primul 
rind asigurarea la termen și in cele 
mai bune condiții a contractelor 
pentru export, reprezintă în momen
tul de față o sarcină prioritară, care 
impune mobilizarea tuturor forțelor 
existente. întărirea răspunderii orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
fiecărui colectiv față de îndeplinirea 

' prevederilor de plan, față de spo
rirea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor. în acest scop, ș-a cerut 
să se întocmească programe de mă
suri concrete care să asigure obți
nerea de rezultate superioare în toa
te sectoarele de activitate, ridicarea 
calității, a eficientei întregii activi
tăți economice.

Referitor la situația din agricultură, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că rezultatele din această ra
mură puteau fi în mai mare măsură 
la nivelul condițiilor existente, al po
tențialului de care dispune județul 
Mureș. Secretarul general al parti
dului a insistat asupra necesității de 
a se pune mai bine în valoare între
gul fond funciar existent, de a se 
executa la timp și în mai bune con
diții de calitate lucrările agricole, de 
a se aplica metode agrotehnice efi
ciente, care să asigure producții spo
rite la toate culturile, corespunzător 
bazei materiale existente, astfel încit 
agricultura județului, producțiile ob
ținute să fie la înălțimea cerințelor 
noii revoluții agrare.

în cadrul analizei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat impor
tanța ce trebuie acordată de organele 
și organizațiile de partid, de consi
liile populare bunei gospodăriri a lo
calităților, sistematizării acestora pe 
baza normelor privind perimetrul și 
suprafețele ce pot fi ocupate de noile 
construcții, în conformitate cu pre
vederile legale, cu hotărîrile adop
tate, astfel încit să se asigure dez
voltarea și modernizarea continuă a 
orașelor și satelor în condițiile redu
cerii ariei terenurilor afectate con
strucțiilor, sporirii fondului funciar. 
Secretarul general al partidului a 
subliniat, în timpul întilnirii. impor
tanța îmbunătățirii stilului și meto
delor de muncă ale biroului comite
tului județean de partid, înfăptuirii 
cu cea mai înaltă răspundere a sar
cinilor ce îi revin în organizarea și 
conducerea activității economico- 
sociale.

Relevînd că rezultatele muncii de 
partid se reflectă în felul în dare se 

desfășoară activitatea în toate dome
niile. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că forța si capacitatea orga
nelor și organizațiilor de partid sint 
puse în lumină de modul în care 
acestea contribuie la solutionarea 
tuturor problemelor legate de înde
plinirea sarcinilor de plan, a obiec
tivelor actualului cincinal.

In acest cadru, secretarul general 
al partidului a cerut, să se acționeze 
pentru mai buna organizare a în
tregii activități, pentru întărirea răs
punderii. a ordinii in toate sectoa
rele de activitate. S-a subliniat, tot
odată. necesitatea îmbunătățirii acti
vității organizatorice, a creșterii răs
punderii si disciplinei în viata 
de partid. Trebuie să se acțio
neze astfel, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. încît munca poli- 
tieo-organizatorică si de propagandă, 
munca politică să aibă un rol tot 
mai important in buna soluționare 
a problemelor. în ridicarea nivelului 
politic si cultural, a conștiinței revo
luționare. începind cu membrii de 
partid pină la ultimul om al muncii.

Secretarul general al partidului a 
arătat că în județul Mureș acțio
nează o organizație de partid puter
nică, dispunînd de capacitatea de a 
mobiliza oamenii muncii în înfăp
tuirea importantelor sarcini ce le 
revin, de a ridica întreaga1 activi
tate la un nivel calitativ superior. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că toți comu
niștii, oamehii muncii din acest 
județ vor acționa cu abnegație, cu 
înaltă responsabilitate pentru înde
plinirea în cele mai bune condiții 
a planului pe anul în curs și pe 
întregul cincinal, sporindu-și contri
buția la dezvoltarea multilaterală a 
patriei, la creșterea bunăstării între
gului popor.

Adresînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri pentru grija deosebită 
manifestată față de continua dez
voltare a județului, profunda grati
tudine pentru această nouă vizită de 
lucru, pentru sprijinul permanent 
acordat organizației județene de 
partid Mureș, primul-secretar al 
comitetului județean a exprimat 
angajamentul comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului de a în
făptui neabătut orientările și indi
cațiile primite, sarcinile de mare 
răspundere încredințate, de a face 
totul pentru a întimpina cu reali
zări tot mai importante Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a proclamării Re
publicii.

SUCCESE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD : 

Producție fizică 
suplimentară

Utilizarea cu randamente sporite 
a capacităților de producție, intro
ducerea unor tehnologii noi de fa
bricație, folosirea la maximum a 
timpului de lucru și creșterea pe 
această bază a productivității mun
cii constituie tot atîtea direcții prin 
care oamenii muncii din industria 
județului Bistrița-Năsăud acționea
ză pentru livrarea de cantități tot 
mai mari de produse necesare eco
nomiei naționale, precum și la ex
port. Rod al însuflețitoarei între
ceri socialiste, aceste succese sint 
dedicate Conferinței Naționale a 
partidului. Intre fruntași, nu. mai 
puțin de 37 colective muncitorești 
care, în perioada care a trecut de 
la începutul anului și pină acum, 
au livrat peste plan 1 870 tone pi
rită. 361 tone plumb și cupru în 
concentrate, 420 tone materiale și 
elemente din mase plastice. 3 189 
mc cherestea. 2,6 milioane mp hir- 

tie. 654 000 mp țesături din bumbac 
și tip bumbac, din lină și tip lină, 
precum și alte însemnate cantități 
de cabluri de semnalizare și con
trol, conductori electrici izolați, 
confecții textile. cartoane s.a. 
(Gheorghe Crișan).

PORȚILE DE FIER II: 
Ritmuri înalte 

de lucru
Constructorii și montoril de pe, 

șantierul hidrocentralei Porțile de 
Fier II și-au propus să întimpine 
cu noi și remarcabile realizări in 
producție Conferința Națională a 
partidului. Astfel, la toate puncte
le, de lucru se înregistrează zilnic, 
ca urmare a unei bune organizări 
a muncii și folosirii la întreaga 
capacitate a utilajelor, ritmuri de 
lucru superioare celor prevăzute in 
grafioe. Eforturi deosebite se de
pun pe brațul mic al Dunării, în 
punctul Țigănași, unde se înaltă 
noua centrală electrică în care ur
mează să fie montate încă două 

turbine de cîte 27 MW flecare. în 
perioada care a trecut din acest 
an s-a realizat, peste prevederile 
de plan, un volum de construcții- 
montaj de aproape 100 milioane 
lei. (Virgiliu Tătaru).

CRAIOVA : 
Produse noi 

asimilate 
în fabricație

Acționînd în lumina sarcinilor 
formulate la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., specialiștii întreprinde
rii „Electroputere" din Craiova 
și-au amplificat eforturile de gîn- 
dire și creație în vederea lărgirii 
și diversificării nomenclatorului de 
producție al tuturor celor patru 
mari fabrici componente. Referin- 
du-se la această preocupare de 
bază a electrotehnicienilor craio- 
veni, ing. Ion Lupulescu, directo
rul adjunct al întreprinderii, ne 
spunea că în perioada ce a trecut 

din acest an au fost asimilate in 
fabricație 105 produse noi, cu para
metri tehnico-funcționali ridicați, 
competitive pe piața internă și la 
export. Pe această bază, ponderea 
produselor noi și modernizate s-a 
ridicat la aproape 40 la sută din 
totalul producției. Generatoare sin
crone în construcție navală cu pu
teri cuprinse între 340 și 1250 
kVA. motoare electrice sincrone în 
construcție antideflagrantă de 160 
și 370 kW, aparataj electric de înal
tă tensiune și transformatoare de 
putere prevăzute în programul nu
clear prioritar, locomotiva electri
că de 160 kW pentru cocserii — 
iată doar cîteva din produsele mai 
importante asimilate în acest an în 
fabricație. (Nicolae Băbălău).

BRAȘOV: 
Contractele Ia export 
- onorate exemplar
Constructorii de rulmenți din 

Brașov au încheiat primele 8 luni 
ale anului cu o depășire a sarci

nilor de plan la export de 37,5 mi
lioane lei. toate contractele fiind 
onorate exemplar, unele chiar in 
avans.

— La rezultatele obținute de co
lectivul nostru în activitatea de 
export pe acest an — ne-a spus 
Gligor Buți, șeful biroului export — 
au concurat mai mulți factori, din
tre care aș aminti, mai întîi, înnoi
rea și diversificarea producției prin 
asimilarea in fabricație a incă 108 
tipodimensiuni de rulmenți și cu
zineți, în special rulmenți speciali 
de complexitate ridicată.

Demn de subliniat este că acest 
sucoes a fost posibil prin organi
zarea unor linii tehnologioe desli- 
nate exclusiv fabricației de export, 
și în primul rînd a unor linii inte
grate cu caracter flexibil, perfecțio
nării unor tehnologii de fabricație 
cum ar fi trecerea execuției unor 
componente de rulmenți de pe ma
șinile clasice pe linii și agregate 

-specializate cu regim automat, la 
care productivitatea muncii spo
rește de 30—40 ori. sau ex
tinderea extrudării la rece, proce
deu care, pe lîngă o productivitate 
înaltă, asigură în același timp o 
utilizare mai deplină a metalului, 
modernizarea unor mașini și utilai 
je și înlocuirea celor cu randamen

te scăzute cu altele mai productive, 
executate prin autoutilare. (Nicolae 
Mocanul.

BACĂU: Utilaje 
de înaltă tehnicitate

La întreprinderea de utilaj chi
mic Borzești au fost realizate și 
expediate către unitățile de indus
trie chimică și petrochimică din 
țară noi tipuri de mașini și uti
laje. Este vorba între altele de ma
șinile de presat furtunuri, mașinile 
de bobinat fir metalic, coloanele de 
absorbție, vasele de depozitare 
etc., multe dintre acestea realizate 
pentru prima dată aici. Referin
du-se la caracteristicile tehnico- 
funcționale ale acestora, inginerul 
Constantin Uzum, directorul între
prinderii, aprecia că sînt utilaje de 
mare complexitate și tehnicitate, cu 
o productivitate și fiabilitate spo
rite, destinate atît noilor investiții, 
cit și lucrărilor de reparații și re
vizii. Printre realizatorii acestor 
noi mașini și utilaje se numără 
muncitorii specialiști Gheorghe 
Pruteanu, Ion Bostan, Vasile Rusu, 
maiștrii Ion Moise și Vasile Cioca, 
subinginerul Petre Grecu și alții. 
La această dată se află în stadiul 
final de execuție și vor fi livrate 

pină la finele lunii septembrie 
beneficiarilor din Brazi. Dărmă- 
nești și Bacău noi mașini și uti
laje de înaltă tehnicitate. (Gheor
ghe Baltă).

TULCEA: Reducerea 
duratei de montaj 

a navelor
Specialiștii din cadrul întreprin

derii de construcții de nave și uti
laj tehnologic din Tuloea au elabo
rat și aplicat o nouă tehnologie de 
montaj al navelor. Este vorba de 
metoda saturării secțiilor și bloc- 
secțiilor încă din faza de asambla
re. Noua tehnologie permite mon
tarea tubulaturii și a altor elemen
te constructive o dată cu construi
rea acestor subansamble. Față de 
metoda clasică, care prevede mon
tarea tubulaturii și a altor insta
lații după efectuarea operațiilor 
de asamblare a corpului de navă, 
noua tehnologie asigură o reduce
re a timpului de montaj la un car
gou cu aproape 5 luni. Această teh
nologie de înaltă productivitate se 
aplică la montajul celor două car
gouri de 8 700 tdw care se execută 
în prezent în întreprinderea tul-
oeană. (Necuiai Amihulesei).
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1N CEL MAI SCURT TIMP, FĂRĂ PIERDERI!
Acțiuni de întrajutorare

DESCHIDEREA NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂM1NT IN ARMATĂ.

în județul Dolj, campania agricolă 
de toamnă este in toi. Lipsa înde
lungată a precipitațiilor, resimțită in 
toate zonele județului, a forțat coa
cerea culturilor, fapt ce a făcut ca 
recoltarea să înceapă mai timpuriu 
decât în alți ani. Dovada : floarea- 
soarelui se strînge de pe ultimele 
suprafețe, iar zilele trecute a În
ceput din plin culesul porumbului 
de pe oele 119 362 hectare. Avînd in 
vedere volumul mare de lucrări care 
trebuie efectuat la strîngerea recol
tei și la însămînțări. comandamen
tul județean a organizat în mod co
respunzător desfășurarea tuturor lu
crărilor agricole. „Pe baza indicații
lor tovarășului Nioolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire cu activul de 
partid si cadrele de bază din agri
cultură au fost stabilite responsabi
lități concrete, pină la nivelul fer
melor, fiecărui activist și specialist 
de la unitățile și instituțiile agricole 
județene, ca și comisiile pe culturi — 
a ținut să precizeze Radu Zezeanu, 
secretar al comitetului județean de 
partid. în fiecare seară analizăm, pe 
grupe de consilii agroindustriale, 
stadiul lucrărilor și luăm măsuri 
concrete. între aceste măsuri sint și 
cele de întrajutorare între unități. 
Astfel, un mare număr de oameni 
ai muncii din unitățile economice 
din Craiova, Băilești, Calafat, Filiasi 
și Segaroea dau o mină de ajutor la 
strîngerea recoltelor de toamnă, în
deosebi în unitățile din zonele pre
orășenești. întrucit s-a stabilit ca 
72 400 hectare cu porumb să fie re
coltate mecanizat. 61 de combine au 
fost detașate din unitățile nordice 
în oele din sudul județului. Ca 
atare, există condiții ca toate lucră
rile să fie efectuate la termenele 
stabilite".

Am urmărit la fața locului. în mai 
multe unități, modul concret în care 
este organizată și se desfășoară re
coltarea porumbului. O primă con
statare : cu mici excepții, pretutin

Graficele au fost întocmite pentru a fi respectate
acum In unitățile cooperatiste dinLa întreprinderea de prelucrare a 

sfeclei din Sascut, județul Bacău, 
au fost obținute primele cantități de 
zahăr din recolta acestui an. Pre
mieră care se repetă, in această lo
calitate de pe valea Șiretului, de nu 
mai puțin de 110 ani, fabrica din 
Sascut fiind una dintre cele mai 
vechi unități de acest fel din tară. De 
data aceasta însă, „premiera" a 
avut loc în condiții deosebite. Ingl- 
nerul-șef al unității, tovarășul Ena- 
che Fluieraru, ne spunea că pentru 
sporirea capacității de prelucrare și, 
in același timp, a randamentului au 
fost aduse instalațiilor o seamă de 
îmbunătățiri tehnice. Astfel, în tim
pul remontului au fost îmbunătățiți 
parametrii tehnico-funcționali ai in
stalațiilor de apă proaspătă și ai sta
ției de evaporare, au fost montate 
noi instalații de recirculare a apei 
industriale, de concasare și sortare 
a cocsului, o nouă rampă de bascu
lare a sfeclei etc. Ca urmare, zilnic 
se prelucrează cîte 100—150 de tone 
de sfeclă în plus față de capacitatea 
fabricii, la un randament superior. 
Eficiența antecalculată a acestui 
ritm de lucru se cifrează la un spor 
anual la producția-marfă în valoare 
de 9 milioane lei, o productivitate 
mal mare față de plan cu 38 600 lei 
pe persoană și o economie de 22 
milioane lei la costurile de pro
ducție.

La aceasta își aduc, bineînțeles, o 
contribuție Însemnată și producăto
rii. Pentru că. pe baza graficelor 
Întocmite, în majoritatea unităților 
agricole cultivatoare se lucrează la 
recoltarea sfeclei de zahăr. Cele mai 
mari suprafețe au fost recoltate oină

Cu exigență pentru prevenirea risipei
Profitând din plin de timpul deo

sebit de favorabil al acestor zile, 
oamenii din agricultura județului 
Harghita și-au intensificat eforturile 
in vederea urgentării recoltării car
tofilor de pe cele peste 8 000 hectare 
cultivate, a eliberării grabnice a te
renurilor, pregătirii și insămințării 
culturilor de toamnă. Ca urmare, 
pină in seara zilei de 14 septembrie, 
cartofii au fost adunați de pe 2 080 
hectare, reprezentind 25 la sută din 
suprafață, terenul s-a pregătit in 
proporție de 25 la sută, iar insămin- 
țările s-au făcut pe 7 la sută.

Dar să vedem cum se lucrează con
cret in unităti. cum acționează co
misiile pentru reooltarea și depozita
rea recoltei. Investigația noastră a 
avut loc în consiliul agroindustrial 
Sinmartin, unde cartofii au fost cul
tivați pe o suprafață de peste 1 500 
hectare. „Am și adunat recolta de 
pe circa 850 hectare — ne spune 
președintele consiliului agroindus
trial. Deak Carol. Resimțim din plin 
ajutorul pe care ni-1 dă comitetul 
județean de partid. Ca exemplu 
doar, aș aminti faptul că zilele tre
cute eram' în pericol de a încetini 
ritmul recoltării si al transportului 
recoltei atit din cauza livrării nerit
mice a motorinei, cit și neasigurării 
mijloacelor auto in număr suficient. 
La intervenția operativă a comitetu
lui județean de partid au fost înlă
turate aceste neajunsuri. Pe de altă 
parte, noi am întreprins o seamă de 
măsuri organizatorice pentru desfă
șurarea exemplară a campaniei". Ne

cinema
• Pădurea de fagi: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18: 20
• B.D. intră in acțiune: VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
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(49 48 48) — 15; 17; 19
• Păcală: FERENTARI (80 49 85) —
15; 18,15
• Haiducii lui Șaptecal — 9; 12,15; 

deni se manifestă spirit de ordine și 
disciplină, atmosferă de muncă spor
nică și hotărîrea fermă de a strînge 
recolta la timp și fără pierderi. Con
siliul agroindustrial Segarcea este 
cel mai mare cultivator de porumb 
din județ. în timp scurt s-a și strîns 
porumbul de pe mai bine de 1000 
hectare din oele 8 000 hectare. Cum 
se acționează ? Pe ogoarele I.A.S. 
Segarcea, dis-de-dimineață, combi
nele au fost concentrate pe solele cu 
hibrizi mai timpurii, unde urmează 
să se însămînțeze, peste puțină vre
me, păioasele. Reooltarea se făoea 
sub supravegherea nemijlocită a 
împuternicitului comitetului jude
țean de partid, Tudor Marica. secre
tar adjunct al comitetului orășenesc 
de partid Segaroea. Producția se 
transporta direct în bază, iar trac
toarele intrau la arat imediat ce co
misia de recoltare a porumbului 
semna pentru darea în primire a so
lelor respective.

Cu simț de răspundere se mun
cește la recoltarea porumbului si în 
cooperativele agricole ..16 Februa
rie" și „Unirea" din Segaroea. Glod, 
Drănic și Valea Standului. Pe tar
lalele ocupate cu porumb ale aces
teia din urmă ne-a reținut atenția 
un amănunt. După ce au terminat 
de cules porumbul de pe o solă da 
15 hectare, cei 22 de cooperatori 
n-au părăsit timpul. ci au mai tre
cut incă o dată pentru a strînge 
știuleții rămași. Cooperatorul Au
rel Dinu, membru al comisiei pen
tru recoltarea porumbului de la fer
ma nr. 3 a C.A.P. Valea Standului, 
ne spune : „Zisei să mai trecem o 
dată pe tarla pentru recuperare. 
Bineînțeles că o luai eu cu rîndul 
înainte. Nu găsirăm decît un sac de 
știuleți, dar noi știm că trebuie să 
strângem totul, nimic să nu se ri
sipească".

Lucrările de recoltare ar putea fi 
intensificate mult dacă s-ar folosi 
din plin toate mijloacele mecanice.

consiliile agroindustriale Răcăciuni, 
Hemeiusi. Traian. Parincea si Hele- 
giu. La cooperativa agricolă din 
Sascut. bunăoară, care cultivă pes
te 300 hectare cu sfeclă de zahăr, se 
muncește organizat, pe echipe in. 
acord global, asa cum s-a lucrat și 
la întreținerea culturii. Sfecla recol
tată este i transportată in aceeași zi 
la fabrică, iar frunzele sint adunate 
cu grijă si duse în baza furajeră 
pentru a fi însilozate în amestec cu 
coceni sau ale plante. „Ne stră
duim să ne încadrăm în graficul 
de livrare stabilit cu conducerea 
fabricii, pentru a termina recol
tarea cit mai curând — ne spune 
Nicolae Păvăloiu.- inginerul-șef al 
unității. Este in interesul fabricii, dar 
și al nostru, pentru că din cauza se
cetei excesive sfecla a început să se 
deshidrateze si nu vrem să pierdem 
nimic din recolta acestui an".

Se lucrează bine, cu toate forțele 
si în cooperativele agricole Valea 
Seacă. Ureehesti. Orbeni din același 
consiliu agroindustrial, ca si la Gîr- 
leni. Mărgineni din consiliul agro
industrial Hemeiuși. La Stănișești. 
unitate din consiliul agroindustrial 
Podu Turcului. întreaga activitate se 
desfășoară sub supravegherea Spe
cialiștilor. Sfecla recoltată este în
cărcată în autocamioanele unității și 
transportată la cea mai apropiată 
bază intermediară.

Directorul întreprinderii prelucră
toare, inginerul Mihai Ripeanu, ne-a 
informat că pentru a ușura munca 
unităților în județ au fost amena
jate 7 asemenea baze de recepție in
termediare. dotate cu mijloace de în- 

sint enumerate aceste măsuri, dar 
vrem mai ales să vedem cum sint 
aplicate. Pentru aceasta ne îndrep
tăm spre una din parcelele C.A.P. 
Bancu. La fața locului, urmărind 
lucrul celor trei mașini și al celor 
250 de culegători, se află președin
tele cooperativei, inginerul Ke- 
resztes Venoel. „Așa cum s-a 
indicat de către conducerea par
tidului, comisia de recoltare si 
depozitare a recoltei înființată în 
unitatea noastră a devenit formă 
directă, eficientă de participare a
cooperatorilor și mecanizatorilor Ia 
organizarea si desfășurarea lucrări
lor — ne spune președintele unității. 
Prin membrii acesteia acționăm pen
tru asigurarea forței de muncă și 
considerăm că acum avem destui oa
meni pentru a încheia reooltarea la' 
timpul stabilit. Membrii comisiei au 
fost repartizați pe parcele șL genuri 
de lucrări. Operațiile. în succesiu
nea lor. sint urmărite cu atenție. 
Cuvintul de ordine este calitatea și 
înlăturarea oricăror pierderi. Putem 
garanta că in urma celor trei re
coltări succesive nu rămine nici un 
tubercul in pământ. Din oele 180 
hectare, avem recoltate 120 hectare".
Comisia s-a confruntat la un mo
ment dat cu problema depozitării 
cartofilor de sămință. Deficiențele 
din anul trecut au fost o bună în
vățătură. astfel că s-au stabilit mă
suri urgente și s-au depus eforturi 
susținute pentru modernizarea și ex
tinderea spatiilor de depozitare. Așa 
se face că 600 tone cartofi se depozi

Răzbunarea haiducilor — 15,30; 18,45: 
COSMOS (27 54 95)
• Iartă-mă: STUDIO (59 53 13) — 10;
11,45; 13,30; 15,30; 17,30; 19,15
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• Medalion Alain Delon: PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,30; 14; 17: 19.30
• Medalion Peter O’Toole: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20
• Program special pentru copii și ti
neret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• A doua variantă ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Locuri în inimă : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmerițele :
MUNCA (21 SO 97) — 15: 17; 19
• Cu orchestra pe strada principală: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19

la cules
Constatăm că ziua în amiaza mare 
în secțiile de mecanizare erau nefo
losite 18 combine C 6 P. Cauza ? 
„Nu avem curele de transmisie" — 
ne spune Tudor Raicea, inginerul- 
șef al consiliului agroindustrial. Ur
marea ? în fiecare zi graficul de 
recoltare cu mijloace mecanice a po
rumbului nu se realizează cu 72 hec
tare. Pe cînd curelele ?

Pe ogoarele C.A.P. Ostroveni am 
ajuns spre seară. Era sfîrșitul zilei, 
dar nu și al muncii în cîmp. Dovadă 
că peste 30 de cooperatori, în frunte 
cu inginerul Gheorghe Oprescu, 
președintele unității, tăiau cocenii. 
„Noi ne-am angajat să recoltăm 
manual aproape tot porumbul, pen
tru a elimina total risipa de produc
ție principală și secundară. în aju
torul cooperatorilor au venit și 60 
de lucrători de la unitățile de pres
tări servicii și de industrie mică".

Și în comuna Dobrești au fost gă
site soluții, noi care să asigure strîn
gerea rapidă și fără pierderi a po
rumbului. Aici, deși porumbul se 
recolta mecanizat, toți membrii co
misiei pentru recoltarea porumbului 
de la ferma nr. 3, în frunte cu ingi
nerul Nioolae Panțu, erau în cîmp. 
Scopul ? Recuperarea tuturor știule- 
ților ce rămîneau după combine.

Măsurile luate în județul Dolj în 
vederea găsirii și aplicării de măsuri 
și soluții practice pentru grăbirea 
ritmului la recoltare, transport și 
eliberarea terenului, precum și pen
tru evitarea risipei de recoltă dau 
rezultate bune. Pină la 14 septem
brie porumbul a fost strîns de pe 
mai bine de 27 000 hectare. Peste 
media județului la culesul porum
bului se situează unitățile agricole 
dip consiliile agroindustriale Șimnic, 
Calafat. Filiașî, Bratovoești. Perișor 
și Dăbuleni.

Nicolae BABĂLĂU 
corespondentul „Scînteii”

căroare-descărcare. Sfecla este adusă 
cu mijloacele cooperativelor agrico
le în bazele de la Parincea. Mărgi
neni. Raoova. Moinești etc., de unde 
este transportată imediat la fabrică 
pentru a fi prelucrată. în acest an a 
fost organizat mai bine si transpor
tul. O coloană de mașini a între
prinderii de transporturi auto Bacău, 
cu o capacitate de circa 200 tone. _ se 
află în permanentă la dispoziția în
treprinderii prelucrătoare care le di
rijează după nevoi. Tovarășul Gheor
ghe Țarălungă, inspector , la I.T.A., 
care răspunde direct de această co
loană. ne spunea că. pentru a putea 
fi folosite la întreaga oapacitate. ma
șinile au fost dotate cu remorci și 
supraincărcătoare. au fost asigurați 
carburanții necesari si atelierele mo
bile care acordă asistență tehnică.

Treaba ar merge mai bine dacă 
toate unitățile cultivatoare de sfeclă 
de zahăr ar respecta întocmai gra
ficele de recoltare. Or. la Bogdănești, 
Tîrgu Trotuș. Gura Văii si în alte 
unităti din consiliul agroindustrial 
Gh. Gheorghiu-Dej, recoltarea nu 
numai că nu se află în grafic, dar 
nici măcar nu a început. Ritmul re
coltării este mult prea lent fată de 
grafic și în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Dealu Morii 
si Podu Turcului. Ca atare, cantită
țile de sfeclă aduse zilnic în fabrică 
sint mici, ceea ce creează greutăți 
procesului de producție. Asa stînd 

lucrurile. întrebăm : de ce au mai 
fost întocmite grafice 7

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii" 

tează acum în pivnițe. în sistem 
conteinerizat si cu o bună aerisire, 
și doar 200 tone se mai însilozează.

Pe terenurile C.A.P. Cosmeni se 
desfășoară aceeași activitate vie. O 
parte din forța de muncă a cooperati
vei, cam 100 persoane, se află la par
cela Izvoru Rece. în suprafață de 
80 hectare. Inginerul Vitos Lasz- 
lo, președintele cooperativei și deo
potrivă președinte al comisiei, se 
află la o altă parcelă, unde tocmai 
a inceput semănatul griului după 
cartofi. A ținut neapărat să ve
rifice incă o dată pregătirea terenu
lui, făcută cu cultivatorul si discul 
stelat. De fapt, nu fare decît să 
aplice hotăririle comisiei, care pre
vede ea principalele lucrări să se 
facă sub stricta supraveghere a spe
cialistului. „Aici, pe această parcelă, 
după cum se vede, recolta se anunță 
foarte bună, circa 35 tone la hec
tar" — ne spune Alexandru Cadar 
— membru al comandamentului jude
țean pentru agricultură, aflat la ora 
raidului nostru pe terenurile consi
liului agroindustrial Sinmartin. prin
tre cooperatori. O recoltă bună se 
prevede in fiecare din cele 7 unități 
cooperatiste ale consiliului. Dovadă 
că in primăvară s-a muncit cu res
ponsabilitate. cu încredere în viitoa
rea recoltă". Așa cum se muncește și 
acum la pregătirea terenului și la 
efectuarea insămințării cerealelor de 
toamnă.

Nicolae ȘANDRU
corespondentul „Scînteii"

teatre

Marți a avut loc deschiderea nour 
lui an de învățămînt' la Academia 
militară, Institutul de marină, în 
școlile și liceele militare.

Cu acest prilej, cadrele didac
tice. studenții și elevii institu
țiilor militare de îrivățămînt au 
adresat telegrame tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant suprem 
al forțelor noastre armate.

în deplină unitate de cuget și sim
țire cu întregul popor, cu toți ostașii 
țării, participanții la festivitățile de 
deschidere a noului an de învăță
mînt în armată și-au reafirmat sen
timentele de nețărmurită dragoste, 
aleasă prețuire și profund devota
ment față de cel mai iubit și stimat 
fiu al națiunii, genialul conducător

DESCHIDEREA NOULUI AN DEINVfiTAMINT IN ȘCOLILE 
MILITARE AIE MINISTERULUI DE INTERNE

Marți, 15 septembrie, a avut loc 
deschiderea noului an de învățămint 
in școlile militare de ofițeri și sub
ofițeri ale Ministerului de Interne.

Cu acest prilej, cadrele didactice și 
elevii au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor armate, telegrame în care 
își exprimă gindurile și sentimentele 
de profundă prețuire și recunoș
tință față de conducătorul parti
dului și statului pentru activitatea sa 
neobosită pusă în slujba înfăptuirii 
nobilelor idealuri ale poporului 
nostru, ale socialismului și comunis
mului, pentru grija permanentă 
acordată școlii românești, dezvoltării 
sale în strânsă legăitură cu viața, 
producția și cercetarea, pentru mi
nunatele condiții de viață și învă

tv
în jurul orei 10, transmisiune 

directă din municipiul Tîrgu Mu
reș : Adunarea populară prilejui
tă de vizita de lucru în ju
dețul Mureș a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Costa Rica. însărcinatul cu 
afaceri •ad-interim al acestei țări la 
București. Elizabeth Segura Her
nandez. a oferit, marți, o recepție.

Au participat miniștri, membri ai 
conducerii unor ministere, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, 
ziariști. „>>

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice .acreditați în tara noastră.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 septembrie, ora 21 — 19 
septembrie, ora 21. In țară: Vremea va 
fi schimbătoare, iar cerul va prezenta 
înnorări accentuate la inceput fn re
giunile estice și sud-estice, apoi in cele 
din nord și nord-vest, unde, pe alocuri, 
va ploua. Vîntul va prezenta unele in

Debutul echipelor noastre de fotbal în cupele europene
„CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI”

Steaua București - 
M.T.K. Budapesta

Campioana României și supercam- 
pioana Europei, Steaua, pornește din 
nou la drum în prestigioasa compe
tiție continentală rezervată echipe
lor campioane naționale.

în prima manșă a noii ediții, 
Steaua va avea astăzi ca partener 
campioana Ungariei, M.T.K. Buda
pesta. Un joc de mare miză, ca orice 
intîlnire din cadrul competițiilor eu
ropene, un. joc pe care antrenorii și 
jucătorii militari l-au pregătit cu 
maximum de grijă, cunoscând valoa
rea fotbalului din țara vecină.

Campioana noastră și supercampi- 
oana Europei va alinia următoarea 
formație probabilă : Liliac — Iovan, 
Bumbescu, Belodedici. Ungureanu — 
Stoica, Boloni, Majaru. Hași — Lă
cătuș, Pițurcă.

Echipa oaspete a sosit la București 
ieri du>pă-amiază cu avionul. După 
sosire, antrenorul Ioszef Verebes. 
cel care a condus formația M.T.K. 
la obținerea celui de-al 19-lea titlu 
național din istoria sa, a avut o con
vorbire cu ziariștii prezenți la aero
port, făcind cunoscută formația pro
babilă care va evolua la București : 
Gaspar — Farkaș, Hireș, Szalai. 
Varga — Bognar, Kekesi, Szeibert, 
Poloskei — Boda. Kiss.

Jocul începe la ora 17 pe sta
dionul Steaua și va fi condus de o 
brigadă de arbitri sovietici avindu-1 
la centru pe Velodi Miminoșvili, iar 
la tușă pe Rustav Rogimov și Justi- 
nos Milianoskov.

Petre CRISTEA

„CUPA CUPELOR”

F.C. Malines - Dinamo 
București

La Malines, vechi oraș, situat in 
sudul provinciei Anvers, timpul este 
foarte frumos — susțin localnicii, 
pentru care o zi fără ploaie este un 
fapt destul de rar. Stadionul clubu
lui are o capacitate de pină la 18 000 
locuri, multe mii fiind insă „in pi
cioare". Față de o1 medie de 6—8 mii 
de spectatori la meciurile din cam
pionatul belgian, conducerea clubului 
local speră că pentru meciul care va 
avea loc astăzi — intre Dinamo 
București și F.C1 Malines, progra
mat in „Cupa cupelor" — vor vinde 
aproximativ 12 000 bilete.

Terenul de joc pare foarte bine 
întreținut, dar este destul de îngust, 
ceea ce, după opinia jucătorilor noș
tri, inclusiv a portarului Moraru, fa

al destinelor României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
uriașa activitate pusă in slujba edi
ficării socialismului și comunismului 
în patria noastră, cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii intre po
poare.

în telegrame se exprimă angaja
mentul cadrelor didactice, studenți
lor și elevilor instituțiilor militare 
de învățămint de a-și consacra în
treaga energie și putere de muncă 
transpunerii in viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea, 
a orientărilor și sarcinilor trashte de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in ma
gistrala cuvîntare rostită la Con
gresul al III-lea al educației politice 
și culturii socialiste, de a realiza un 
învățămint de calitate, de a forma 
și educa în spirit revoluționar, pa
triotic tînăra generație.

țătură create viitoarelor cadre ale 
Ministerului de Interne.

în telegrame se reafirmă legămin- 
tul solemn al efectivelor instituțiilor 
militare de învățămînt ale Ministe
rului de Interne de a infăotui neabă
tut. la un înalt nivel calitativ, sar
cinile izvorîte din istoricele docu
mente ale Congresului al XIII-lea, 
din legile țării și Directiva coman
dantului suprem, din magistrala cu
vîntare rostită la deschiderea lucră
rilor Congresului al III-lea al edu
cației politice și culturii socialiste de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. hotărîrea 
fermă de a se pregăti continuu și de 
a fi gata oricind să apere cu bărbă
ție și devotament, împreună cu în
tregul popor, independența și suve
ranitatea patriei, securitatea statu
lui1, avuția națională, ordinea și li
niștea publică, drepturile și libertă
țile cetățenești.

20,00 Telejurnal
20,40 Uniți sub tricolor, sub roșu steag. 

Versuri șl cîntece
20.55 Film serial (color). „E timpul să 

pornim44. Producție a televiziunii 
din R. P. Bulgaria. Premieră pe 
țară. Cu : Kosta Tonev, Emilia 
Radeva, Valentin Gaglokov, Maria 
Kavargikova, Stefan Danailov, 
Eljna Popova, Nevena Kokanova. 
Regla: Nedelcio Cernev. Ultimul 
episod: Drumul spre înălțimi

21.55 Telejurnal

La Muzeul de biologie umană din 
Ploiești a fost deschisă expoziția 
„Galapagos", care cuprinde imagini 
și exponate specifice din flora și 
fauna Ecuadorului.

A fost prezent Filoteo Samaniego 
Salazar. ambasadorul Republicii 
Ecuador la București.

(Agerpres)

tensificări la munte șl In regiunile es
tice, predomlnlnd din sectorul vestic. 
Temperatura aerului va continua să 
scadă ușor, îndeosebi la valorile maxi
me. Minimele vor fi cuprinse intre 8 
șl 18 grade, mai ridicate In sud. iar 
cele maxime între 20 și 30 de grade, 
mai ridicate la Început in sud-vest. In 
București: Vremea va fi schimbătoare, 
iar cerul temporar noros, favorabil 
ploii slabe. Vint slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
13 șl 16 grade, Iar cele maxime între 
26 și 29 de grade.

cilitează acțiuni prin centrări directe 
în careul advers, tactică, de altfel, 
uzitată curent de echipa belgiană. 
Pe membrii acestei formații aveam 
să-i vedem chiar la sosire în oraș, 
la o conferință de presă susținută de 
antrenorul olandez al echipei, De 
Mos, fost la Ajax Amsterdam. For
mația este o combinație predominant 
flamando-olandeză, de jucători pu
ternici fizic, se spune că sint și buni 
fotbaliști. După șase etape de cam
pionat, Malines se află pe locul se
cund în clasament (trei victorii, două 
egalități, o înfrîngere) după Anvers, 
insă la egalitate de puncte cu An- 
derlecht. De Mos nu anunță ziariș
tilor formația, obișnuit joc tactic 
dinaintea Începerii meciului.

în tabăra cunoscutei noastre echi
pe, Dinamo, domnește o atmosferă 
de seriozitate și încredere, ceea ce 
s-a observat și la antrenamentul in
tens desfășurat luni, timp de 70 de 
minute, ca și la acela de ieri seară 
pe terenul unde va avea loc partida. 
Jucătorii cu experiență, ca și tine
rii din lot, sînt la fel de sîrguincioși 
în executarea programului incărcat 
de pregătire tehnico-tactică. Să 
menționăm formația noastră : Mo
raru (avind drept rezervă un tînăr 
de 20 de ani, Stelea) — Mihăescu, 
Movilă, Nicolae, Varga — Lupu, 
Rednic, Mateuț, Orac — Damaschin, 
Cămătaru. După cum se vede, lip
sește Andone. aocidentat.

Valeriu MIRONESCU
Mălinei — Belgia.

„CUPA U.E.F.A.” 
Universitatea Craiova 

- Chaves
„Campioana unei mari iubiri"... și 

a unei mari speranțe se aliniază 
astăzi, pentru a 11-a oară consecu
tiv, la „proba de foc" a fotbalului 
internațional, luind startul în cupele 
europene, pe „frontispiciul" cărora 
și-a gravat onorabil numele. Deși 
Universitatea Craiova nu mai păs
trează decît foarte puțini fotbaliști 
din „vechea gardă" — ea fiind pri
menită și consolidată, ca de obicei, 
îndeosebi cu jucători de certă va
loare din pepiniera proprie — între
gul lot este optimist. Constantin 
Oțet, secundat de N. Zamfir și 
S. Lung, au pregătit cu competență 
și răspundere meciul cu ambițioasa 
Grupo Desportivo de Chaves. In 
ceea ce-1 privește, 11-le craiovean 
(cu excepția lui Rada, încă indispo
nibil) ar putea fi : Crișan — Negrilă, 
Zamfir, Gică Popescu, Weissenba- 
cher—Ciurea, Săndoi (Irimescu), Mă- 
năilă, Geolgău (Badea) —Stoica, 
Ghiță (Vancea). Aici, în Bănie, 
interesul este... cel specific Cra- 
iovei. Enorm ! Pină aseară, a-

Tinerețea unor 
străvechi meleaguri

Ne aflăm la cooperativa agricolă 
„Drumul lui Lenin" din raionul 
Baian Ull. Relativ uniforme ca în
fățișare exterioară, iurtele de prin 
partea locului se individualizează 
mai cu seamă prin interiorul lor. 
Dintre ele, iurta lui Inhbaiar ne 
atrage . atenția printr-un frumos 
mobilier. Este o familie de tineri 
proaspăt căsătoriți, ambii membri 
ai organizației de tineret. Au în 
grijă 530 de oi și dorința lor este, 
cum ei înșiși o declară, de a duce 
mai departe ștafeta părinților, de a 
deveni fruntași pe aimac (județ) și 
pe tară. Iurta — cu perdeluțe fine 
de mătase în fața celor două pa
turi. cu bufete, aparat de radio por
tabil și toate cele trebuincioase unei 
gospodării bine înzestrate — a fost 
construită de cei doi tineri cu aju
torul părinților.

în iurta lui Bebatciulun aflăm 
despre aceeași dorință de împliniri 
in muncă. Familia are 11 copii. 
Unul este student la agronomie. în 
Ulan Bator, altul ostaș, un al trei
lea — secretar al organizației de 
tineret intr-un raion învecinat, unul 
e miner, doi lu
crează în centrul 
de aimac. iar cei
lalți sint încă șco
lari. Familii bo
gate in copii sint 
și cele ale lui 
Banzragci. Erden- 
bajar și altor fruntași in creșterea 
animalelor.

Mi-au rămas inima și gîndul la 
acești oameni harnici, a căror viată, 
deși mai aspră decît a orășenilor 
— aici vecinul cel mai „apropiat* *1 
se află uneori la peste 20 de kilo
metri _— iși are, totuși, frumusețile 
și satisfacțiile ei. Copilul, care de 
la 3 ani călărește, face drumul la 
școală și indărăt călare.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare): Ioneștii — 18; (sala Atelier): 
Autograf — 18
• Filarmonica ,.George Enescu“ 
(15 68 75, sala Studio): Recital Rodica 
Crenicean — soprană — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Lacul le
bedelor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Bă- 
trîna și hoțul — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Medalionul de argint — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână44 (13 13 00): Pe-un picior de plai 
— 18

Aimacul Gobi Altai dă anual sta
tului 5 000 tone de lină. 11 000 tone 
de carne. Are 27 de școli, frecven
tate de 15 000 de elevi ; dispune de 
cinematografe, case de cultură. 
Există în aimac peste 100 de me
dici, 19 cluburi sportive, case de 
odihnă, centru de televiziune și 
radioficare și multe alte realizări 
ilustrind grija pentru o viată ci
vilizată și îndestulată în aceste col
turi îndepărtate de țară. Populația 
aimacului Gobi Altai este în pro
porție de 48 la sută în vîrstă de 
pină la 16 ani ! O tinerețe plină 
de promițătoare perspective.

...După vîntul rece care răscolea 
nisipul din Gobi și zăpada abun
dentă. făcind ca pe o bună porțiune 
de drum străbătută pină la centrul 
de aimac să am impresia că cerul 
alb se contopește cu albul pămîn- 
tului, iată din nou cerul albastru șl 
soarele strălucitor întovărășindu-ne 
prin Ulan Bator. într-o convorbire 
cu M. Togtohnean, vicepreședinta 
Organizației Pionierilor „Suhe . Ba
tor" din R. P. Mongolă, aveam să 
aflu că cei 360 000 de pionieri ai 
acestei țări se bucură de bune con
diții, asigurate de partid și de stat 
pentru a-și trăi o copilărie fericită, 
pentru a deveni cetățeni de nădejde 
ai Mongoliei. Cu prilejul împlini
rii a 60 de ani de la crearea sa, or
ganizația a fost decorată cu Or
dinul „Suhe Bator".

Grija deosebită pentru tînăra ge
nerație și rezultatele străduințelor 
in acest sens ne sint ilustrate cu 
ocazia vizitei la școala medie nr. 1

însemnări
din R. P. Mongolă

proape se epuizaseră biletele, cele 
35 560 locuri ale „Centralului" do- 
vedindu-se insuficiente. Jucătorii 
portughezi au sosit ieri după-amia- 
ză Ia Craiova, după un „popas bucu- 
reștean", și au făcut un antrenament 
de acomodare la ora și pe terenul 
partidei de azi. Antrenorii Râul 
Aguas și Manuel Simoes Oliveira 
preconizează să utilizeze, probabil, 
formația care a învins, ,nu de mult, 
cu 4—« pe Rio Ave în campionatul 
portughez. în partida de astăzi- — în 
care urăm succes deplin formației 
craiovene — va arbitra la centru 
Yusuf Namoglu din Turcia.

Nicolae BABĂLĂU

E.P.A. Larnaca - 
Victoria București

Aseară, tîrziu, telefonul ne-a adus 
vești despre meciul pe care Victoria

Sportul studențesc
Scriam in avancronica publicată 

ieri că, dintre cele cinci echipe care 
ne reprezintă în noua ediție a cu
pelor europene, mai ales Sportul 
studențesc trebuie să joace mult 
peste nivelul arătat în campionat 
pentru a reuși ceea ce încearcă — 
respectiv calificarea în turul al doi
lea. Recomandarea rămîne valabilă 
și după ce formația studențească 
bucureșteană a obținut victoria (la 
limită, cu 1—0) în prima manșă, dis
putată ieri după-amiază pe stadio
nul din Regie, în fața unor tribune 
pline „ochi".

Formația Voicilă — Mihai Marian, 
Popa, Cazan, Munteanu II — Țiclea- 
nu, Bozeșan, Cristea, Stănici — Țir- 
lea. Coraș a început jocul destul de 
crispat, preocupindu-se mai intîi să 
nu piardă inițiativa, să nu riște și 
să paseze cu siguranță. Fără insă 
a pierde din vedere poarta adversă, 
spre care Stănici trimite un puternic 
șut de la distantă în minutul 5, pen- 
.tru avertizare! Treptat, treptat, apar 
și situațiile de gol, apărătorii polo
nezi fiind de cîteva ori depășiți, dar 
Tirlea (în minutele 10, 28 și 32), 
Cristea (min. 21) și din nou Stănici 
(min. 33) ori ezită, ori trag alături 
de poartă, ori au „ghinionul" să... 
apară valorosul portar polonez 
Dreszer în calea mingilor șutate de 
ei spre gol. Și. astfel, in loc de doi, 
trei la zero (fotbaliștii oaspeți au 
tras un singur șut la poartă, în min. 
34, apărat ușor de Voicilă), repriza 
se încheie cu scor... alb. Nu însă 
înainte ca arbitrul cehoslovac Zde- 
nek Havlicek (care a condus foarte 
bine) să arate cartonașul galben Iul 
Stănici (pentru un fault de joc) și 
cartonașul .roșu polonezului Grzesik 
(pentru gest nesportiv asupra celui 
ce-1 faultase vrind să joace mingea).

După pauză jocul debutează cu un 
gol, în secunda 50, la o fază pe cit 

„Cioibalsan" din Ulan Bator. Este 
una dintre primele școli ale Mongo
liei. înființată în 1923, cînd număra 
doar 40 de elevi. Astăzi, in cele 34 
săli de clasă și 29 cabinete de stu
diu învață 1 300 de elevi, iar prin
tre cele peste 50 de cadre didactice 
există profesori emeriti sau onorați 
cu alte distincții pedagogice, inclu
siv cinci profesori cărora li s-a de
cernat titlul de „Erou al Muncii". 
Gazdele îmi spun cu mîndrie că Ia 
faza pe tară a olimpiadei de mate
matică — concurs aflat la a 21-a 
ediție — elevii acestei școli au ocu
pat de fiecare dată locul I. Cu oca
zia celei de-a 50-a aniversări a în
ființării, școlii i-a fost decernat ti
tlul de „școală fruntașă pe tară", 
împreună cu Ordinul „Steagul 
Roșu". în decursul anilor, aici au 
absolvit ciclul elementar peste 6 000 
de elevi, iar 2 800 au obținut diplo
ma de absolvire a cursului mediu, 
între foștii absolvenți ai acestei 
școli se numără artiști emeriti, me
dici. ingineri, profesori, acade
micieni.

Observ că multi cetățeni, tineri 
și virstnici. nu 
numai în orașele 
de provincie, ci și 
în capitală, poar
tă costum națio
nal. O adevărată 
modă. cultivată 
deopotrivă de fe

mei și de bărbați. Nu e singurul as
pect al revitalizării tradițiilor, a 
frumoasei arte populare. Fenome
nul apare deosebit de pregnant mai 
cu seamă în domeniul muzicii. Des
pre amploarea și intensitatea pre
ocupărilor pentru cultivarea muzicii 
populare mongole mi-a vorbit Nat- 
sagun Iantsannorov. președintele 
Uniunii Compozitorilor din Mon
golia.

— Mai de mult — îmi spunea el 
— nu se acorda atenția cuvenită a- 
cestui domeniu. Cu timpul, proble
ma a început să fie abordată din- 
tr-un unghi diferit, arta populară 
ocupînd și ea locul de cinste pe 
care-1 merită. Astfel. în 1982. s-a 
organizat un festival de muzică 
populară, avînd două etape — pe 
aimacuri și pe țară. Virsta parti- 
cipanților : de la 3 Ia... 80 de ani ! 
A fost un adevărat succes, urmat 
de altele. Premiile internaționale 
obținute au venit să. confirme, o 
dată în plus, frumusețea cîntecului 
popular mongol. La ora actuală 
există strădania ca, în școli, co
piii să se familiarizeze cu dansul 
și cîntecul. cu instrumentele si mu
zica populară.

Bogăția vieții muzicale era ilus
trată în acele zile de desfășurarea. 
Ia Ulan Bator. a Festivalului mu
zicii populare din țările asiatice, cu 
participarea a opt țări, alte două 
evenimente muzicale fiind progra
mate pentru viitorul apropiat : tra
diționalul festival „Toamnă aurie" 
și Săptămîna muzicii mongole.

Din călătoria în Mongolia popu
lară păstrez în amintire chipul me
reu înnoit al unei țări care înain
tează pe calea construcției socialis
mului : chipul unui popor dornic 
de pace, de prietenie și bună înțe
legere între toate popoarele lumii ; 
chipul unei capitale ce se inaltă 
mereu mai semeață, sub un cer 
albastru, senin ca și gindurile, ca 
și sentimentele locuitorilor săi.

BOKOR Katalin

București îl susține astăzi în 
cadrul „Cupei U.E.F.A." cu formația 
locală E.P.A. (locul III în clasamen
tul cipriot al sezonului trecut).

Este cald, 38°. jocul va începe la 
ora 16,45 șl va fi condus de arbi
trul ungur Anton Hutac.

Antrenorii noștri. Dumitru Nicolae 
Nicușor și Ștefan Feodot, au proble
me in alcătuirea formației, intrucit 
portarul titular Nlțu (accidentat încă 
de la București) nu va putea fi fo
losit. în locul lui va debuta in 
poartă tînărul Rotărescu — pină în 
sezonul trecut component al divizio
narei „B“ din Botoșani, în rest, for
mația va fi : Comănescu. Mirea, 
Costel Solomon. Topolinschi — Co- 
jocaru. Balaur. Ene, Henzel — 
Vaișcovici, Nuță.

G. M.

- G.K.S. Katowice 1-0
de rapidă pe atit de furtunoasă, în 
care Stănici a șutat năprasnic, por
tarul a -respins și Tirlea a reluat 
(lovind mingea cu capul) direct în 
gol. E 1—0 pentru ai noștri. Și alte o- 
cazii apar, deși oaspeții încearcă acum 
să iasă la atac, să fragmenteze fa
zele, să întîrzie jocul. Va fi 2—0 ? 
Nu, fiindcă din opt situații clare de 
gol nici una nu este fructificată — 
deși în minutul 70. mingea este scoa
să de pe linia porții (noi o și văzu
sem în plasă), iar în min. 89 Bur- 
chel (intrat în locul lui Bozeșan) 
trimite în portar o minge „pusă" » 
exoelent de Coraș. Și meciul se în
cheie cu un șut trimis de la distantă 
pe lingă poarta noastră de către in
ternaționalul polonez Koniarek, par
că pentru a ne atrage atenția că... 
e mai bine 1—0 decît 1—1 1

Sigur, Sportul a jucat mai bine 
(mai dichisit, mai gindit, mai atent 
în apărare) decit în campionat. Cris
tea, M. Marian, Cazan. Popa, Coraș, 
Stănici, dar și ceilalți au jucat peste 
nivelul din campionat. Totuși, jocul 
de ansamblu al echipei a fost me
diocru și exasperant de ineficace. 
Antrenorul Mircea Rădulescu avea 
la sfîrșit cîteva opjnii interesante : 
că e bine că apărarea n-a primit 
gol (in cupele europene e foarte im
portant să nu primești gol acasă), . 
că multe idei tactice au fost mate
rializate, că in retur, la Katowice, 
va fi mai greu, întrucit (probabil) 
în echipa adversă vor juca si cei 
trei titulari care au lipsit la Bucu
rești, dar că, totuși, se pleacă de la 
1—0 pentru noi, calificarea se joacă, 
iar Sportul studențesc a mal absolvit 
Ji alte deplasări grele.

Să sperăm că în seara de 1 octom
brie vom putea spună că a avut 
dreptate 1

Gheorghe MITROI

i
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Un cuprinzător program de acțiune 
pentru stabilitatea și progresul 

economiei mondiale

Deschiderea sesiunii a 42-a 
a Adunării Generale a O.N.U.

Pe ordinea de zi a forului mondial sint inscrise 147 de puncte 
privind problematica fundamentală a lumii contemporane

Tn cadrul preocupărilor constante 
pentru solutionarea constructivă a 
problemelor fundamentale ale con
temporaneității — pacea, dezarmarea, 
dezvoltarea — România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
acordă o atenție deosebită proble
maticii economice, care include în 
prezent aspecte de cea mai mare 
acuitate pentru stabilitatea mondia
lă. pentru progresul tuturor po
poarelor. Astfel. în strânsă legătură 
cu propunerile formulate pentru se
siunea Adunării Generale a O.N.U. 
în problemele dezarmării si păcii. 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a adoptat, totodată. „Consi
derentele și propunerile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea globală a pro
blemelor datoriilor externe și dobîn- 
zilor excesive", ce urmează a fi 
prezentate apropiatei sesiuni anuale 
a Fonduliui Monetar International 
(F.M.I.) șl Băncii Internationale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.). Documentul cristalizează 
un amplu program de acțiune, cu- 
prinzînd măsuri practice, concrete, 
menite să ducă la solutionarea justă 
Si echitabilă, prin eforturi comune, 
a problemelor complexe financiare 
ale datoriilor externe și dobînzilor 
care afectează țările in curs de 
dezvoltare. ilustrind concludent 
atenția acordată de România socia
listă. de președintele 
Nicolae Ceaușescu acestor probleme 
de stringentă actualitate și cu vaste 
Implicații economico-sociale si po
litice.

Este o realitate că fenomenele de 
criză pe care le cunoaște economia 
mondială de mai bine de un dece
niu. fenomene pe care le resimt cu 
intensități diferite și în forme va
riate toate componentele ansamblu
lui economic mondial. își au rădă
cinile intr-un ghem de contradicții 
izvorite din anacronismul ordinii 
economice existente. din politica 
de exploatare neocolonială a unor 
țâri de către altele, politică ce a 
făcut să se adincească și mai mult 
decalajul dintre țările bogate și cele 
sărace. în aceste condiții. în ulti
mii ani s-a accentuat instabilitatea 
economiei mondiale, ceea ce are 
grave consecințe asupra dezvoltării 
economico-sociale a tuturor po
poarelor. Toate aceste evoluții dove
desc o dată mai mult că probleme
le acumulate nu mai pot fi soluțio
nate de fiecare tară în parte, ci prin 
efortul conjugat și conlucrarea acti
vă a. tuturor statelor.

în mod deosebit constituie o sur
să de preocupare la seară mondială 
problema datoriilor externe ale țări
lor în curs de dezvoltare, care au 
ajuns Ja nivelul copleșitor de peste 
1 000 de miliarde de dolari, nivel ce 
nu mai este socotit controlabil nici 
chiar de cele mai mari bănci.

Faptele arată că nivelul exorbitant 
la care au ajuns datoriile externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare con
stituie in prezent unul din factorii 
de adincire a crizei economice, a 
instabilității economiei mondiale și 
îndeosebi de blocare a posibilităților 
acestor țări de dezvoltare și progres. 
Așa cum se arată în documentele 
românești supuse atenției Adunării 
Generale a O.N.U. și sesiunii anuale 
a F.M.I. — B.I.R.D., nivelul cople
șitor al acestor datorii, condamnind 
Ja stagnare țările in curs de dezvol
tare. nu poate să nu afecteze și sta
tele creditoare, ceea ce creează pre
misele unor grave seisme economi
co-sociale.

Pornind de la aceste realități, pre
zintă o mare însemnătate faptul 
că. adăugîndu-se recomandării ca 
O.N.U. să adreseze tuturor țărilor 
dezvoltate creditoare, băncilor și in
stituțiilor financiare internaționale 
un apel pentru instituirea unui mo
ratoriu pe o perioadă de cel. puțin 
5 ani pețjtru toate creditele acor
date țărilor în curs de dezvoltare, 
propunerile concrete formulate către 
F.M.I. și B.I.R.D. sînt îndreptate 
tocmai către acele pîrghli care au 
determinat apariția acestei teribile 
anomalii economice1.

In același timp, este deosebit de 
prcocupantă creșterea dobînzilor. 

care, după ce au atins la .începutul 
actualului deceniu niveluri cămătă- 
rești. de circa 20 la sută, continuă, 
în ciuda scăderii ratei lor nominale, 
să se situeze la niveluri reale ex
cesiv de înalte, mai ales prin prisma 
posibilităților de rambursare ale ță
rilor debitoare. Or. atît evoluția 
cursurilor de schimb, cit și cea a 
dobînzilor se răsfrâng negativ asupra 
datoriei externe, majorând și mai 
mult poverile strivitoare. Bună
oară, doar ca urmare a scăderii 
•cursului dolarului, o datorie anga
jată în 1983 de 1000 mărci vest- 
germane cu clauză de restituire în 
dolari trebuia plătită in 1984 cu 381 
dolari, iar un an mai tîrziu cu 406 
dolari, fără ca în realitate să se 
producă nici o schimbare în avan
tajul de pe urma datoriei angajate. 
Cum însă asemenea calcule trebuie 
făcute la ordinul zecilor sau sutelor 
de milioane, este evident ce povară 
produc modificările cursurilor de 
schimb pentru țările debitoare. Mai 
mult decit atit. in cazurile de re- 
eșalonare a plăților — care se în
mulțesc o dată, cu mărimea datoriei 
— dobînzile sînt ajustate în funcție 
de nivelul pieței, ajustare ce în
seamnă, în actuala conjunctură, spo
rirea și amplificarea lor. la ele a- 
dăugîndu-se și un așa-numit coefi
cient de ..risc valutar", stabilit de 
creditori.

Față de asemenea condiții, mal 
ales atunci cînd posibilitățile reale 
de rambursare a datoriei externe 
sint sever ipotecate de nivelul redus 
al încasărilor din export ale țărilor 
în curs de dezvoltare debitoare, so
luționarea problemei datoriei ex
terne nu mai poate fi găsită în 
forme de la caz la caz. așa cum 
susțin creditorii occidentali sau Fon
dul Monetar Internațional.

în lumina acestor realități apare 
și mai pregnant necesitatea unei so
luționări radicale, globale. O aseme
nea soluționare trebuie înțeleasă 
pornind de la cel puțin trei consi
derente. Pe de o parte, este vorba 
de faptul că. echivalînd cu jumăta
te din volumul comerțului mondial, 
datoria externă este, pe termen lung, 
o cauză de frânare a acestuia, lipsa 
posibilităților de plată ale țărilor în 
curs de dezvoltare îngustând chiar 
potențialul de export al țărilor cre
ditoare. în al doilea rînd, pentru 
țările in curs de dezvoltare fiecare 
creștere a dobinzii în raport cu 
prețurile de export determină o ma
jorare a poverii datoriei externe, 
iar capacitatea de import corespun
zătoare unui volum dat de exporturi 
se reduce, chiar fără ca raportul 
de schimb să se modifice. Și, în 
sfîrșit. trebuie ținut seama de faptul 
•că. pe măsură ce posibilitățile de 
rambursare a datoriei externe se 
reduc, gradul de expunere la risc 
al băncilor creditoare crește, ceea 
ce le determină să majoreze dobînzi
le pentru noi credite, ajungîndu-se 
la niveluri și mai ridicate ale da
toriei externe.

Iată de ce propunerile României 
de soluționare globală, politico-eco- 
nomică a problemei datoriilor ex
terne și dobînzilor excesive, cuprin
se în documentul destinat sesiunii 
anuale a F.M.I. — B.I.R.D. consti
tuie o contribuție de deosebită în
semnătate practică pentru însănăto
șirea situației financiare mondiale. 
Măsurile practice, concrete propuse 
din inițiativa secretarului general 
al partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. se 
întemeiază pe aprecierea cu realism 
a rolului pe care trebuie să-1 aibă 
creditul internațional în promovarea 
comerțului și a dezvoltării economi
ce în ansamblu, pe necesitatea de a 
face astfel încît împrumuturile in
ternaționale să servească progresu
lui economic al țărilor în curs de 
dezvoltare.

în aceeași arie de preocupări se 
înscriu propunerile cuprinse în docu
mentul românesc de îmbunătățire a 
activității Fondului Monetar Inter
național și Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
chemate să-și reconsidere în mod 
fundamental, pe o linie de democra

tizare, politica și practicile folosite, 
pentru ca aceste două instituții fi- 
nanciar-bancare internaționale să 
contribuie activ la promovarea unui 
nou sistem financiar-valutar, echita
bil. care să sprijine nemijloct efor
turile de progres ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

Se poate spune că și în această 
privință propunerile României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu sint 
întru totul legitime, răspund unor 
reale necesități și cerințe, universal 
resimțite. Faptul că în ultimii trei, 
ani creditele B.I.R.D. acordate țărilor 
în curs de dezvoltare au stagnat, în 
1986 volumul acestora fiind chiar in
ferior precedenților doi ani, în timp 
ce capitalul subscris al băncii a 
crescut, ilustrează faptul că nu s-au 
realizat obiectivele fundamentale 
ale acestei instituții bancare, Ia care 
sînt membre 150 de state, urmare a 
practicării unei politici de dobînzi ri
dicate. în acest sens, raportul exerci
țiului financiar al B.I.R.D. pe 1986 
recunoaște un nivel mediu de 9 la 
sută al dobînzii practicate la credi
tele scadente, dobîndă care a adus 
B.I.R.D. un venit de 4,7 miliarde 
dolari, echivalînd Cu jumătate din 
suma totală a noilor împrumuturi pe 
care banca le-a acordat țărilor mem
bre. Ca urmare, transferul net de re
surse ale băncii către țările în curs 
de dezvoltare a scăzut într-un singur 
an cu 1,7 miliarde dolari, volumul 
său fiind inferior dobînzilor încasate 
de B.I.R.D. în mod similar, practica 
curentă a Fondului Monetar Interna
țional de a percepe dobînzi între 7 la 
sută pentru împrumuturile din re
sursele sale ordinare și 9,4 la sută 
pentru cele din cadrul facilității su
plimentare de finanțare, echivalente 
practic cu dobînda practicată de băn
cile particulare, nu poate răspunde 
scopurilor primordiale prevăzute în 
statutul F.M.I., și anume, de a spri
jini țările membre în ajustarea ba
lanțelor de plăți externe.

Documentul „Considerentele și 
propunerile României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu privind so
luționarea globală a problemelor da
toriilor externe și dobînzilor excesi
ve" reflectă viziunea constructivă în 
care țara noastră concepe rolul F.M.I. 
și B.I.R.D., ca organisme financiar- 
bancare internaționale, cu largă 
participare a statelor lumii, menite 
șă răspundă intereselor fundamen
tale, de durată, ale membrilor lor. 
în acest sens, propunerile pe care 
România le va prezenta viitoarei se
siuni anuale a F.M.I. — B.I.R.D. vi
zează o limitare la cel mult 5 la 
sută a nivelului dobînzilor anuale 
•pentru creditele angajate pînă in 
prezent și la cel mult 4 la sută pen
tru cele noi, care urmează să se 
acorde. Simultan, ar trebui să fie 
reduse în aceleași limite dobînzile 
pe care cele două organisme le plă
tesc la împrumuturile atrase pentru 
crearea resurselor de creditare. 
Totodată, pentru a veni în întâmpi
narea cerinței legitime a țărilor în 
curs de dezvoltare de ușurare a da
toriei lor externe, propunerile româ
nești prevăd o prelungire cu cel pu
țin 10 ani a termenelor de rambur
sare pentru creditele F.M.I. — 
B.I.R.D.

Democratizarea celor două Institu
ții financiar-bancare reclamă totoda
tă, așa cum se arată în documentul 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., creșterea rolului fiecărui 
stat, îndeosebi al celor în curs de 
dezvoltare, la stabilirea măsurilor si 
în adoptarea hotărârilor F.M.I. și 
B.I.R.D.

Punerea tn practică a măsurilor de 
acest gen constituie un imperativ 
primordial pentru a stopa înrăută
țirea în continuare a situației eco- 
nomico-financiare mondiale. în con
cepția României, propunerile iniția
te de președintele Nicolae Ceaușescu 
în acest sens constituie o bază trai
nică de redare a stabilității econo
miei mondiale, de sprijinire a efortu
rilor de progres economic și social 
ale tuturor statelor și îndeosebi ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Dr. Euqen DIJMARESCU

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres); 
— Gh. Cercelescu transmite : La 
Sediul Națiunilor Unite din New 
York și-a început lucrările cea de-a 
42-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., eveniment de însemnătate 
majoră in viața internațională. Timp 
de trei luni, reprezentanții celor 159 
de state membre vor dezbate, prac
tic, toate marile probleme cu care 
se confruntă omenirea.

Adunarea Generală este chemată 
să analizeze în profunzime aceste 
probleme și să găsească modalități 
concrete pentru soluționarea lor. în 
acest sens, o mare însemnătate po
litică și valoare practică au conside
rentele și propunerile României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind problemele majore ale vieții 
internaționale aflate pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni.

Pentru a se rdleva și mai pregnant 
țelul declarat al organizației mon
diale — „izbăvirea generațiilor vi
itoare de flagelul războiului" — ziua 
inaugurării lucrărilor sesiunii este 
marcată ca „Zi internațională a 
păcii". Cu acest prilej, marți dimi
neață a avut loc, la New York, 
„Marșul pentru progres al Națiuni
lor Unite", la care au luat parte di
plomat!, funcționari ai O.N.U. și lo
cuitori ai marii metropole. Timp de 
trei ore. manifestanții au parcurs un 
traseu de peste 10 km, purtând 
drapelele naționale și pe cel al 
O.N.U., numeroase pancarte prin 
care se exprimă dorința popoarelor 
lor de a vedea oprită cursa înarmă
rilor șl înfăptuită dezarmarea, în
deosebi cea nucleară, de a trăi într-o 
lume a păcii și progresului social.

După încheierea marșului, la se
diul O.N.U. s-a desfășurat festivi
tatea de înmînare a distincției de 
„Mesager al Păcii" organizațiilor ne
guvernamentale din diferite țări ale 
lumii care s-au remarcat prin acti
vitatea lor în anul 1986. proclamat 
de Adunarea Generală drept „An 
Internațional al Păcii".

Actuala sesiune capătă o semnifi
cație aparte in condițiile în care si
tuația mondială se menține deosebit 
de gravă și complexă atît pe plan 
politic, cit și economic. Avîndu-se 
în vedere tocmai o asemenea situa
ție, la propunerea României și a al
tor state, pe agenda sesiunii, care 
cuprinde 147 de puncte, au fost în

washington. Convorbiri sovieto - americane
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

La Washington au început marți 
convorbiri sovieto-americane prin- 
tr-o întâlnire între Eduard Gevard- 
nadze, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.. ministrul afaoerilor 
externe al U.R.S.S., și George Shultz, 
secretarul de stat al S.U.A.

Ministrul afacerilor externe aT

Sînt necesare acțiuni concrete în vederea ORIENTUL MIJLOCIU
instaurării păcii în America Centrală

SAN JOSE 15 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la San Jose, 
președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias Sanchez, a arătat că 
popoarele din America Centrală tre
buie să rezolve ele însele probleme
le regiunii, fără nici un amestec din 
afară. El a subliniat că în mo
mentul politic actual este important 
ca țările din regiune să acționeze 
pentru transpunerea în practică a 
recentelor acorduri semnate la Ciu
dad de Guatemala.

Pe de altă parte, șeful statului 
costarican a apreciat că decizia Ad
ministrației S.U.A. de a solicita din 
partea Congresului acordarea de a-

„Soluționarea problemei datoriei externe 

necesită o abordare complexă"
CARACAS 15 (Agerpres) — Luînd 

cuvintul in cadrul lucrărilor celei 
de-a XIII-a sesiuni a Consiliului 
Latino-American, organul suprem al 
Sistemului Economic Latino-Ameri
can (S.E.L.A.). președintele prezidiu
lui sesiunii, Eduardo Tovar (Ecua
dor), a afirmat că problema datoriei 
externe regionale are un caracter 
complex și, ca atare, trebuie să fie 
abordată sub toate aspectele, inclu
siv sub cel politic — transmite agen

scrise o serie de probleme de solu
tionarea cărora depinde curmarea 
actualului curs periculos al eveni
mentelor, cum sint cele legate de 
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, in primul rînd la 
dezarmarea nucleară, reglementarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a 
conflictelor militare, a tuturor pro
blemelor litigioase, lichidarea sub
dezvoltării, a marilor decalaje din
tre state și înfăptuirea unei noi or
dini economice mondiale.

în raportul său asupra activității 
organizației in perioada ce a trecut 
de la precedenta sesiune, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, consideră că, in intervalul 
respectiv, marcat de „conflicte re
gionale persistente și de mari pro
bleme economice și sociale", statele 
lumii au manifestat, în repetate 
rînduri, „o mai mare solidaritate" 
atunci cînd au abordat. în cadrul 
multilateral al O.N.U.. probleme 
grave, cu incidențe mondiale.

Deși limitată și fragmentată — se 
arată în raport — o asemenea evo
luție s-ar putea dovedi de „o mare 
însemnătate", deoarece „originile ei 
se află într-o comunitate crescîndă 
de interese în problemele interna
ționale". Secretarul general al 
O.N.U. atrage totuși atenția asupra 
faptului că existenta unor tendințe 
pozitive nu trebuie să ducă nici la 
subestimarea situației .nefavorabile 
existente în lume, nici la diminua
rea amplorii sarcinilor care stau 
in fața comunității internaționale. 
Aceasta deoarece, chiar dacă vintul 
favorabil care a suflat în ultimul an 
se va menține, ambarcațiunea mon
dială va avea nevoie de „un pilotaj 
abil" și de „devotamentul echipaju
lui său" pentru a evita numeroasele 
obstacole existente în calea sa și a 
ajunge astfel nevătămată în secolul 
Viitor.

După deschiderea lucrărilor de 
către ministrul de externe al Ban
gladeshului, Humayun Rasheed 
Choudhury, care a condus lucrările 
precedentei sesiuni, a fost ales pre
ședintele actualei sesiuni în persoana 
Iui Peter Florin, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R.D. 
Germane. La 21 septembrie vor 
începe dezbaterile generale, în cadrul 
cărora se așteaptă să ia cuvintul 
peste 20 de șefi de stat și de guvern.

U.R.S.S. și secretarul de stat al 
S.U.A, au semnat apoi Acordul so- 
vieto-american privind crearea unor 
centre de reducere a pericolului nu
clear și două protocoale adiacente.

Potrivit agenției T.A.S.S., Eduard 
Șevardnadze urmează să fie primit 
de președintele S.U.A., Ronald 
Reagan.

jutoare în valoare de 270 milioane 
de dolari pentru grupările contrare
voluționare nicaraguane nu este de 
natură să faciliteze eforturile de 
pace în America Centrală.

Totodată, referindu-se la convorbi
rile avute cu reprezentanți ai Fron
tului Farabundo Marti de Eliberare 
Națională din Salvador și Frontului 
Democratic Revoluționar, președin
tele Republicii Costa Rica a decla
rat că acestea au fost rodnice și a 
putut constata voința realizării de 
progrese în direcția unui dialog în
tre forțele insurgente și guvernul 
Salvadorian.

ția Prensa Latina. El a amintit că 
țările latino-americane și caraibiene 
suferă frecvent consecințele unor 
decizii unilaterale adoptate de sta
tele occidentale puternic industria
lizate, cu efecte nefavorabile pentru 
economiile naționale din regiune. 
„Problema datoriei externe — a spus 
el — nu poate fi analizată partial, 
deoarece ea înglobează o seamă de 
factori economici, financiari, comer
ciali și de altă natură".

ZIUA NAȚIONALĂ A MEXICULUI

Domnului MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

CIUDAD DE MEXICO

Ctt ocazia Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, Îmi este deosebit 
de plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cal
de felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului mexican prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre se vor adinei continuu pe multiple planuri, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul mexican sărbătorește, la 
16 septembrie, ziua 6a națională, 
în urmă cu 177 de ani, Miguel Hi
dalgo y Costilla a lansat, in loca
litatea Dolores, chemarea la luptă 
împotriva dominației coloniale a 
Spaniei. La trei ani după aceea a 
fost proclamată independenta de 
stat.

Deși Mexicul dispune de mari 
bogății naturale. în economia me
xicană rolul principal îl aveau prin 
tradiție produsele agricole — mai 
ales bumbacul — și minereurile. 
exportate ca materie primă. Orien
tarea spre o industrie proprie, ca 
premisă a unei dezvoltări autentice 
și.durabile, a început în primii ani 
de după cel de-al doilea război 
mondial, dar rezultatele ei s-au 
făcut simțite mai ales în ultimele 
două decenii.

în prezent. Mexicul se află an
gajat intr-un vast proces de dez
voltare accelerată, in baza unui 
program național care urmărește 
ca pînă în anul 2000 să devină o 
putere industrială de mărime mij
locie.

De cîtva timp. Mexicul a deve
nit, cum se știe, unul din principa
lii producători de petrol din lume. 
Concomitent cu preocupările de 
folosire rațională a aoestei bogă
ții. de o atentie crescîndă se bucu
ră proiectele de diversificare a re
surselor energetice. Astfel. între 
altele, se află in curs de aplicare 
o serie de planuri avînd drept scop 
utilizarea potențialului geotermic 
al țării, o dată cu impulsionarea 
proiectelor de construire a unor 
centrale atomoelectrice. Dar cele 
mai semnificative schimbări ' au 
intervenit in structura industriei, o 
atenție deosebită fiind acordată 
electrotehnicii și electronicii, pre
cum și aplicării tehnologiilor de 
virf lnitr-o serie întreagă de sec
toare. în ce privește exportul, se 
urmărește creșterea produselor

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

telor Unite Mexicane, marți a avut 
loc în Capitală o manifestare cul
turală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. în cadrul căreia au 
fost prezentate impresii de călătorie 
din această tară si au fost vizio
nate filme documentare mexicane.

*

BEIRUT 15 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Libanului, Selim Al 
Hoss, a condamnat energic atacul în
treprins luni de persoane înarmate 
neidentificate asupra editorului săp- 
tămînalului libanez „Ash Shiraa", 
Hassan Sabra, arătând că o astfel de 
acțiune reprezintă un atac la adresa 
libertății presei libaneze și prestigiu
lui profesiei de gazetar, relevă agen
ția Taniug. Sabra a fost ținta u<iui 
atentat cu arme de foc. soldat cu ră
nirea sa gravă.

BELGRAD 15 (Agerpres) — O 
conferință internațională de pace în 
Orientul Mijlociu este principala cale 
de soluționare a crizei din această

Misiunea secretarului general al O.N.U. 
în zona Golfului

BĂGDAD 15 (Agerpres). — La 
Bagdad au avut loc convorbiri 
între președintele Irakului. Saddam 
Hussein, și secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
aflat în zonă în cadrul eforturilor 
vizînd încetarea conflictului ira- 
niano-irakian și punerea in apli
care a rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

Președintele irakian — informea

Cercetări științifice la bordul 
complexului orbital sovietic

prelucrate superior în toate ramu
rile economiei, pentru a reduce 
dependenta țării de vinzarea țițe
iului și a realiza o sporire a veni
turilor in devize.

Atât diversificarea surselor ener
getice, cit și. în general, preocu
pările pentru o mai bună valorifi
care a potențialului material șl 
uman al tării se înscriu pe linia 
măsurilor adoptate de autorități în 
vederea depășirii dificultăților eco
nomice. inclusiv cele privind ram
bursarea datoriei externe.

Mexicul s-a afirmat, totodată, ca 
o tară implicată activ în efortu
rile desfășurate pentru solutiona
rea marilor probleme ale contem
poraneității. în acest sens. ca 
membru al „Grupului de la Con- 
tădora", Mexicul, alături de alte 
țări din regiune, a militat cu con
secvență pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a conflictelor din America 
Centrală.

Poporul român urmărește cu 
simpatie și interes eforturiie po
porului mexican pentru accelerarea 
progresului economic și social. în
tre România și Mexic s-au stator
nicit raporturi rodnice de prietenie 
și colaborare, stimulate de afinită
țile de limbă și cultură, de aspira
țiile comune de progres economic 
și social. O importantă deosebită 
pentru evoluția ascendentă a rela
țiilor reciproce a avut-o dialogul 
româno-mexican la nivelul cel mai 
înalt, prilejuit de vizita oficială 
efectuată în 1975 în Mexic de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Documentele semnate, acordurile 
încheiate cu acel prilej au creat 
un cadru fertil pentru extinderea 
și diversificarea schimburilor co
merciale. tehnico-științifice șl cul
turale. în interesul ambelor țări și 
popoare. al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

★
Au participat membri al condu

cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

A fost prezent Gerardo Ca
macho, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Mexicului la București.

(Agerpres)

regiune, a declarat premierul in
dian, Rajiv Gandhi, într-un interviu 
acordat publicației „Al Bilad". Pre
mierul indian a apreciat — după 
cum transmite agenția Taniug — că 
problema palestiniană se află in cen
trul crizei din Orientul Mijlociu șt 
atât timp cît ea nu este rezolvată o 
pace justă, stabjlă și definitivă în 
această zonă a lumii nu poate fi 
realizată. De aceea, este necesar să 
fie recunoscut dreptul poporului pa
lestinian la autodeterminare și la 
crearea unui stat propriu, a spus pre
mierul. care a subliniat în același 
timp că O.E.P. este singurul repre
zentant legitim al poporului pa
lestinian.

ză, agențiile KUNA 'șl China Nouă, 
citând I.N.A. — a reafirmat acordul 
tării sale fată de rezoluția 598. evi
dențiind oportunitatea acesteia pen
tru realizarea unei păci globale si 
durabile in regiune.

Marți, secretarul general al O.N.U. 
a părăsit capitala irakiană, închein- 
du-și misiunea în zonă, ce a inclus 
și convorbiri la Teheran.
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Acțiuni și luări de poziție
pentru dezarmare și pace
Asigurarea păcii — dorința supremă a popoarelor

HELSINKI. — Cu ocazia Zilei In
ternaționale a Păcii, marcată anul 
acesta la 15 septembrie. Consiliul 
Mondial al Păcii, cu sediul la Hel
sinki. a lansat un document în care 

. se subliniază că în momentul de 
i față există toate condițiile pentru 
. a se avansa spre atingerea telului 
’ suprem al tuturor popoarelor — în- (

Ă Nordul Europei - zonă fără arme nucleare 1
Ă BELGRAD. — Kalevi Sorsa, 
i vicepremier și ministrul de exter- 
■ ne al Finlandei, a subliniat într-un 
‘ interviu acordat ziarului iugoslav 
i „Politika" că tara sa urmează cu J consecventă o politică de pace si 
l de relații prietenești cu toate ță- 
< rile, acordînd o atentie deosebită 
1 raporturilor politice și economice 

cu vecinii apropiată Finlanda de-

Ă
i BONN. — în cadrul Marșului pă- 
’ cii „Olof Palme", în localitatea Gar-

r — — _ ... _---------- ..
I denuclearizată pină în anul 
’ un festival muzical. în cadiui m.i- 
\ nifestării, relatează agenția A.D.N., 
1 au luat cuvintul și reprezentanți ai 
' grupărilor pentru pace participan- 
ț te la marș, exprimînd sprijin de-

tronarea păcii pe întreaga planetă. 
Documentul reamintește hotărî- 
rea participanților la Conferința 
internațională pentru interzicerea 
grmelor atomice, desfășurată Ja 
Tokio in luna august, de a orga
niza pe toate meridianele acțiuni 
pentru dezarmare nucleară.

săpune eforturi ca nordul Europei 
răminâ o zonă fără arme nucleare, 
contribuind la întărirea securității 
și încrederii in regiune. Toate ță
rile Europei de nord se pronunță 
în favoarea unui statut denucleari- 
zat. în interesul destinderii și dez
voltării procesului de reducere a 
armamentelor- pe continent — a de
clarat Kalevi Sorsa.

Marșul păcii „Olof Palme"

_ ,,viui. jc cxni-ic , in ivuauicuca vreți -
ching de lingă Miinchen (R.F.G.) 
s-a desfășurat, sub deviza ..O lume

■ ■ " 1_____ 1 2000",
un festival muzical. în cadrul m.i-
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plin fată de ideea creării unui co
ridor denuclearizat în Europa cen
trală.

într-un apel dat publicității de 
Uniunea sindicatelor din Bavaria 
se relevă că o asemenea zonă fără
arme nucleare ar contribui la spo- 1 
rirea încrederii și ar fi ușor de ’ 
realizat. ț

DELHI

Seminar consacrat 
extinderii cooperării 

regionale
NEW DELHI 15 (Agerpres). — 

Extinderea legăturilor dintre țările 
din regiune constituie problema 
principală discutată în cadrul unui 
seminar internațional deschis la New 
Delhi. Seminarul. desfășurat sub 
egida Asociației Asiei de sud pen
tru cooperare regională (S.A.A.R.C.), 
reunește reprezentanți ai guvernelor 
și organizațiilor publice din Ban
gladesh, Bhutan. India. Republica 
Maldivelor, Nepal, Pakistan și Sri 
Lanka.

ARGENTINA

Elaborarea liniei politice 
a mișcării peroniste

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 
La Buenos Aires au început lucră
rile Conferinței naționale a Partidu
lui Justițialist. consacrate elaborării 
strategiei și programului de acțiune 
ale acestei formațiuni politice argen- 
tiniene în urma rezultatelor deose
bite obținute în alegerile de la 6 
septembrie pentru desemnarea gu
vernatorilor și a membrilor forurilor 
legislative.

Agenda dezbaterilor cuprinde o 
analiză a rezultatelor obținute de 
Partidul Justițialist în alegeri și. pe 
această bază, elaborarea liniei poli
tice a mișcării peroniste pînă în 
anul 1989 — dată la care va avea loc 
în Argentina scrutinul prezidențial.

la încheierea lucrărilor Consiliului ministerial al C.E.E.

Discrepanțele persistă
BRUXELLES 15 (Agerpres). — 

Consiliul ministerial al C.E.E. și-a 
încheiat dezbaterile, la Bruxelles, 
fără să fi definitivat vreo temă ma
joră aflată pe ordinea de zi. Ne
reușind să depășească discrepantele 
existente, reprezentanții „celor 12“ 
au hotărât să reia dialogul asupra 
acestor probleme la viitoarea lor 
reuniune, care va avea loc la 19 
octombrie, transmite agenția EFE. 
Printre subiectele examinate în 
cursul întrunirii 6-au aflat situația 
din Golf și, în context, inițiativa a 
patru țări membre de a trimite

dragoare de mine în Golf, punerea 
în aplicare a reformei C.E.E. (ai 
cărei piloni principali oonstau în 
realizarea unei mai mari discipline 
bugetare și o restructurare a politi
cii agricole comunitare), ca și o 
serie de chestiuni tarifare în rela
țiile comerciale cu terțe țări.

Consiliul ministerial nu a accep
tat. pe de altă parte, cererea Maro
cului de aderare la Piața comună 
— informează agenția Taniug. Prin 
Tratatul de la Roma, de creare a 
C.E.E., nu se permite aderarea unor 
țări neeuropene — se precizează.

MOSCOVA 15 (Ager
pres). — Cosmonaufii 
sovietici Iuri Roma
nenko si Aleksandr 
Aleksandrov iși conti
nuă activitatea la bor
dul complexului știin
țific orbital „Mir" — 
relatează agenția 
T.A.S.S. In ultimele 
zile, un loc important 
in cadrul programului 
celor doi membri ai 
echipajului l-au ocu
pat cercetările geofi
zice. Din însărcinarea 
oamenilor de știință și 
a specialiștilor din di
verse ramuri ale eco
nomiei naționale, cos

monauta iau fotogra
fii ale suprafeței te
restre și fac experi
mente pentru studie
rea radiațiilor din at
mosferă. urmărind ca
racteristicile spectrale 
și optice ale acesteia. 
Marți au fost reali
zate o serie de foto
grafii ale regiunii cen
trale a teritoriului eu
ropean al Uniunii So
vietice și ale nordului 
Kazahstanului.

Continuă, de aseme
nea, cercetările astro- 
fizice cu ajutorul ob
servatorului orbital 
„Roentgen", telescoa-

pele acestuia' fiind 
îndreptate spre o su
pernovă din Marele 
Nor Magellan.

Cosmonauții au în
ceput și încărcarea re
zervoarelor de carbu
rant ale instalațiilor- 
motoare ale blocului 
de bază cu combusti
bilul adus pe orbită de 
nava de transport 
„Progress-31".

Potrivit datelor te
le metrice și raportului 
echipajului, sistemele 
de bord ale complexu
lui științific de cerce
tare „Mir" funcționea
ză normal.

agențiile de presa
pe scurt

DISTINCȚIE. în cadrul ediției 
de toamnă a Tîrgului international 
de la Leipzig, mașina universală 
românească de prelucrat lemn 
„Dorna-300" a fost distinsă cu me
dalia de aur. Acest produs a fost 
realizat de specialiști din Vatra 
Dornei.

ÎNTREVEDERI CHINO-NEPA- 
LEZE. Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a conferit la Beijing cu regele Ne
palului. Birendra Bir Birkam Shall 
Dev. Cu acest prilej — informea
ză agenția China Nouă — părțile 
au exprimat dorința amplificării

relațiilor de cooperare fn diverse 
domenii dintre cele două țări. Su
veranul nepalez a avut, de aseme
nea, convorbiri cu președintele 
R. P. Chineze. Li Xiannian.

ORAȘE ÎNFRĂȚITE. Primarii 
din Hanovra (R.F. Germania) și 
Leipzig (R.D. Germană) au conve
nit să declare localitățile lor orașe 
înfrățite, informează agenția 
A.D.N. în preambulul documentu
lui convenit se subliniază dorința 
de a contribui la întărirea păcii și 
a bunel vecinătăți între R.F. Ger
mania și R.D. Germană.

SESIUNE. La Aden au început 
lucrările Consiliului Suprem al 
Poporului din R. D. P. Yemen. 
Actuala sesiune a organului legis
lativ suprem va dezbate probleme 
legate de activitatea organelor de 
stat in ultima perioadă, precum și 
de elaborarea celui de-al treilea 
plan cincinal de dezvoltare econo
mică și socială a tării.

LA STRASBOURG s-au deschis, 
marți, lucrările sesiunii Parlamen
tului (vest)-european. Timp de o 
săptămînă, vor fi dezbătute pro
bleme cu caracter politic, economic 
și ecologic. Pe ordinea de zi a a- 
cestui organism consultativ al 
C.E.E. se află și un raport privind 
relațiile dintre Piața comună și 
S.U.A.

CONFERINȚA. La Havana s-au 
deschis lucrările celei de-a VIII-a 
conferințe a Asociației interameri-

cane a juriștilor, la care iau parte 
aproximativ 1 000 de delegați din 
țările Americii de Nord și de Sud. 
Participanții vor dezbate o serie 
întreagă de probleme privind drep
tul popoarelor continentului la au
todeterminare și coexistentă pașni
că, precum și aspecte de ordin ju
ridic și umanitar.

ACȚIUNILE REVENDICATIVE 
In Coreea de Sud continuă, largi 
categorii de salariați cerând îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
de viață. Una din cele mai impor
tante acțiuni de acest gen din ulti
mul timp este greva a 5 000 de 
muncitori de la șantierele navale 
Hyundai, care durează de aproape 
două săptămîni. Greviștii au hotă
rât să ocupe incinta șantierelor, 
care sînt cele mai mari întreprin
deri sud-ooreene din acest sector, 
după ce autoritățile au dispus 
arestarea mai multor lideri sindi
calii
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