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/n climatul de puternică efervescență creatoare, 
revoluționară, generat de dezbaterea documentelor 
celui de-a! XlV-lea Congres, în care întregul partid 
și popor iși exprimă adeziunea față de propunerea 
privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția supremă de secretar general al partidului

în cadruS vizitei de lucru m județul hși

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU $l TOVARflSA ELENA CEAUSESCU 
AII PARTICIPAT LA DESCHIDEREA NODLDI AN DE INVĂTĂMINT

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul lași

Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor partici- panților, la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului și județului Iași, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Ne aflăm la Iași într-o vizită de lucru. Am dorit să cunoaștem cum se dezvoltă industria, agricultura, învățămîntul, știința și celelalte sectoare, cum s-a transformat viața ieșenilor, a moldovenilor — așa cum spune un cîntec al nostru. Și, într-adevăr, se poate spune că viata ieșenilor, a moldovenilor, a întregii noastre țări s-a dezvoltat 

continuu pe calea socialismului — demonstrînd forța și superioritatea socialismului, a unui popor liber și stăpîn pe destinele sale ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Printr-o coincidență. în acest an s-au împlinit 130 de ani de la U- nirea Moldovei cu Muntenia și făurirea statului național român modern — și putem spune că a- ceasta a constituit chezășia făuririi națiunii române, libere și independente ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria !“, 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).De aici, din Iași, din Moldova, au acționat mulți patrioți înflăcărați, care și-au adus o contribuție hotărîtoare la înfăptuirea Unirii. 

Și, tot printr-o coincidență, primul conducător al statului național unit român a fost un moldovean. 
(Urale și aplauze puternice).Pe această cale, cu 60 de ani mai tîrziu, a intrat în statul național român și Transilvania, care sute de ani a fost asuprită de imperiul austro-ungar și am realizat cu adevărat . statul național unitar român ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu. România 
— stima noastră și mîndria !“).Menționez toate aceste evenimente mai recente din istoria poporului nostru, care, de mai bine de două milenii, a dus lupte hotă- rîte pe aceste meleaguri. Mulți înaintași și-au dat viața pentru formarea națiunii române, pentru ca poporul nostru să-și asigure o viață demnă, liberă, independentă ! Și putem spune acum că numai și numai socialismul a asigurat deplina independență, bună

starea și fericirea pentru întreaga noastră națiune ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“),In același timp, am venit la Iași pentru a participa la deschiderea noului an de învățămînt și, intr-adevăr, este deosebit de important că anul acesta deschidem anul de învățămînt din patria noastră la Iași, centrul Moldovei, de unde a pornit lupta hotărîtoare pentru Unire și independență. Aceasta trebuie să constituie un simbol al luptei pentru un învățămînt de înalt nivăl tehnic și științific, care să asigure ridicarea patriei noastre pe cele mai înalte culmi de progres, de civilizație, de știință și cultură ! (Urale și aplauze puter
nice, îndelungate ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Am vizitat Ia Iași și Pașcani mai multe întreprinderi industriale. în general, putem spune că avem 

impresii bune despre preocupările și activitatea oamenilor muncii privind realizarea prevederilor planului pe acest an. Iașiul a cunoscut, în anii socialismului, și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, un ritm înalt de dezvoltare. Numai de la Congresul al IX-lea pînă în acest an, fondurile fixe au crescut de peste 8 ori, iar producția industrială de peste 12 ori. S-au dezvoltat puternic și agricultura, învățămîntul, știința, cultura, s-a ridicat nivelul de trai. S-a construit mult și, după cum cunoașteți, Iașiul a devenit un oraș aproape nou, asigurînd condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“). Ceea ce am . realizat în Iași am înfăptuit în toate județele patriei noastre. Județele vecine, județele Moldovei au cunoscut, de 

asemenea, o puternică dezvoltare. Subliniez aceasta pentru că Moldova se număra printre zonele rămase mai în urmă din țara noastră — și numai socialismul a asigurat acest progres uriaș, care a ridicat la o viață nouă întreaga țară, deci și Iașiul, și Moldova.Iată de ce subliniez — și trebuie să subliniem continuu — că numai și numai în condițiile socialismului, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, am putut să realizăm această dezvoltare puternică a patriei noastre. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).în acest an, județul Iași și municipiul Iași au obținut, în industrie, un ritm relativ bun de dezvoltare, de peste 6 la sută. Dar trebuie să vă spun deschis — cred că cunoașteți de altfel — că, cu toate acestea, nu s-au realizat în toate întreprinde

rile, peste tot, prevederile planului, că mai sî»it serioase rămîneri în urmă și treibuie să facem totul astfel îneît, în următoarele luni, să lichidăm această rămînere îh urmă.A vorbit aici directorul Combinatului. de Utilaj Greu. într-adevăr, este un combinat cu o dotare tehnică modernă, cu 11 000 de oameni ai muncii. Dar producțiile realizate nu sînt pe măsura dotării tehnice și a acestui minunat colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri. Este necesar ca și aici, și în toate întreprinderile și combinatele județului să facem totul pentru a realiza în cele mai bune condiții prevederile plarutilui de dezvoltare economico-socială, de a produce la un nivel calitativ și tehnic tot mai ridicat, pentru a asigura, în acest fel, competitivita-
(Continuare in pag. a IlI-a)

VIZITA DE LDCRD A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
ÎMPREUNA CD TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU IN JUDEȚUL SDCEAVA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu au 
început, vineri la amiază, o vizită de lucru în județul Su
ceava, unde mii și mii de locuitori ai municipiului le-au 
făcut o impresionantă primire.La, cobcrîrea din elicopter, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceausescu le-a fost adresat. în numele tuturor locuitorilor județului, un călduros bun venit de către primul-secretar al Comitetului Județean Suceava al P.C.R., Costică Stoica.O formație alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat o- norul. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.După datină, in semn de aleasă prețuire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întâmpinați cu pline și sare. Grupuri de pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere le-au inminat cu emoție buchete de fiori.S-a aclamat cu însuflețire pentru partid și secretarul său general, pentru patria noastră socialistă, pentru harnicul popor român.In aplauzele și uralele celor pre- zenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut. intr-o mașină deschisă, arterele principale ale municipiului Suceava, care a cunoscut in anii socialismului, îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, o puternică înflorire.Din mii de piepturi se scanda cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. „Stima

noastră și mindria — Ceaușescu, România „Ceaușescu reales la al XlV-lea Congres !“. Atmosfera sărbătorească de pe traseu era Întregită de cintecele patriotice si revoluționare interpretate de corurile reunite ale unor mari colective muncitorești. de formațiile artistice care executau dansuri din bogatul folclor al acestei zono.în manifestările entuziaste ale celor veniti in intimpinare și-a găsit o elocventă expresie bucuria locuitorilor suceveni de a se reintilni cu secretarul general al partidului, a cărui vizită de lucru se inscrie ca un eveniment deosebit, de mare importantă in viața lor.în județul Suceava, unde amintirile și vestigiile bogate ale trecutului se îmbină armonios cu noile ctitorii, mai multe și mai durabile ca oricind, a avut loc, ca pretutindeni în România socialistă, in perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, un vast proces de prefaceri înnoitoare. Folosind cu chibzuință amplul program de investiții, pentru care s-au alocat aproape 60 de miliarde lei, oamenii muncii suceveni, sub conducerea directă a organelor și organizațiilor de partid, au realizat obiective menite să sporească potențialul economic al acestor locuri, gradul de participare a economiei județului la dezvoltarea întregii țări. în anul 1988, producția globală industrială a fost de aproape 6 ori mai

mare decît în 1965 și de peste 25 de ori față de 1950. în prezent, județul ocupă locul I pe țară în producția de hîrtie. cherestea, tricotaje și plăci aglomerate din lemn. Semnificativ pentru potențialul de creație al oamenilor muncii este faptul că produsele realizate in unitățile economice sucevene sînt competitive pe piața externă, fiind exportate in circa 50 de țări de pe toate continentele.Procesul viguros de industrializare a permis dezvoltarea armonioasă a municipiului Suceava, a celor 7 orașe și a comunelor din județ, care sînt angajate, in continuare, pe calea modernizării. Rapida dezvoltare economică a generat profunde transformări și in aspectul edilitar al așezărilor urbane și rurale, unde s-au construit aproape 79 000 de apartamente și case. noi. școli, unități comerciale și alte edificii social-culturale.Secretarul general al partidului este însoțit in această vizită de tovarășii Emil Bobu și Silviu Curticeanu.Ca și la Iași, unde vizita s-a distins prin amploarea desfășurării și profunzimea analizei problemelor abordate, intilnirea de lucru cu oamenii muncii din cele mai diferite domenii ale creației materiale și spirituale din județul Suceava a început sub auspiciile unei primiri pline de dragoste și respect pentru încercatul conducător al partidului și statului nostru, ale unității în jurul partidului, al secretarului său general, ale voinței de a obține noi și noi succese în edificarea socialistă a patriei. Și aici, ca pretutindeni pe pămintul patriei. unde se desfășoară rodnicul dialog de lucru al secretarului general al partidului cu oamenii muncii, vizita demonstrează, prin întregul său conținut, prin cadrul în care se des-
(Continuare in pag. a IV-a)

ASTĂZI,

LA POSTURILE

DE RADIO

Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 
11, posturile de ra
dio și televiziune vor 
transmite direct, din 
municipiul Suceava, 
adunarea populară 
prilejuită de vizita de 
lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România, împreună cu 
tovarășa Elena 
Ceaușescu în județul 
Suceava
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TOVARĂȘUL NICDLflE CEAUSESCU SI TDVARflSA ELENA CEAUSESCU
fill -PARTICIPAT LA DESCHIDEREA NOULUI AN DE INVflTAMINT

Marea adunare populară din municipiul Iași
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu au luat parte la marea 
adunare populară din municipiul lași, care a avut loc vineri, 15 
septembrie, cu prilejul vizitei de lucru in județ și al deschiderii 
noului an de învățămînt 1989—1990.

înflăcărare „Ceaușescu reales la al

Adunarea populară se înscrie ca un important si memorabil moment politic in încheierea rodnicului dialog de lucru cu oamenii muncii din această parte a tării, a analizei e- fectuate in unități economice, de cercetare științifică si de invăță- rnînt. in cadrul cărora secretarul general al partidului a stabilit. împreună cu reprezentanții organismelor democratici noastre socialiste, cu cadrele de conducere de partid si de stat din iudeti cu specialiști si muncitori de aici, orientările si măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor. pentru dezvoltarea in continuare. pe un plan superior, a tuturor sectoarelor de activitate economică, socială, stiintififcă si de învățămînt din municipiul si județul Iași, spre binele si prosperitatea localităților și a locuitorilor din această parte a tării.Desfășurată înt Piața Ștefan cel Mare, adunarea! a reunit peste 100 000 de cetățeni — muncitori, țărani cooperatori, țadre didactice, numeroși studenti si elevi. Ei au venit pentru a exprim^ sentimentele de profundă stimă, prețuire și recunoș- tihtă ale locuitorilor județului, asemenea întregii națiuni, fată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu. pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și propășirea patriei, pentru înălțarea României socialiste pe noi culmi de civilizație si progres, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru. Cei pre- zenti au aclamat ciâ însuflețire pentru partid si secretarul său general, pentru patria socialistă, pentru harnicul si talentatul popor roman, constructor victorios al socialismului și comunismului.S-a scandat cu „Ceaușescu — P.C.R. !“. și poporul !". ..Ceaușescu XIV-lea Congres !“,într-o impresionantă unitate de gind si voință cu întregul popor, s-a dat si la această impresionantă manifestare populară expresie adeziunii la propunerea de realegere a tovarășului ■Njfiolae Ceaușgsc*,  ța.n&Hjgrpșul al., XIV-lea, nj „țungțja suprema de secretar general al partidului, cu ferma convingere că aceasta consti-* garanția z:,Hț?îsuMi-' '•'i’rda'bÂtut înainte al scumpei noastre patrii pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Sosirea la tribună a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost salutată cu vii si puternice aplauze, cu îndelungi urale și ovații de către participants la marea adunare.In această ambiantă de entuziasm si angajare politică, deschizind adunarea, primul-secretar al Comitetului Județean Iași al P.C.R.. tovarășa Maria Ghițulică, a spus :
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,Comuniștii, toți locuitorii județului Iași trăiesc acum suprema o- noare și imensa bucurie de a se reîntîlni cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general 'Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al națiunii române, înflăcărat patriot revoluționar, personalitate proeminentă a lumii contemporane. care, de aproape șase decenii, vă identificați cu idealurile partidului și poporului, consacrindu-vă, cu exemplară dăruire comunistă. întreaga viață și activitate dezvoltării multilaterale a patriei, cauzei socialismului și comunismului, colaborării și păcii în lume.Dezbaterea documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, care prefigurează în chip strălucit viitorul luminos al țării — cutezător program de muncă și acțiune pentru întregul partid și popor —, elaborate și fundamentate cu contribuția decisivă a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Câaușescu, eminent conducător al partidului și statului nostru, s-a constituit in cea- mai amplă și democratică acțiune din in- treaga istorie a tării, întrunind adeziunea deplină și participarea unanimă a tuturor comuniștilor, a tuturor cetățenilor României.Vă rog să-mi permiteți să folosesc și acest prilej pentru a da glas adeziunii entuziaste și unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor . muncii din județul Iași la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea, la cel de-al XIV-lea Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului, a marelui Erou al poporului nostru, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, strălucit militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Alături de întregul popor, vedem in această opțiune politică fundamentală, cu înalte semnificații pentru destinul României, garanția infăptuirii neabătute a programelor noastre de dezvoltare, a făuririi societății socialiste, a întăririi necontenite a independenței patriei.Cu adine respect, ne, exprimăm și cu acest prilej sentimentele de a- leasă stimă și recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului nostru, căreia ii adresăm un vibrant 

omagiu pentru contribuția inestimabilă pe care o aduce la fundamentarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economi- co-socială a patriei, de inflorire fără precedent a științei, invățămintuloi și culturii românești.Ne facem o datorie de conștiință din a vă adresa vii și respectuoase mulțumiri, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. pentru sprijinul deosebit pe care l-am primit permanent din partea dumneavoastră. pentru mobilizatoarele îndemnuri si prețioasele indicații și orientări date cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse in județul nostru.Anii de după Congresul al IX-lea al partidului, eveniment de cotitură radicală in destinul poporului român, în desfășurarea procesului revoluționar din tara noastră, cînd. prin voința fermă a intregului partid si popor, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, ati fost ales în fruntea partidului si statului, au însemnat si pentru județul Iași, ca de altfel pentru întreaga noastră patrie, anii unor profunde prefaceri ce au schimbat din temelii înfățișarea orașelor si satelor, viata locuitorilor a- cestor meleaguri.Pe baza promovării ferme si aplicării creatoare a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din tara noastră, a înfăptuirii neabătute a politicii partidului de ’n- tărire continuă a proprietății socialiste. baza întregii dezvoltări eco- nomico-sociale a tării, de afirmare puternică a democrației muncito- resti-revolutionare. de repartizare rațională. echilibrată, a forțelor de producție în toate zonele tării, județul lași a beneficiat în ultimii 24 de ani de un volum de Investiții de peste 90 miliarde lei. Pe această bază, fondurile fixe au crescut de 0.6 ori, producția industrială de 14 ori. iar cea pgricolă de aproape 4 Ori. O dezvoltare puternică au cunoscut. de asemenea, si celelalte ramuri si Sectoare. toate aceste prefaceri transfor- mîndlașiul. străveche vatră de istorie si spiritualitate românească, intr-un puternic centru industrial, muncitoresc, cultural si stiintipc alPe harta economică a județului au apărut marile platforme industriale din Iași si Pașcani, noi capacități de producție în Tîrgu Frumos. Hîrlău. Vlădeni. Țibănești. s-a dezvoltat o industrie complexă. în care se afirmă tot mai viguros ramurile de vîrf ale acesteia! au intrat în activitate întreprinderile de țesături si tricotaie. alte unităti economice prin care s-au creat noi locuri de muncă, a crescut nivelul de trai al celor ce muncesc.Au crescut an de an recoltele strîn- se de pe ogoarele județului, aplicin- du-se ne scară tot mai largă cuceririle stiintei si cercetării agricole românești. efectuindu-se vaste lucrări de irigații și îmbunătățiri funciare, care au sporit rodnicia nămîntului. O atentie deosebită acordăm dezvoltării sectorului zootehnic, pomicul- turii și legumiculturii, aceasta regă- sindu-se în nroductiile tot mai mari realizate. în livrările sporite la fondul de stat.învătămîntul. cercetarea si cultura au cunoscut, de asemenea, o puternică dezvoltare.Toate aceste realizări înregistrate în județul Iași, asemenea întregii țări, ilustrează cu tărie justețea politicii partidului — centrul vital al națiunii —. unitatea de nezdruncinat a intregului ponor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,Analizind activitatea desfășurată, în spiritul înaltelor exigențe cuprinse in documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, al indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pe parcursul vizitei, precum și în cadrul ședinței de lucru cu biroul comitetului județean de partid, trebuie să arătăm că rezultatele obținute nu se situează în toate unitățile și la toți indicatorii la nivelul prevederilor de plan, al potențialului uman și al puternicei baze tehnico-materiale de care dispunem; al cerințelor actualei etape de dezvoltare intensivă și modernizare a economiei naționale.Sintem conștienți că dispunem de importante rezerve, pe care sintem hotărîți să le punem mai bine in valoare în vederea recuperării restantelor. răspunzind astfel prin exemplare fapte de muncă și creație îndemnului dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a îndeplini pină la Congresul al XIV-lea planul pe întregul an 1939.
Mult stimate tovarășe secretar 

general,Marea cinste pe care ne-o faceți. prin participarea dumneavoastră. a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, Ia deschiderea noului an de învățămint la Iași, ne stimulează eforturile pentru ridicarea la o nouă calitate a intregului proces de învățămint. pentru integrarea organică a acestuia cu producția și cercetarea, pentru formarea multilaterală a constructorilor de miine ai societății socialiste și comuniste. Beneficiind, prin grija partidului și statului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. de excelente condiții materiale, ne angajăm să 

acționăm în continuare pentru pregătirea de specialiști cu inaită calificare, cu un profil moral-politic înaintat, gata să-și facă oricind datoria acolo unde o cer imperativele dezvoltării patriei.Pentru tineretul studios, pentru cadrele didactice si de cercetare. îndemnurile si sarcinile formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pe parcursul vizitei de lucru in unitățile noastre de învățămint. vor constitui programul concret de acțiune in noul an școlar. în tot ceea ce întreprindem pe linia instruirii si educării tinerei generații, a formării omului nou.Comuniștii, toți locuitorii județului Iași susțin cu toată ființa lor politica externă de pace și colaborare promovată de partidul și statul nostru, inițiativele și activitatea strălucită pe care dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurat! cu neobosită abnegație pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, o lume a păcii și înțelegerii, a libertății șl independenței tuturor popoarelor. Viața, evoluția evenimentelor confirmă tot mai mult analizele, aprecierile si pozițiile promovate de România socialistă și eminentul "său conducător, țara noastră bucurîndu-se de stimă și prețuire pe toate meridianele globului. Spre mindria Întregii națiuni, România este astăzi considerată pretutindeni simbol al păcii, înțelegerii și colaborării . între popoare, iar ilustrul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceapșescu. .drept Marele Erou al Păcii, luptător consecvent pentru apărarea drepturilor oamenilor la o viață liberă și demnă pe planeta noastră.
A vorbit apoi tovarășul Mircea 

Anania, secretar al comitetului de partid al întreprinderii Mecanice de Material Rulant Pașcani, care a Spus :
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,Cu adîncă emoție si bucurie, aduc, la această grandioasă adunare populară. omagiul fierbinte al tuturor oamenilor muncii din întreprinderea Mecanică de Material Rulant din Pașcani eminentului conducător al partidului si statului, dumneavoastră., mult stimate si iubite tovarășe Nicolae (Ceaușescu. care, de aproape Sase decenii, vă dedicați eroica și prodigioasa activitate revoluționară 
ifiiittlfii 1 ui Idealurilo^ăîoCialismufui' și comunismului, infăptuirii nobilelor aspirații ale clasei muncitoare, ale întregului popor, pentru progresul, libertatea și independența României socialiste.Adresăm, totodată, un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, pentru contribuția de mare importantă pe care o aduce la elaborarea si înfăptuirea politicii partidului, la aplicarea în toate sectoarele a celor mai valoroase cuceriri ale stiintei și tehnicii contemporane.Vă raportăm. mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, că oamenii muncii din unitatea noastră. înfăptuind cu abnegație si liotărîre politica partidului, au obținut o serie de rezultate bune în aplicarea unor tehnologii avansate de fabricație, în transpunerea in viață a programului de modernizare și organizare științifică a producțiet și a muncii. Ca urmare, în acest an am reușit șâ realizăm o producție-marfă suplimentară în valoare de aproape 11 milioane lei, din care 4.6 milioane lei la export, reducînd, în. același timp, cheltuielile de producție cu 6,1 milioane lei.Acționind în spiritul tradițiilor muncitorești-revoluționare, organizația noastră de partid militează cu hotărire pentru întărirea și dezvoltarea rolului său de organizator și conducător al producției, fiind implicată zi de zi in soluționarea tuturor problemelor de producție, exercitindu-și plenar rolul mobilizator și dinamizator ce îi revine, stimulind forța creatoare, spiritul de inițiativă și angajare în îndeplinirea exemplară a sarcinilor.Așa cum ne-am angajat și cu prilejul vizitei de lucru efectuate in aceste zile in întreprinderea noastră, vom acționa cu întreaga capacitate și energie pentru transpunerea în viață a prețioaselor orientări și indicații pe care ni le-ați dat, colectivul nostru mobilizîndu-și eforturile pentru realizarea integrală a planului pe primii patru ani ai actualului cincinal pină la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, iar pină la 31 decembrie 1989, pentru obținerea suplimentară a unei producții-marfă în valoare de 117 milioane lei.Mindri de marile împliniri revoluționare obținute în epoca de glorie deschisă de Congresul ai IX-lea al partidului, care demonstrează cu argumentul de necontestat al faptelor superioritatea orinduirii socialiste, consecvența și principialitatea politicii partidului comunist, forța economiei românești, grăitor probată și de achitarea la începutul acestui an a întregii datorii externe, vă rugăm să ne permiteți să exprimăm, alături de întregul partid și popor, adeziunea fierbinte și deplină la Hotărirea Plenarei Comitetului Central de realegere a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Asemenea tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, vedem în această epțiu- ne de dimensiuni istorice garanția sigură a continuității procesului revoluționar neîntrerupt în patria noastră, a obținerii unor noi și mărețe succese în vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Să ne trăiți întru mulți ani, iubiți conducători, în deplină sănătate și pulere de muncă !In continuare a luat cuvintul tovarășa Cameluța Beldie, rector al Institutului Politehnic din Iași, care a spus :
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,Cadrele didactice, elevii și studenții din județul Iași, ca de altfel toți slujitorii școlii românești, vă întimpină. mult stimați conducători, la începutul noului an de invâță- mint. cu fapte de muncă pe măsura înaltelor răspunderi pe care le-ați stabilit științei, invățămîntului, cer-, cetării și culturii, factori primordiali ai progresului multilateral al patriei.Așa cum ne-ați arătat dumneavoastră și pe parcursul acestei vizite, precum și in înflăcăratele chemări adresate tineretului studios, trebuie să facem totul pentru desfășurarea în cele mai bune condiții și la un nivel cît mai înalt a procesului de invățămînt, pentru ca tî- năra generație să se formeze in spirit revoluționar, patriotic, gata să servească in orice împrejurări poporul, cauza partidului, independența și suveranitatea României.Transpunînd neabătut în viață concepția profund novatoare, de o deosebită valoare teoretică și practică, privind integrarea invățămin- tului cu cercetarea și producția, racordarea deplină a procesului in- structiv-educativ Ia problemele dezvoltării economico-sociale — elaborată încă la Congresul al IX-lea al partidului —, învățămintul superior ieșean este puternic angajat in formarea și educarea viitorilor specialiști ai economiei, științei și culturii socialiste potrivit exigențelor revoluției științifice și tehnice, cerințelor progresului multilateral al patriei.In întreaga noastră activitate de instruire, educație și cercetare am beneficiat și beneficiem în permanență de sprijinul dumneavoastră nemijlocit, mult stimată și iubită tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu. proeminentă personalitate politică și de stat, savant de înalt prestigiu, ale cărei cercetări , și;,descoperiri științifice se bucură .de . largă recunoaștere mondială...De .la. jiltima, dumneavoastră vizita, de lucru. mult stimate, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, întreprinsă împreună cu mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu in județul Iași, puterni-, că citadelă a învățămîntului. cercetării și producției, am acționat in spiritul sarcinilor pe care ni le-ați trasat în vederea sporirii contribuției noastre la înfăptuirea prevederilor programelor de organizare, modernizare și dezvoltare a economiei, reușind să asigurăm introducerea in producție, în județul Iași și în alte județe ale tării, a peste 590 tehnologii și produse noi. cu o eficientă economică de peste 250 milioane lei. Ne orientăm cu prioritate eforturile către soluționarea unor tematici care vizează dotarea cu echipamente moderne a proceselor de producție, reducerea consumurilor energetice și de materii prime, crearea de tehnologii in dpmeniul celulozei, al polimerilor, seiniconductorilor, reintroducerea in circuitul economic a materialelor recuperabile, creșterea potențialului productiv al pă- mintului.Activitatea pe care o desfășurăm este puternic dinamizată de istorica Hotărire a Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in funcția supremă de secretar general al partidului, văzind in aceasta garanția continuării cu fermitate a măreței opere de edificare a socialismului și comunismului pe pâ- mintul scump al patriei.In numele cadrelor didactice, al tuturor oamenilor muncii din școala ieșeană, al intregului tineret studios. vă rog să-mi permiteți să exprim. la această grandioasă adunare populară, angajamentul nostru unanim de a face totul pentru continua perfecționare a învățămîntului și ridicarea procesului instructiv- educativ la nivelul cerințelor noii calități ce ilustrează viața econo- mico-socială a țării și să vă adresez dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. dumneavoastră, mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai calde și respectuoase urări de viată îndelungată in deplină sănătate, multă putere de muncă, spre continua înflorire a României socialiste.In cuvintul său, tovarășul Gheor- 
ghe Constantin, președintele Cooperativei Agricole de Producție Movileni, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,In atmosfera sărbătorească a acestei grandioase adunări populare, in numele cooperatorilor din comuna Movileni, doresc să dau glas sentimentelor de nețărmurită dragoste, înaltă prețuire și profundă recunoștință pe care, asemenea întregii națiuni, le nutrim față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al partidului și poporului nostru, strălucită personalitate a lumii contemporane.Vă mulțumim din adincul inimilor, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. pentru onoarea ce ne-ați făcut-o de a fi oaspeți dragi al comunei noastre, pentru îndemnurile și sfaturile prețioa

se primite în cadrul acestui nou dialog de lucru, pentru prezența dumneavoastră pilduitoare in mijlocul oamenilor muncii de pe ogoare in aceste zile fierbinți de intensă activitate pentru stringerea recoltei. Vă adresăm, totodată, cele mai calde și vii mulțumiri pentru grija statornică ce o purtați ridicării nivelului de viață și ciyilizație al țărănimii, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți, zi de zi, in scopul dezvoltării agriculturii noastre socialiste.In anii socialismului, cu deosebiră în perioada care a trecut de la istoricul Congres -al IX-lea, prin aplicarea consecventă a politicii partidului, a programului de sistematizare și modernizare a localităților, în comuna noastră s-au realizat transformări cu adevărat revoluționare atit in sfera producției materiale, cit și în creșterea calității vieții oamenilor.Așa cum v-am raportat, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, in timpul vizitei de lucru in comuna noastră, în anul 1989, anul celui de-al XIV-lea Congres al partidului, cooperatorii din Movileni au adus un omagiu patriei și partidului prin producțiile-record obținute, cele mai mari din istoria județului — de 9 363 kg griu și 8 060 kg orz la hectar, de 5 842 kg floarea-soarelui, 70 tone ceapă, peste 75 tone ardei gras și 120 tone ardei capia in medie la hectar. Aflindu-ne in plin efort de stringere a recoltei de toamnă, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in timpul vizitei în cooperativa noastră, estimăm realizarea unor producții deosebite. de peste 20 tone porumb- știuleți la hectar, circa 75—80 tone cartofi la hectar și peste 90 tona varză la hectar.Ne-am umplut inimile de bucurie și vă mulțumim cu profundă recunoștință pentru măsurile luate la inițiativa dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru consolidarea puterii economico-finanCiare a unităților cooperatiste, pentru îmbunătățirile aduse sistemului de retribuire în agricultură. în ceea ce ne privește, vă raportăm că, de peste 10 ani, cooperativa noastră este rentabilă, se autofinanțează, dispune de importante resurse financiare în bancă. Toate acestea au dus la creșterea nivelului de viață material și ■șpiritual.-al.locuitorilor comunei,, do- vedindu-sp. in fapt, că izvorul, dezvoltării economico-sociale a satului românesc nu poate fi decit . marpa ' proprietate "Sb'ciâiistă.Ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să răspundem acestei griji pe care o purtați agriculturii socialiste prin noi și noi fapte de muncă, realizînd producții tot mai mari, pe măsura cerințelor noii revoluții agrare, a resurselor mari pe care le oferă proprietatea cooperatistă.Cu inima curată și gîndul cald, vă rugăm respectuos să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strămoșeasca urare de ani mulți și fericiți, de sănătate și putere de muncă, pentru gloria poporului român și măreția patriei noastre dragi.A luat, de asemenea, cuvintul tovarășul Liviu Pirvu, membru al biroului Consiliului U.A.S.C. din Centrul Universitar Iași, care a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe 

secretar general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Cu adîncă emoție și profundă recunoștință, vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, ca, in numele celor 24 de mii de studenți din Centrul Universitar Iași, să vă aducem la această mare adunare populară, prilejuită de descinderea noului an de învățămînt, cu bucuria și dragostea izvorîte din inimile noastre tinere, cele mai inalte sentimente de respect și nețărmurită prețuire, dumneavoastră, omul ales de istorie pentru a ridica patria pe culmile civilizației și progresului, ctitor genial al României socialiste moderne, apropiat și drag părinte al tinerei generații, bărbatul neînfricat ce nu precupețiți nici un efort pentru a afirma voința poporului nostru de a trăi intr-o lume a păcii și înțelegerii între popoare.Folosesc acest prilej pentru ca, in numele studenților ieșeni, să exprim bucuria și adeziunea deplină la hotărirea privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. in funcția supremă de secretar general al partidului, act de importanță covirșitoare ce se înscrie in continuitatea firească a celor 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-iea al partidului, ani de glorie și măreție, de consolidare fermă și perfecționare a procesului revoluționar de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In acesțe momente solemne dăm glas sentimentelor noastre de aleasă recunoștință și admirație față de tovarășa Elena Ceaușescu, proeminentă personalitate științifică și politică, de a cărei permanentă grijă și indruma- re competentă se bucura tinăra generație universitară din România, întregul tineret studios al țârii.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, răspunzind prețioaselor dumneavoastră îndemnuri de a ne perfecționa neincetat pregătirea, de a ne însuși noile cunoștințe ale științei moderne, ale culturii contemporane, a crescut de la an la an preocuparea studenților pentru învățătură și cercetarea științifică. Sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, sintem prezenți, alături de întregul tineret 

al patriei, cu elan tineresc și dăruire revoluționară, la realizarea unor importante obiective economico-sociale-, mărețe ctitorii ale timpului de istorie nouă pe care îl trăim, timp glorios, adine gravat in conștiința poporului drept „Epoca Nicolae Ceaușescu'*.Mobilizați de excepționala teză elaborată de dumneavoastră, potrivit căreia România trebuie să devină o puternică forță științifică și culturală a lumii contemporane, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că asociațiile studenților comuniști din Centrul Universitar Iași, sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid, acționează cu consecvență și pasiune pentru educarea revoluționară prin muncă și pentru muncă a tuturor studenților, pentru formarea lor multilaterală ca viitori specialiști, demni de a fi oricind la înălțimea încrederii ce li se acordă, conștienți de responsabilitatea ce le revine ca făuritori ai viitorului socialist și comunist al patriei.împreună cu tineretul din întreaga țară, tineretul studios din Iași privește cu încredere viitorul luminos al patriei, urmează cu.devotament și credință nestrămutată partidul, e- xemplul dumneavoastră luminos de muncă și viață, din care ne facem un măreț ideal. Ne angajăm solemn să onorăm exemplar toate sarcinile ce ne revin ca viitori specialiști, ca revoluționari, ca cetățeni patrioți ai României socialiste.In aceste clipe solemne pentru întreaga școală românească. vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor hotă- riri care vor fi adoptate la Congresul al XIV-lea al partidului.Tovarășul Gheorghe Buhac, director general al Combinatului de Utilai Greu Iași, a spus in cuvintul său :
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,îmi- revine înalta cinste și onoare ca. in numele puternicului detașament muncitoresc de la Combinatul de Utilaj Greu, reprezentativă unitate industrială ieșeană, ctitorie a 1 dEpocli ■ Nicolae Ciâufce.scu**,  să''dx- prim din adincul .’inimii bucuria-'-și satisfacția de a. vă fi avut din nou ■op.soeți dragi, multjubite și stimate tovarășe 'Nicolae Ceaușescu, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu. cu prilejul unui nou și rodnic dialog de iucru. și să vă adresez respectuoasele noastre mulțumiri pentru prețioasele indicații și orientări date în timpul viziiei si la ședința biroului comitetului județean de partid, pe cape ne angajăm să le transpunem neabătut in viață. Vă asigurăm că întregul nostru colectiv își va face o datorie de onoare și conștiință de a întimpiha cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu rezultate superioare, pe măsura înaltului potențial uman și al modernei baze tehnico-materiale de care dispunem. gospodărind tot mai bine partea din avuția națională ce ne-a fost încredințată, dezvoltînd continuu proprietatea socialistă. temelia de granit a independenței, suveranității și prosperității patriei noastre socialiste.Totodată, exprimăm cele mai alese sentimente de profundă stimă și gratitudine pentru neobosita activitate desfășurată in conducerea partidului și statului de tovarășa Elena Ceaușescu. pentru contribuția remarcabilă la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la Înflorirea științei, invățămintului și culturii românești, la introducerea pe scară largă a cuceririlor științei si tehnicii contemporane in circuitul productiv.Vă raportăm, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că. acționind mai susținut pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor. in ultima perioadă au fost obținute unele rezultate bune, ceea ce demonstrează că avem încă mari rezerve și posibilități pentru creșterea producției, pentru ridicarea ei la parametrii de calitate și eficiență ceruți de economia națională. în acest sens, menționez că la producția-marfă înregistrăm sporuri importante, iar producția destinată exportului s-a triplat, gradul de înnoire a producției fiind de 76 la sută,Sintem însă pe deplin conștienți că in munca pe care o desfășurăm șe manifestă o serie de neajunsuri, îndeosebi în ceea ce privește spiritul de responsabilitate, autoexigență, folosirea corespunzătoare a capacităților de producție, a mașinilor și utilajelor, a energiei, materiilor prime și materialelor, a ordinii și disciplinei in producție. Analizind cu toată răspunderea cauzele acestor ră- mineri în urmă. în spiritul indicațiilor pe care le-ați dat in cadrul vizitei de lucru, precum și în ședința biroului comitetului județean de partid, vom adopta măsuri hotărite pentru înlăturarea tuturor deficientelor. astfel incit, in cel mai' scurt timp, sarcinile ce ne revin să fie îndeplinite ritmic și la un înalt nivel calitativ.în numele celor peste 11 mii de oameni ai muncii din unitatea noastră, doresc să exprim adeziunea deplină la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, in inalta funcție de secretar general al partidului și să susțin, din toată inima, această istorică propunere, ce corespunde in cel mai înalt grad intereselor fundamentale ale întregului nostru popor. constituind garanția mersului nostru ferm înainte pe drumul progresului, civilizației și bunăstării, al înfloririi multilaterale a patriei socialiste.

Vă dorim, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, viață indelungață. plină de bucurii, sănătate si putere de muncă pentru a ne conduce și pe mai departe pe drumul luminos al socialismului și comunismului in România 1
Intimpinat cu multă căldură, 

cu puternice urale și ovații, a 
luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu deosebit interes, cu profundă satisfacție și deplină aprobare, fiind subliniată, in repetate rinduri, cu vii și îndelungi aplauze, cu aclamații.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, după rostirea cu- vintării, primul-secretar al comitetului județean de partid a spus :

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,Vă rog respectuos să-mi permiteți ca, in aceste momente solemne, de vibrant patriotism, prilejuite de marea cinste pe care ne-ați făcuț-o de a purta un nou și rodnic dialog cu oamenii muncii din județul nostru și de a participa la'deschiderea anului de învățămint aici, la Iași, să vă adresăm, cu inaită recunoștință, din adincul inimilor, cele mai vii mulțumiri, întreaga noastră gratitudine pentru aprecierile și indicațiile de excepțională valoare pe care le-ați formulat pe parcursul vizitei, in magistrala cuvîntare rostită astăzi, trasind cu clarviziune și cutezanță revoluționară direcțiile de acțiune in, viitor pentru organizația județeană de partid, pentru colecti- vele oameni ai muncii, pentru învățămintul de toate gradele.Ne angajăm solemn să depunem toate eforturile pentru îmbunătățirea muncii, a activității organizatorice și politico-educative, să în- timpinăm cu prestigioase realizări cel de-al XIV-lea Congres al partidului, să ne aducem o contribuție tot mai importantă la dezvoltarea și înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.în încheiere, permiteți-mi ca, în 'rmwel» comuniștilor. al‘ tuturor locuitorilor județului iași, să vă adresam din inimă, cu deosebită căldură, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicola'e Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată șî iubită tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai alese urări de sănătate și fericire, ani mulți în deplină putere de muncă, spre binele și fericirea poporului român.Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 1Marea adunare populară din municipiul Iași a luat sfirșit într-o atmosferă înălțătoare, de vibrant entuziasm, grăitoare expresie a unității întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a scandat, din nou, cu înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mindria, Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres !“. Formații corale interpretau cintece patriotice și revoluționare.Puternic însuflețiți de îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii ieșeni au reafirmat hotărirea de a face totul pentru transpunerea neabătută în viață a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, pentru a ridica întreaga lor activitate la cote superioare de calitate și eficiență, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din planurile și programele de dezvoltare a țării. In același timp, elevii și studenții au exprimat, cu priiejul deschiderii noului an școlar, angajamentul lor entuziast de a-și însuși cele mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii umane, de a se pregăti temeinic pentru muncă și viață, de a se forma ca cetățeni de nădejde, constructori devotați ai socialismului și comunismului.In această atmosferă de intensă vibrație patriotică, de bucurie și satisfacție pentru întilnirea cu conducătorul iubit al partidului și statului nostru s-a desfășurat ceremonia plecării tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu din județul Iași.O formație alcătuită din ostași ai forțelor armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru a- părarea patriei a prezentat onorul.Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere au oferit, cu dragoste, tovarășului Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena Ceaușescu flori.Primul-secretar al comitetului Județean de partid a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu mulțumiri călduroase pentru indicațiile primite, pentru noua vizită in județul Iași, subliniind că aceasta se înscrie ca un moment de cea mai mare însemnătate in viața și activitatea celor ce trăiesc și muncesc in această străveche vatră de istorie și civilizație românească.La bordul elicopterului prezidențial, in uralele și aclamațiile nesfir- șite ale celor peste 100 000 de participant! la marea adunare populară, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au încheiat vizita în județul Iași, îndreptindu-se spre Suceava.

1 I
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul lași

(Urmare din pag. I)tea produselor românești atît in ce privește dezvoltarea noastră generală, cît și la export.De altfel, programele pentru anul viitor și m perspectivă prevăd ca industria Iașiului — atît municipiul, cît și județul — să cunoască o dezvoltare tot mai puternică. Trebuie să facem astfel încît, pînă în 1995, să se realizeze o producție industrială pe locuitor de cel puțin 80—90 de mii lei — și este pe deplin posibil și trebuie să realizăm aceasta ! încă în 1991 Iașiul trebuie să producă 1 100 000 tone de oțel. Iașiul trebuie să ajungă în 1991 să producă 1 000 000 tone de țevi. Mă refer numai la aceste două sectoare, foarte importante pentru economia Iașiului, pentru întreaga țară. Dar, în mod corespunzător, trebuie să se dezvolte toate celelalte domenii de activitate.Am discutat în cursul vizitei, în ședința de aseară a biroului comitetului județean de partid, problemele dezvoltării viitoare a Iașiului. Trebuie să creăm noi centre industriale muncitorești în județ și avem în vedere ca, în următorul cincinal, să creăm încă 5—6 centre, împreună cu cele existente, în afară de Iași, să avem încă 8—9 centre industriale muncitorești în județ, urmînd ca, treptat, să dezvoltăm toate consiliile agroindustriale și comunele din județ, să asigurăm dezvoltarea micii industrii și altor activități. Pe această cale trebuie să facem totul astfel încît, în- tr-adevăr, județul și municipiul Iași să se numere printre județele și municipiile cu rezultatele cele mai bune în toate domeniile ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).Am vizitat Stațiunea de Cercetări Podu Iloaiei și Cooperativa Agricolă de Producție Movileni. Am constatat rezultate bune privind producțiile. Președintele cooperativei Movileni a arătat aici ce recolte obține în acest an. Pe întregul județ, într-adevăr, s-au obținut — ca în toată țara, de altfel — recolte deosebite în agricultură, la grîu, orz, floarea-soarelui. și sînt perspective bune pentru o producție de 20 000 kg la porumb, pentru producții mari la cartofi, soia, legume, în toate domeniile de activitate, însă obiectivele noii revoluții a- grare sînt mai mari, dar și posibilitățile agriculturii noastre socialiste sînt mai mari. Este adevărat că — față de ceea ce se realiza în trecut, numai cu 10 ani în urmă — recoltele pe care le avem astăzi sînt recolte care așază România — deci și Iașiul — printre țările cu cele mai mari recolte din lume. Aceasta este numai și numai datorită marii proprietăți socialiste ! Aceasta o datorăm socialismului și politicii partidului nostru de sprijinire a agriculturii cu mecanizare, cu știință, cu tot ce este necesar pentru a obține recolte tot mai mari. Iată de ce putem spune că și în agricultură datorăm marile realizări pe care le-am obținut numai și numai proprietății socialiste, socialismului, politicii juste a partidului nostru comunist, care-și îndeplinește misiunea istorică de a conduce întreaga națiune pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).Pentru rezultatele obținute de oamenii muncii din industrie și agricultură doresc să adresez muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, cooperatorilor, întregii țără- nimi cele mai calde felicitări și urarea de a obține recolte și rezultate în industrie tot mai bune! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).în domeniul învățămîntului, am vizitat facultatea de chimie și, în acest cadru, o expoziție despre activitatea învățămîntului superior și învățămîntului liceal și general din municipiu și județ. Am rămas cu impresii bune. De altfel — dacă nu 

mă înșel —, Iașiul a devenit ah doilea centru universitar, ca mărime— ceea ce arată preocuparea și forța pe care o reprezintă acest important centru al învățămîntului superior, al învățămîntului pentru formarea cadrelor, a specialiștilor, pentru ridicarea nivelului general de știință și cultură al națiunii noastre. (Urale și aplauze puterni
ce, prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !“).Am vizitat, de asemenea, un liceu industrial și, de fapt, ne-am întîlnit cu studenții și elevii Iașiului, care ne-au întîmpinat cu bucurie, dar și cu angajamentul de a obține în noul an de învăță- mînt rezultate cît mai bune. (Urale 
și aplauze puternice, prelungite).Dezvoltarea învățămîntului general și a învățămîntului superior în țara noastră, în Iași este un rezultat direct al creșterii puternice a forțelor de producție, a industriei, a agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate. Numai pe această bază, a dezvoltării forței economice și sociale, a fost posibil să realizăm această puternică dezvoltare a învățămîntului în patria noastră, care asigură astăzi formarea cadrelor pentru toate domeniile de activitate. Aceasta ne dă și încrederea că obiectivele de dezvoltare generală în viitor vor putea fl înfăptuite în bune condiții, dispunînd de o clasă muncitoare cu o înaltă pregătire, de ingineri, de specialiști cu o înaltă calificare și cu un înalt nivel tehnico-științific — condiția ho- tărîtoare pentru făurirea socialismului și comunismului. (Urale și 
aplauze furtunoase, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— eroism, România — comu
nism !“).In același timp, Iașiul a realizat și o puternică dezvoltare a cercetării științifice, a culturii — ca rezultat al dezvoltării generale a -tuturor sectoarelor de activitate. Știința din întreaga țară — deci și din Iași — și-a adus și își aduce o contribuție hotărîtoare la progresul general al .patriei noastre, la tot ceea ce am realizat, la tot ceea ce ne propunem să realizăm în perspectivă. în această e- pocă a marii revoluții tehnico-ști-' ințifice nu putem să înfăptuim o- biectivele făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și să înaintăm spre comunism fără a pune la baza întregii noastre acti- ' vități cele mai noi și mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, ale culturii în toate domeniile ; dar trebuie să facem aceasta nu gîn- dindu-ne la ceea ce fac alții, con- lucrînd cu alții, ci creînd noi, descoperind noi, aducîndu-ne noi, știința românească, contribuția la noi și noi cunoașteri, la ridicarea științei la un nivel tot mai înalt. 
(Urale și aplauze prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").La deschiderea noului an de în- vățămînt doresc să adresez tuturor cadrelor didactice din Iași și din întreaga țară, tuturor studenților și elevilor cele mai calde felicitări și urarea ca noul an școlar să marcheze un moment nou în revoluționarizarea și dezvoltarea la un nivel înalt a învățămîntului românesc ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).Doresc să mă adresez, și de a- ceastă dată, studenților cu chemarea de a învăța și învăța, de a depune eforturi susținute pentru însușirea celor mai înalte cunoștințe științifice și tehnice din toate domeniile, din științele sociale despre lume și viață, despre legile naturii și legile dezvoltării societății omenești. Pentru a înfăptui obiectivele făuririi comunismului în patria noastră avem nevoie, în toate domeniile, de specialiști, de ingineri și tehnicieni, de oameni de cultură cu cele mai înalte cunoștințe. Numai așa vor putea să ducă înainte, atît tradițiile revoluționare și patriotice, cît și făclia științei și progresului continuu, baza victoriei socialismului în întrea
ga lume ! (Aplauze și urale 

îndelungate; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“).Incepînd cu acest an. se generalizează învățămîntul liceal de 12 ani. Practic, întregul tineret, toți copiii patriei noastre vor urma școala de 12 ani, asigurîndu-se tinerei generații un înalt nivel de cunoștințe, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii, ale cunoașterii umane, în general.Trebuie să așezăm ferm la baza învățămîntului — pe lingă cuceririle științei din toate domeniile — materialismul dialectic și istoric, concepția socialismului științific despre lume și viață, pentru a crea un tineret și un popor cu înalte cunoștințe, dar și cu înalte trăsături revoluționare, patriotice, care să asigure continuarea neabătută în viitor a procesului revoluționar, victoria comunismului și întărirea independenței României ! (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
—> P.C.R. !“, „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“). Deoarece, practic, toți copiii, toți tinerii învață, adresez elevilor și studenților, întregului tineret chemarea de a învăța, învăța și iar a învăța! Nu există astăzi obligație patriotică și revoluționară mai înaltă decît aceea de a învăța și a învăța, pentru toți copiii și întregul nostru tineret. însușiți-vă, dragi prieteni, cele mai înalte cunoștințe ! Folosiți Ia maximum condițiile create de partid, de statul nostru, de popor pentru a putea învăța și a vă însuși cele mai minunate cunoștințe din toate domeniile ! Faceți astfel încît să creșteți ca buni și înaintați cetățeni ai României socialiste, să asigurați întotdeauna, în veci de veci — ca să mă exprim astfel — existența patriei și poporului nostru, a limbii noastre, în rîndul țărilor independente ale lumii, împreună cu alte popoare ! Dar să dezvoltăm continuu limba și cultura românească, să prețuim istoria națională, trecutul nostru glorios ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii !").

Dragi tovarăși,Aș dori să subliniez încă o dată că tot ceea ce am realizat în Iași, ca de altfel în întreaga țară, constituie rezultatul justeței politicii Partidului Comunist Român, care aplică adevărurile generale și legile obiective, principiile socialismului științific la realitățile și condițiile țării noastre. Un mare merit revine în această privință Congresului al IX-lea, care a pus capăt dogmatismului, ploconirii față de idei străine, a redat poporului nostru sentimentul de demnitate și independență, a deschis calea făuririi socialismului în patria noastră cu poporul și pentru popor ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).Am dezvoltat puternic noi forme de conducere a economiei pe baza principiilor autogestiunii și auto- conducerii, un nou mecanism economic care asigură condiții pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor, pe principiile bunei gospodăriri, ale eficienței și rentabilității maxime. Am creat un sistem puternic al democrației muncitorești-revoluționa- re în toate domeniile de activitate. Tocmai pe această bază am asigurat participarea întregului nostru popor la conducerea întregii activități economico-sociale, a crescut rolul clasei muncitoare, al țărănimii, al intelectualității, al tuturor categoriilor sociale. Trebuie să facem astfel încît consiliile oamenilor muncii, ale democrației muncitorești să funcționeze tot mai bine, ca adunările generale să aibă un rol mai activ în soluționarea problemelor complexe ale activității din fiecare întreprindere. în aceasta constă garanția că vor fi depășite greutățile care au apărut într-un loc sau altul, că se va asigura mersul ferm înainte al întregii activități din 

industria Iașiului, ca de altfel din întreaga țară. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Pe baza hotărîrilor Comitetului Central al partidului, în întreaga țară, în partid, cu întregul popor, se dezbat Programul-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV- lea al partidului. Practic, mai a- vem numai două luni pînă cînd va începe Congresul partidului, care va trebui nu numai să facă bilanțul mărețelor realizări și să proclame de la înalta sa tribună marile înfăptuiri pe calea socialismului in țara noastră, superioritatea socialismului, dar și să traseze perspectivele noi de dezvoltare, în cincinalul al 9-lea și pînă în anii 2000—2010, care vor asigura înfăptuirea obiectivului strategic de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România și vor crea condiții pentru a începe înfăptuirea obiectivelor societății comuniste, cînd, într-adevăr, poporul nostru se va ridica la un nivel de viață, de cultură, de știință cu mult, cu mult superior față de cel de azi ! (Urale și aplau
ze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“, „Ceaușescu reales la 
al XIV-lea Congres !“).Pornim de la o bază materială tehnică și științifică, de la un în- vățămînt cu totul, cu totul superior față de anii cînd am trecut la construcția socialismului, față de Congresul al IX-lea al partidului. Privind la ceea ce am realizat după Congresul al IX-lea în patria noastră, putem, într-adevăr, să privim cu îndreptățită mîndrie la trecut, dar și cu îndreptățită încredere la viitor, să întrevedem nivelul înalt de dezvoltare economică și socială a patriei, nivelul de civilizație al poporului nostru, transformarea întregului popor într-un popor cu o înaltă cultură și știință, un popor înarmat cu știința și cultura cea mai înaintată ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).Putem, într-adevăr, să privim viitorul cu îndreptățită încredere și să ne imaginăm perspectivele dezvoltării județului și municipiului Iași, a Moldovei în general. Cum va arăta Moldova noastră în anii 2000, în 2010 ? Va arăta — ca întreaga țară — o Moldovă strîns unită pe veci în cadrul României, hotărîtă să apere ființa, independența poporului și să asigure viața tot mai bună și liberă a întregii națiuni ! (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min- 
dria !“).Iată de ce este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare — în industrie, în agricultură, în știință, în învățămînt, în cultură —, pentru înfăptuirea tuturor programelor de dezvoltare economico-socială, de modernizare a orașelor, a satelor patriei noastre, de ridicare a nivelului general de civilizație al întregii țări !Trebuie să ne angajăm să întărim puternic activitatea partidului — garanția realizării tuturor acestor obiective —, să întărim legătura partidului cu întregul popor, unitatea în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste a întregii noastre națiuni ! Viața, realitatea ne-au demonstrat că numai uniți, numai în strînsă unitate sub conducerea comuniștilor •— ridieîndu-ne continuu nivelul de pregătire și apropiind nivelul general de dezvoltare, creînd un popor unic muncitor, cu o înaltă știință — vom deveni un popor cu mari realizări, un popor al științei și culturii, al bunăstării, fericirii, al independenței ! (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).După cum se știe, Hora Unirii a răsunat prima oară aici. Să facem astfel ca unitatea, Hora Unirii să asigure întotdeauna unirea și mobilizarea întregii noastre națiuni 

într-o singură forță, sub conducerea comuniștilor, victoria comunismului în patria noastră ! (Urale 
și aplauze puternice, îndelungate ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mîn- 
dria !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).Vedeți, tovarăși, Iașiul, moldovenii au multe și multe lucruri înaintate, au adus o mare contribuție la dezvoltarea generală a poporului, a națiunii, a limbii noastre — și trebuie să aibă un rol tot mai important în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în victoria comunismului in România ! (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,Realizăm obiectivele dezvoltării noastre în condiții internaționale deosebite. Este bine cunoscută politica externă a partidului și României socialiste, contribuția patriei noastre, a poporului român la dezarmare, la pace, la soluționarea multor probleme complexe din viața internațională. Sîntem ferm hotărîți ca, și în viitor, punînd în centrul activității dezvoltarea econorpică-socială generală a patriei noastre, victoria socialismului și comunismului în România, să întărim relațiile cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. Să punem întotdeauna la baza colaborării noastre internaționale cu toate statele principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în tre- burțle interne, avantajului reciproc, dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare liberă, independentă, fără nici un amestec din afară ! (Urale și aplauze puternice, 
îndelungate; se scandează înde
lung „Ceaușescu — pace !“).Vom acționa cu toată hotărîrea pentru a contribui la înfăptuirea obiectivelor de dezarmare generală și, în primul rînd, de dezarmare nucleară. Ne pronunțăm ferm pentru încetarea producerii armelor nucleare, a experiențelor nucleare, pentru un program de eliminare totală, pînă în anul 2000, a tuturor armelor nucleare. Ne pronunțăm cu hotărîre pentru o reducere radicală a armelor convenționale, pentru reducerea cheltuielilor militare și, în perspectivă, pentru o lume1 fără-arme și fără războaie ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“,: „Ceaușescu —, România, 
pacea și prietenia !“).Considerăm că este necesar ca la tratativele de la Viena privind reducerea armamentelor convenționale din Europa să se realizeze, în cel mai scurt timp, acorduri corespunzătoare, pentru a reduce radical armamentele în toate domeniile. De altfel, este bine cunoscut că România nu numai că a vorbit despre dezarmare, dar a și acționat și a redus în mod unilateral efectivele militare și armamentele, a redus cheltuielile militare — și sîntem ferm'hotărîți să ne aducem contribuția activă la realizarea acestor obiective.Sîntem pentru o largă colaborare în Europa, pentru înfăptuirea obiectivelor de securitate, dezarmare și cooperare în Europa. Ne pronunțăm pentru o Europă unită, a națiunilor libere și independente, în care fiecare popor să Se dezvolte așa cum dorește, fără nici un amestec din afară.In același timp însă doresc ca, de aici, de la această mare adunare populară din Iași, să mă refer la necesitatea de a se aplica în mod neabătut principiile documentelor semnate la Helsinki privind cooperarea și securitatea în Europa, de a se pune capăt oricărui amestec în treburile altor state. Este necesar să se înțeleagă aceasta și de acele țări care consideră că pot folosi documentele adoptate la Viena pentru a intensifica amestecul în diferite țări, acțiunile de destabi

lizare în unele țări socialiste — și mă refer, în mod concret, la acțiunile iresponsabile care au avut loc în ultimele zile împotriva Republicii Democrate Germane, aliatul și prietenul nostru, frații noștri de clasă. Ne exprimăm deplina solidaritate cu poporul Republicii Democrate Germane și îl asigurăm de întreaga noastră solidaritate în lupta pentru dezvoltarea socialismului în primul stat al muncitorilor și țăranilor pe pămîntul german, care înfăptuiesc obiectivele trasate încă de Marx și Engels.Dorim să se pună capăt oricărui amestec în treburile interne ale altor țări și să se înțeleagă bine, de acele cercuri care consideră că pot să ducă o activitate de învrăjbire în Europa, că aceasta este în contradicție cu spiritul de la Helsinki, cu Carta O.N.U. și nu servește cooperării și securității în Europa. Nu aceasta este calea ! Calea este să se dezvolte o colaborare activă în fiecare țară, să se soluționeze problemele grave existente — ale șomajului, analfabetismului, lipsei de locuințe, sărăciei — și altele, și altele, care constituie astăzi problemele fundamentale ale drepturilor omului, ale viitorului de pace și colaborare în Europa și în întreaga lume ! (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).Ne pronunțăm și vom acționa ferm pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările din Balcani, pentru realizarea unei zone fără arme nucleare, fără arme chimice, fără baze militare străine, a unei colaborări care să permită progresul și dezvoltarea independentă a tuturor țărilor balcanice, ca o parte inseparabilă a securității și colaborării în Europa și în întreaga lume.Ținînd seama de gravitatea situației economice mondiale, ne pronunțăm ferm pentru rezolvarea în cel mai scurt timp a problemelor subdezvoltării, pentru o conferință internațională, în cadrul O.N.U., cu participarea, atît a țărilor în curs de dezvoltare, cît și a țărilor dezvoltate, în vederea elaborării unor soluții acceptabile, care să ducă la lichidarea subdezvoltării, la soluționarea problemelor datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, la realizarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Considerăm că țările în curs de dezvoltare — ac- ționînd unite — pot să determine o schimbare radicală și realizarea unor noi relații internaționale care să asigure progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, dezvoltarea armonioasă a economiei mondiale, progresul tuturor națiunilor lumii ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).După cum este cunoscut, România a prezentat numeroase propuneri în ce privește soluționarea problemelor economice mondiale și mai cu seamă a problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, ale noii ordini economice internaționale. între acestea considerăm că o importanță deosebită ar avea stabilirea unei dobînzi maxime de 4—5 la sută la acordarea în viitor a creditelor, renunțarea la dobînzi sau perceperea unor dobînzi simbolice pentru creditele existente, după ce o bună parte din acestea vor fi complet anulate. Foarte important este ca băncile mondiale să abandoneze practica de a condiționa creditele, de a le folosi pentru stimularea așa-zisei privatizări, a dezvoltării economiei particulare, de a pune condiții politice la acordarea creditelor. Considerăm că, dimpotrivă, normal ar fi ca atît Banca Mondială, cît și F.M.I. — care reunesc un mare număr de țări în curs de dezvoltare —, dar și celelalte bănci să acorde creditele în primul rînd pentru întărirea proprietății obștești, în care poporul să fie adevăratul stăpîn al bogățiilor naționale. A- ceste bănci nu trebuie să servească — cum fac astăzi — interesele monopolurilor supranaționale, ci interesele popoarelor, aspirațiile lor 

legitime la bunăstare și indepen
dență ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Sînt multe probleme de rezolvat în lume. La soluționarea lor se impune participarea tuturor statelor, indiferent de mărime sau o- rînduire socială. Este necesar să crească rolul țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, care sînt vital interesate într-o politică nouă, de colaborare, de pace și de progres economico-sociai al tuturor națiunilor. Sîntem pentru un rol mai activ al Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea problemelor mondiale.Considerăm că forțele progresiste, antiimperialiste, popoarele de pretutindeni, din toate țările sînt vital interesate într-o politică nouă, într-o nouă ordine economică, într-o politică de pace și colaborare. Acționînd unite, ele dispun de forța necesară pentru a impune această politică nouă, pentru a impune dezarmarea și pacea. Vom acționa și vom întări continuu unitatea și solidaritatea cu toate popoarele lumii, avînd convingerea că va triumfa rațiunea, va triumfa pacea, se va realiza o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noast ’ă ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— pace !“, „Stima noastră și mîn- 
dria — Ceaușescu, România !“).

Dragi tovarăși,Doresc, încă o dată, să subliniez că avem impresii bune despre munca și activitatea oamenilor muncii din municipiul și județul Iași, despre activitatea din domeniul învățămîntului și științei ! Ne exprimăm convingerea că, în întîmpinarea celui de-al XIV- lea Congres al partidului, organizațiile de partid, consiliile de conducere, oamenii muncii din toate sectoarele de activitate vor acționa cu hotărîre pentru a obține rezultate cît mai bune în toate domeniile. După cum cunoașteți, se desfășoară o amplă întrecere între județele patriei noastre ; eu aș saluta dacă Iașiul ar concura la un loc fruntaș — nu aș avea nimic împotrivă — și aș fi bucuros dacă ați face totul să vă plasați pe primul Ioc. Dar, pentru aceasta, trebuie muncă, muncă și iarăși mun
că ! (Urale și aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.6.R. !“,
„Ceaușescu și popor uJ.J", 
„Ceapșescu reales Ia al XIV-lea 
Congres !“).Avem, la Iași, o organizație de partid puternică. Cunosc organizația de partid a Iașiului din ’39, cînd am fost în Iași, o cunosc din ’45, din primele luni de după victoria revoluției de eliberare socială și națională. Știu că întotdeauna comuniștii ieșeni, muncitorii, mulți intelectuali ieșeni au avut un rol important în lupta revoluționară a partidului nostru, în lupta patriotică, iar după 23 August, în înfăptuirea obiectivelor revoluției și construcției socialiste. De aceea, am deplina încredere că organizația de partid, organizația de tineret, sindicatele, consiliile de oameni al muncii din toâte domeniile vor acționa într-o deplină unitate pentru realizarea marilor obiective ce le stau în față.

Cu această convingere, vă doresc 
succese tot mai mari în toate do
meniile, rezultate cît mai bune ! 
Multă sănătate și fericire! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu —• 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu 
reales la al XIV-lea Congres !". 
Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire și strînsă unitate, toți cei 
prezenți Ia marea adunare popu
lară ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a întregii 
națiuni —, pentru secretarul gene
ral al partidului, președintele țării, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
ÎMPREUNĂ CI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU IN JUDEȚUL SUCEAVA

(Urmare din pag. I) fâșoară. că țelul major al partidului nostru, al conducătorului său — construirea noii societăți „cu poporul și pentru popor" — își găsește necontenit o strălucită și convingătoare expresie, un suport temeinic în înfăptuirea practică a politicii partidului, în munca de xi cu zi a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu vie satisfacție și nespusă bucurie au așteptat Intîlnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ FUNDU MOLDO
VEI, unitate reprezentativă a industriei extractive din nordul Moldovei.Elicopterul a aterizat pe stadionul din localitate, unde numeroși locuitori ai comunei au dat glas sentimentelor de profundă dragoste și aleasă prețuire cu care, asemenea întregului nostru popor, il înconjoară pe conducătorul partidului și statului.Cei prezenți purtau cu mîn- drie portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu, drapele tricolore și roșii, pancarte cu urări la adresa partidului și secretarului său general. a harnicului popor român și a patriei socialiste.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei E.ena Ceaușescu le-au fost adresate calde urări de bun sosit de către secretarul comitetului comunal de partid, Florin Tonegari, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Pe traseul străbătut pină la întreprinderea minieră, în dreptul caselor cu balcoane împodobite cu covoare viu colorate, se aflau numeroși cetățeni. tineri și vîrstniei, îmbrăcați in pitorești costume populare, care și-au manifestat bucuria de a-i în- tilni pe tovarășul N cplae Ceaușescu și tovarășa E.ena Ceaușescu .n aceste locuri de legendă, in care sint vizibile la tot pasul semnele transformărilor innoitoare petrecute in anii construcției socialiste. Aici s-au dezvoltat puternic mineritul, exploatarea lemnului și a pietrei pentru construcții, ca și industria mică și prestările de servicii.Vizita la întreprinderea minieră s-a desfășurat intr-o ambianța de entuziasm și de intensă bucurie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost intimpinați cu însuflețite aplauze și ovații. S-a scandat cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și minerii !“, „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres !“. Copii imbră- cați in echipament de mineri au oferit buchete de flori. Conducătorul partidului și statului s-a îndreptat spre un grup de mineri, care i-au strîns miinile cu căldură, adre- sindu-i urări de bun sosit.Dialogul secretarului general al partidului cu factorii de răspundere, cu specialiștii și ceilalți oameni ai muncii de aici — la care erau prezenți ministrul minelor. Irimie Ca- targiu, șeful Centralei-Departament a Geologiei, loan Folea, reprezen

tanți ai conducerii Combinatului Minier Gura Humorului și ai unității vizitate — s-a constituit in..--o aprofundată analiză a principalelor probleme ale mineritului din această parte a țării, a căilor de sporire in continuare a producției de minereuri neferoase.S-a raportat eă atit întreprinderea Minieră Eundu Moldovei, cit și Combinatul Minier Gura Humorului și-au îndeplinit și depășit, sarcinile la hroducția-marfă și. netă, la ceilalți indicatori de bază ai planului pe 8 luni, subliniindu-se că există condiții pentru obținerea unor importante producții suplimentare.O atenție deosebită s-a acordat in cursul analizei problemelor legate de asigurarea de rezerve exploatabile de minereuri, in vederea creării condițiilor pentru desfășurarea unei activități eficiente, de amplă perspectivă. Au fost reliefata preocupările existente in unitățile din cadrul combinatului minier și întreprinderea de' Prospecțiuni și Explorări Geologice Suceava în direcția evidențierii de noi rezerve de substanțe minerale utile, pentru valorificarea acestora in cele mai bune condiții.Secretarul general al partidului a cerut să se acționeze in continuare in direcția sporirii bazei de materii prime, să se extindă cercetările geologice pentru asigurarea pe termen lung a rezervelor de minereuri neferoase.Tovarășului Nicolae Ceaușescu si tovaiășei Elena Ceaușescu le-au fost înfățișate,, de asemenea, rezultatele obținute la nivelul combinatului în creșterea indicelui de extracție a metalelor din minereuri, mărirea conținutului de cupru, plumb și zinc în concentrate. îmbunătățirea calității tuturor sortimentelor.S-a subliniat că aplicarea măsurilor cuprinse in programele ne îmbunătățire a organizării și modernizare a fluxurilor de producție a avut efecte pozitive asupra realizării tuturor indicatorilor de plan, sporiri, productivității muncii și a eficientei economice, reducerii consumurilor de materiale și energie.Dialogul secretarului general al partidului cu specialiștii prezenți a continuat in cursul vizitării uzinei de preparare a minereurilor, unde a fost urmărit fluxul tehnologic de preparare, fiind evidențiate măsurile de îmbunătățire a funcționării agregatelor și instalațiilor. A reținut atenț a metoda de măcinare a minereului in două trepte, aplicată la una din liniile de flotație pentru obținerea gradului prevăzut de recuperare a metalului din minereu. O elrt- ciență economică ridicată are înlocuirea folos!rii acidului sulfuric la preparare cu ape de mină acide.Apreciind realizările prezentate, secretarul general al partidului a cerut să se acționeze pentru perfecționarea metodelor de lucru, atit in subteran, cit și la uzina de preparare.S-a indicat ca specialiștii combinatului să conlucreze mai strins cu cercetătorii din domeniul chimiei in vederea realizării unor reactivi de flotatie mai se'ectlvi, care să contribuie la creșterea gradului de recuperare a metalelor din minereuri și la obține-ea unor economii mai mari de energie.

înainte de a se despărți de harnicul colectiv sucevean, secretarul general al partidului a stat de vorbă îndelung cu grupuri de mineri, s-a interesat îndeaproape de condițiile lor de muncă și viață, de posibilitățile de dezvoltare a mineritului in această zonă.La încheierea vizitei Ia acest obiectiv, conducătorul partidului și statului a adresat felicitări colectivelor combinatului sucevean, împreună, cu urarea de a obține noi..și. tot mai importante succese ip sporirea producției, pentru a contribui intr-o măsură tot. m-'ii,mare la .dezvoltarea bazei de mhterli. pWrte 'a' economiei naționale, la continua înflorire a patriei.Aprecierile și îndemnurile exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu au găsit un puternic ecou in inimile celor prezenți. care au aplaudat și ovaționat, cu însuflețire, dind glas angajamentului de a îndeplini exemplar indicațiile primite cu prilejul vizitei, de a întlmpina cu succese de prestigiu cel de-al XIV-lea Congres al partidului.

Atmosfera de lucru șl. totodată, sărbătorească in care s-a desfășurat întilnirea secretarului general al partidului cu minerii din această parte a tării s-a regăsit pe întregul traseu străbătut prin localitate și pe stadionul unde s-a desfășurat ceremonia plecării.La despărțirea de locuitorii frumoasei comune ele pe valea Moldovei, secretarul general al partidului a ținut să sublinieze satisfacția de u se. Ii aflat in mijlocul minerilor din aceast ă par ie a țării, de a le cunoaște activitatea. rezultatele bune pe care le-.au obținut. Cu acest prilej, conducătorul partidului și statului nostru a adresat oamenilor muncii din toate sectoarele — minerit. agricultură, silvicultură, prelucrarea lemnului — cele mai calde felicitări pentru succesele de pină acum, ipdemnul de a acționa cu hotărire și ir» viitor pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce le revin, urări de multă sănătate și fericire.în aplauzele și uralele tuturor, eli

copterul prezidențial a decolat. îr>- dreptindu-se spre următorul obiectiv inscris in programul vizitei.La sosirea în comuna Dumbrăveni, unde era amenajată EXPOZIȚIA 
REALIZĂRILOR AGRICUL
TURII JUDEȚULUI SUCEA
VA, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena, Ceaușescu au.-., fost primiți cu deosebită căldură de mii. de locuitori ai acestei frumoase așezări ,suceve,ae. Prin însuflețite urate tei ovații, ;ei și-ău-exprimat entuziasmul și bucuria de a se reîntilni cu secretarul general al partidului — cel mai stimat și iubit fiu al națiunii noastre.în cadrul dialogului purtat de secretarul general al partidului cu cadrele de conducere și specialiștii prezenți, la care a participat șl Gheorghe David, ministrul agriculturii, ș-au aflat probleme vizînd dezvoltarea și modernizarea agri

culturii in județul Suceava, obținerea unor producții vegetale și animaliere cit mai mari, potrivit obiectivelor noii revoluții agrare.S-a subliniat că, prin alocarea unor importante fonduri de investiții. in județul Suceava a fost realizat un complex de lucrări care au condus la folosirea eficientă a pa- mintului, la creșterea producțiilor agricole. Suprafața arabilă a județului este cultivată în special cu ,ce- 'reale, cartofi, plante de nutreț, le- game și plante tâhnice. Condițiile pedoclimatice din această zonă sint prielnice perttru cuijtfițarea pe scară largă a cartofilor, ceea ce face ca Suceava să se situeze pe primul loc pe tară atit in ceea ce privește suprafața destinată acestei culturi, cit și producția livrată la fondul de stat. Județul Suceava dispune, de a- semenea, de întinse suprafețe cu pajiști și finețe naturale, care asigură dezvoltarea puternică a zootehniei in această parte a țării.Secretarul general al partidului a fost, informat că pentru sporirea potențialului productiv al pămintu- lui s-a, efectuat un mare volum de lucrări de imbuivătătiri funciare. Lucrările d-a combatere a eroziunii solului au fost încheiate pe circa 107 mii hectare, iar cele de drenare a solului, pe aproape 75 mii hectare. Pe. baza executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, folosirii unor soiuri și hibrizi de înaltă productivitate. respectării cu stricte'e a tehnologiilor, producțiile agricole au sporit simțitor. în prezent se află în plină desfășurare recoltarea porumbului, cartofilor, sfeclei de zahăr, legumelor, culturi la cane, de asemenea, se obțin producții mari.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a eerut să .se acorde, in continuare, cea mai mare atenție. lucrărilor de îmbunătățiri funciare, fiind necesar să se asigure scarificarea și afinarea adincă pe o suprafață de cel puțin 75 000 de hectare.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate preocupările pentru creșterea efectivelor de animate, pentru dezvoltarea și modernizarea zootehniei județului. S-a arătat că. datorită bunei îngrijiri și furajări a animalelor, au crescut producțiile acestora și, pe această bază, cantitățile livrate la fondul de stat.Rezultatele bune obținute în toate sectoarele agriculturii sucevene au făcut ca valoarea producției globale agricole să fie in acest an mai mare de peste 4 ori față de cea realizată in 1965.în continuare, au fost prezentate rezultatele și preocupările colectivului de cercetători și tehnicieni de la stațiunea de cercetări agricole, unitate profilată pe crearea de soiuri și hibrizi de cartofi, porumb, griu, secară, in și plante furajere, producerea de sămîntă la principalele culturi din zonă, precum și pe îmbunătățirea raselor de taurine. Au reținut atentia soiurile de griu „Suceava-84“ și „Aniversar". specifice terenurilor din zonele mai umede si răcoroase si caracterizate printr-o bună rezistentă la bolile foliare. De asemenea, soiurile de secară „Gloria" si „Orizont", precum și soiul ,.Ergo“ din care se obține materie primă pentru industria farmaceutică.

Au fost prezentate, de asemenea, rase de animale adaptate la condițiile pedoclimatice ale județului, cu grad de rezistență ridicat și care valorifică bine subprodusele din culturile vegetale. îndeosebi vaci d« lapte, cai de muncă, ovine, porcine, iepuri — care formează efectivei» de bază ale fermelor zootehnice.Pornind de ia cerința unei cit mai strinse legaturi dintre cercetarea agricolă si producție. tovarășul Nicolae Ceaușescu â cerut ca stațiunea de Cercetări, care pină acum și-a avut sediul în municipiul Suceava. « să fie amplasată în comuna Dumbrăveni, ereîndu-se astfel condiții pentru o participare eficientă a specialiștilor la soluționarea problemelor pe care le ridică marea producție, necesitatea realizării de recolte cit mai mari.Pornind de la evaluările făcute, s-a apreciat că sint condiții pentru obținerea, in acest an, a unor producții mari, mult peste nivelurile planificate, la principalele culturi din județ. Astfel, la sfecla de zahăr recolta rnedie la hectar este de cel puțin 90 tone, la mere de 40 tone, la ceapă de 75 tone, cartofi de toamnă — 70 tone, fructe — 25 tone. La C.A.P. Dumbrăveni se estimează o producție de peste 20 tone porumb știuleți la hectar.Adresîndu-se cooperatorilor din Dumbrăveni, celorlalți oameni ai muncii prezenți aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că a luat cunoștință cu bucurie de producțiile obținute, de posibilitățile existente pentrți creșterea acestora în viitor. Secretarul general al partidului a adresat felicitări membrilor cooperatori din Dumbrăveni, tuturor lucrătorilor din agricultura județului Suceava pentru rezultatele de pină acum, împreună cu urarea de. a avâa producții și mai mari, pentru a contribui astfel Ia dezvoltarea județului, a patriei noastre, la creșterea veniturilor țărănimii, la ridicarea nivelului de trai al întregului popor.Cuvintele conducătorului partidului și statului au fost primite cu deosebită bucurie de cooperatorii, mecanizatorii și ceilalți lucrători ai ogoarelor, care au aplaudat cu însuflețire, angajîndu-se să muncească astfel incit, de la pn an la altul, roadele pămintului sucevean să sporească tot mai mult, lucrarea pămintului să fie în deplină concordanță cu cerințele noii revoluții agrare.Prezența conducătorului partidului și statului nostru, în aceste zile de puternic avint muncitoresc, premergătoare Congresului al XIV-lea, in mijlocul locuitorilor județului Suceava, a prilejuit reafirmarea dorinței fierbinți a tuturor celor ce trăiesc și muncesc in această parte de țară, dorință a Întregului popor, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvests in suprema funcție de conducere in partid, cu convingerea că . se asigură astfel înfăptuirea programelor de propășire multilaterală a patriei, înaintarea neabătută a țării pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in județul Suceava continuă.Realizări în economie----------------------------------
DOLJ : Producție 

suplimentară cu cheltuieli 
redusePe baza propunerilor formulate cu prilejul adunărilor generale ale oamenilor muncii, in toate unitățile economice din județul Dolj s-au îmbunătățit programele de modernizare și organizarea producției și s-a intensificat finalizarea măsurilor cu te-men scadent in a- cest an. Așa cum ne spunea Adrian Cojociru. directorul Cabinetului județean de organizare a producției și a muncii, numai in perioada ce 

a trecut din acest an au fost aplicate aproape 700 astfel de măsuri tehnico-economice de inaltă eficientă. pe baza cărora s-a înregistrat. un spor de productie-marfă in valoare de 1.4 miliarde lei. Ilustrativ este faptul că majoritatea măsurilor aplicate au vizat perfectionarea tehnologiilor de fabricație, îmbunătățirea performantelor tehnice ale produselor, reducerea consumurilor si creșterea productivității muncii, ceea ce a condus la diminuarea cheltuielilor de producție cu 205.8 milioane lei. Cele mai bune rezultate au fost obținute de colectivele muncitorești de la întreprinderile de confecții, de tractoare și 

mașini agricole, „Electroputere", de utilaj greu, de reparații auto Craiova. precum si de la întreprinderea de Celule Electrice din Băilești. (Nicolae Băbălău).
BORZEȘTI : Succese 
ale energeticienilorîn întrecerea socialistă ce o desfășoară în intimpinarea marelui forum al comuniștilor din țara noastră, energeticienii din cadrul întreprinderii Electrocentrale Bor- zești înscriu pe grafice noi și sem- ( nificative fapte de muncă. Datori

tă realizării unor reparații și revizii tehnice de inaltă calitate și exploatării in cele mai bune condiții a agregatelor energetice, in perioada care a trecut din acest an colectivele de muncă din ceie trei unități — Borzeștl, Onești șl Comănești — au produs și pulsat suplimentar în sistemul energetic national 125 000 MWh energie e- lectrică, din care aproape 62 000 MWh pe bază de cărbune. De subliniat că acest succes este cu atit mai demn de subliniat, cu cit a fost obținut in condițiile diminuării substanțiale a consumului propriu și a celui tehnologic. (Gheorghe Baltă).

SĂLAJ : Cărbune peste 
prevederiPrintr-o mai bună organizare a producției și a muncii, a- plicind in devans o serie de măsuri din programul de perfecționare a organizării și modernizarea procesului de producție, prin folosirea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor din dotare, efectuarea la timp și de calitate a reparațiilor, creșterea randamentului pe post in subteran și cariere, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea Minieră Sălaj-Sărmășag raportează 

extragerea peste prevederi a 18 000 tone cărbune energetic. De menționat că unitatea este in grafic cu livrările de cărbune la electrocentrale și Ia ceilalți beneficiari. (Eugen Teglaș).
CĂLĂRAȘI : Ample 

lucrări de construcții- 
montajPe șantierele Combinatului Siderurgic din Călărași se desfășoară ample lucrări de construcții și montaje. Recent a fost terminată 

betonarea rezervorului castelului de apă al furnalului, lucrare executată la sol, precum și pînza hiperbolică a turnului de răcire cu tiraj natural a! compresorului de aer al fabricii de oxigen. La oțe- lăria cu convertizoare s-a finalizat betonarea radierului și a pereților interior! de la cicloanele decan- toare. Strădaniile colectivului de oameni ai muncii da la întreprinderea de Construcții și Montaje Siderurgice Călărași sint îndreptate spre îndeplinirea planului anual in intimpinarea Congresului al XIV-lea al partidului. (Ager- pres).
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IU THE6BAME MUBftTE TOirMfeBlUI NICOLAE CMUSESCU
Oamenii muncii din agricultura raportează 

încheierea recoltării unor culturi
si obținerea de producții mari la hectar

Lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei guvernamentale 
româno-chineze de colaborare economică și tehnică

In telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitete județene de partid raportează terminarea recoltării unor culturi și realizarea de producții mari, superioare prevederilor de plan.Astfel, comitetele județene lași, Timiș și Arad ale P.C.R. raportează încheierea recoltării culturilor de floarea-soarelui ți obținerea unor producții medii de 6 000 kg, 5 575 kg și, respectiv, 5 570 kg la hectar.Succesele obținute au la bază organizarea superioară a producției și a muncii, activitatea plină de dăruire a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor și specialiștilor, care, muncind cu pricepere și hărnicie, au pus in valoare condițiile oferite de marea proprietate socialistă. In anii construcției socialiste, se arată in telegrame, agricultura acestor județe a beneficiat de un velum important de investiții, care au favorizat dezvolt tarea și modernizorea continuă a bazei tehnico-materiale, crearea și introducerea în producție a numeroase soiuri de hibrizi de mare productivitate, de tehnologii și metode noi de lucru, care au asigurat, an de an, creșterea producțiilor la hectar.In prezent, se subliniază în telegrame, oamenii muncii de la sate acționează cu răspundere sporită pentru eliberarea terenurilor de resturi vegetale și executarea lucrărilor necesare însămînțărli griului. De asemenea, importante forțe sînt antrenate la recoltarea legumelor și fructelor, pentru stringerea și depozitarea furajelor necesare in zootehnie.în încheierea telegramelor se exprimă angajamentul tuturor specialiștilor și lucrătorilor ogoarelor de a acționa cu toate forțele, cu întreaga energie și pricepere, pentru a obține la toate culturile de toamnă producții mari, pentru a pune, încă de pe acum, temelii trainice producțiilor record pe care și le-au propus să le realizeze in anul viitor, adu- cîndu-și, astfel, o contribuție substanțială la dezvoltarea generală a patriei socialiste.
LA FLOAREA-SOARELUI

® Județul lași - 6 000 kg la hectar 
® Județul Timiș - 5 575 kg la hectar 
• Județul Arad - 5 570 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREA- 

SOARELUI
IN JUDEȚUL BIHOR

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Avram Iancu — 5 580 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ținea — 5 520 kg la 
hectar

LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ

- IN JUDEȚUL BRAȘOV
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vulcan — 71160 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cristian — 70 380 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Curtuișeni — 67 650 kg la 
hectar

Colective de oameni ai muncii din economie 
raportează obținerea unor succese de seamă 

în indeplinirea și depășirea planuluiîn telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea unor importante succese in indeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.în telegrama Comitetului Jude
țean Dîmbovița al P.C.R. se raportează că 40 de unități economice au îndeplinit, la data de 14 septembrie. sarcinile planificate la producția-maria industrială pe 3 ani și 9 luni din actualul cincinal, în telegramă se relevă că, pină la Sfirșitul lunii septembrie, se va realiza, peste sarcinile planificate, o producție in valoare de 1,6 miliarde lei.Vă încredințăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de intregul nostru devotament — se spune in telegramă — și ne angajăm solemn ca. urmind neabătut însuflețitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, să acționăm cu inaltă răspundere, cu dăruire și spirit revoluționar pentru înde
Comitetul Județean Gorj al P.C.R. raportează 

asigurarea autonomiei energetice a unor comuneîntr-o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Comitetul Județean Gorj al P.C.R. raportează că, acționind pentru folosirea mai bună a potențialului hidroenergetic al cursurilor mici de apă existente in zonă, s-a reușit, in actualul cincinal, să se realizeze și să se pună in funcțiune pe riurile Gilort, Galbenu și Olteț, precum și pe celelalte riuri un număr de 7 centrale hidroelectrice de mică putere și microhidrocen- trale totalizind o putere instalată de 6.7 MW. Astfel, s-au livrat sistemului energetic național, de la

Comitetul Județean Bacău al P.C.R. raportează 
realizarea de brutării în toate comunele județuluiîntr-o telegramă adresată to

varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul județean Bacău al P.C.R. raportează că, acționind cu răspundere și fermitate revoluționară pentru înfăptuirea programelor și sarcinilor in direcția dezvoltării șl

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Biharia — 66 570 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Orăștie — 65 200 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hațeg — 64 300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cocorăștii Capiii — 64 320 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Măneciu — 62 960 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Dorolț — 64 050 kg la hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sebeș — 62 300 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Războieni — 61 480 kg Ia 
hectar

plinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an in toate domeniile de activitate, intimplnind, astfel, cu rezultate de prestigiu mărețul eveniment din viața partidului și a poporului nostru — Congresul al XlV-lea al partidului.Oamenii muncii de la întreprin
derea de Rețele Electrice Iași raportează că au îndeplinit planul pe primii 4 ani. din actualul cincinal, ceea ce permite ca pînă la sfirșitul acestui an să obțină o producție- marfă suplimentară totallzind 78 milioane lei.Colectivul muncitoresc al între
prinderii Antrepriză de Construcții 
Hidrotehnice Portuare Constanța raportează că a îndeplinit, la data de 14 septembrie a.c., planul pe 3 ani și 11 luhi din actualul cincinal La activitatea de industrie pentru construcții-montaj. Acest succes asigură realizarea, pină la sfirșitul anului, a unei producții suplimentare in valoare de 500 milioane, leiOamenii muncii de la întreprin
derea Mecanică Navală Constanța raportează realizarea in avans cu o lună a sarcinilor de plan la pro- 

începutul anului și pînă acum, peste 11,3 milioane kWh. Totodată, a fost pusă in funcțiune in acest an centrala hidroelectrică de mică putere Novaci 4, cu o putere de 2.06 MW — prevăzută in programul de autonomie energetică -r, care asigură necesarul anual de energie electrică a 5 comune — Allmpești, Baia de Fier, Bengești- Ciocadiâ, Bumbești-Pițic și Polo- vragi.în prezent se efectuează probele tehnologice de punere in funcțiune a centralelor hidroelectrice de mică putere Olteț-2, Baia de Fier si se acționează pentru punerea in funcțiune a Centralei hidroelectrice 
modernizării localităților, la data de 15 septembrie a îndeplinit integral programul privind realizarea de brutării in toate comunele județului, construind, totodată, asemenea unități și in alte 13 sate componente mai Îndepărtate de centrele comunale.Exprimăm și cu acest prilej — se arată in telegramă — hotărirea

IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sintereag — 62 210 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Urmeniș — 61 830 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dumești — 61 040 kg la
hectar

LA SFECLA 
DE ZAHĂR 

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Rernus — 93 500 kg la
hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sintandrei — 87 100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bod — 86 595 kg la hectar
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Octombrie Roșu" Rado- 
vanu — 86 350 kg la hectar

LA PORUMB
IN JUDEȚUL GIURGIU

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Adunații-Copăceni — 
20 100 kg la hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Holboca — 15 010 kg la 
hectarîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general u) Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din aceste unltăti agricole raportează terminarea recoltării unor culturi si obținerea de producții mari la hectar.De asemenea, în telegrame se arată că in prezent toate torțele umane și mecanice din agricultură sint concentrate la. recoltarea cit mai grabnică .și fără pierderi a culturilor de toamnă, a legumelor și fructelor, la stringerea și depozitarea furajelor, la efectuarea arăturilor și semănatul griului.în Încheierea telegramelor, oamenii muncii de pe ogoarele acestor unități se angajează să nu precupețească nici un efort pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin, pentru a contribui la dezvoltarea în continuare a agriculturii noastre socialiste, pentru a-si aduce contribuția la indeplinirea obiectivelor poii revoluții agrare.

ducția-marfă pe 3 ani și 9 luni din actualul cincinal, urmind ca pină la sfirșitul lunii să livreze suplimentar, pentru șantierele navale și Întreprinderile de exploatare ale flotei, echipamente in valoare de peste 50 milioane lei.Colectivul de oameni ai muncii de la Regionala de Căi Ferate Iași raportează că a îndeplinit planul pe 9 luni din acest an, fapt ce creează condiții pentru obținerea unei producții suplimentare, pină Ia sfirșitul lunii septembrie, in valoare de 25 milioane lei.Comuniștii, toți oamenii muncii din unitățile amintite se angajează să acționeze cu spirit revoluționar, într-un climat de înaltă disciplină, pentru realizarea in întregime a sarcinilor ce le revin pe acest an și pe intregul cincinal, pentru înfăptuirea exemplară a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, intimplnind cel de-al XlV-lea Congres al partidului cu realizări deosebite în toate domeniile.

Olteț-1, totalizind o putere instalată de 3,75 MW.Totodată, pe teritoriul județului au fost realizate 105 instalații pentru utilizarea energiei solare și a biogazului, care asigură o economie anuală de peste 670 tone combustibil convențional. Prin valorificarea resurselor de energie secundară din unitățile industriale de pe teritoriul județului se obține anual o economie de 113 667 tone combustibil convențional. în cinstea mărețului forum comunist din noiembrie se vor mai realiza încă 23 obiective de acest fel. cu o capacitate de 232 tone combustibil convențional.
fermă și unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Bacău de a acționa in continuare cu pasiune și abnegație revoluționară pentru realizarea sarcinilor din industrie, agricultură și din celelalte domenii de activitate, pentru indeplinirea inie-, grală a planului pe 1989 pînă la Congresul ai XlV-lea al partidului.

CU PRILEJUL DESCHIDERII 
NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNTVineri, 15 septembrie 1989, la Aca

demia de Studii Social-Politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. a avut loc adunarea festivă prilejuită de deschiderea noului an de învățămînt.într-o atmosferă de înaltă vibrație revoluționară, patriotică, participanții au adresat iovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă în care exprimă sentimentele lor de profundă dragoste, prețuire, respect și recunoștință față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, genialul conducător și constructor al mărețului edificiu economico-social și spiritual al țării, militant neobosit pentru cauza socialismului și comunismului. strălucit erou al P^cii, prieteniei și colaborării între popoare.Participanții au exprimat, de asemenea. cele mai alese sentimente de considerație Si recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu. eminent om de știință de largă recunoaștere internațională. luptător neobosit pentru transpunerea în viață a politicii interne si externe a partidului și statului nostru, pentru contribuția remarcabilă la vasta activitate de conducere a societății românești.în deplină unitate de gind și voință cu întregul partid și popor, parti- cipanlii au susținut, propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congresul al XlV-lea in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția înfăptuirii consecvente a principiilor socialismului științific în țara noastră. înaintării ferme a națiunii române pe drumul bunăstării și fericirii.în telegramă se dă glas hotărîrii participanților de a acționa ferm, cu răspundere revoluționară, pentru înfăptuirea obiectivelor reieșite din documentele Congresului al XlV-lea, din important î cuvintare rostită de secretarul genera! al partidului, președintele Republicii, cu prilejul deschiderii actualului an de invățămint, să , încorporeze și să promoveze cu și mai multă hotărîre in întregul. prQce.s de învățămînt substanță creatoare. revoluționară a genialei opere a conducătorului partidului și statului nostru. în spiritul căreia se desfășoară întreaga activitate a Academiei.

★Vineri a avut loc deschiderea cursurilor la Academia Militară, în 
școlile și liceele militare.Cu atest prilej, cadrele didactice, studenții și elevii instituțiilor militare de învățămint au adresat telegrame 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repuulicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor armate.în deplină unitate de cuget și simțire cu întregul, popor, cu toți, cei ce servesc patria sub Tricolor — se a- rată in telegrame — participanții la festivitățile de deschidere a noului an de invățămint in armată își reafirmă cu putere satisfacția și adeziunea unanimă față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din . iunie a.c. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al națiunii. Erou între eroii neamului. ctitorul României socialiste moderne, personalitate preeminentă a lumii contemporane, in suprema funcție de secretar general al partidului. garanția sigură a Înfăptuirii planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, a triumfului cauzei socialismului, si comunismului pe pămintul românesc.Totodată, în telegrame se dă expresie sentimentelor de înaltă stimă și profundă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru., savant de largă recunoaștere mondială, pentru con
t V

în jurul orei 11 : Transn isiune 
directă: adunarea populară din 
municipiul Suceava prilejuită de 
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în județul Suceava

Invitație în orașul-stațiune LipovaBine cunoscută pentru valoarea curativă a izvoarelor sale, stațiunea Lipova dispune de instalații moderne pentru băl calde și reci cu ape minerale. de un ștrand și de numeroase terenuri de sport.într-un peisaj frumos. oferit de poalele Munților Zarandului. la numai un kilometru de orașul Lipova, se 
află hotelul turistic 
„Lipova" care oferă condiții excelente de cazare (in camere cu încălzire centrală) și de masă (restaurant, braserie, terasă). Oraș atestat documentar din secolul al XII-lea. Lipova este gazda unui interesant muzeu. iar în apropiere se află cimitirul eroilor de la Păuliș. care și-au dat viata pentru patrie in luptele antifasciste din anul 1944. Continuind drumul pe șoseaua națională DN 7. in direcția estică, se ajun ge la ruinele cetătii Șoimuș, ridicată in secolul al XlII-lea si refăcută din temelie
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 16 septembrie, ora 20 — 19 sep
tembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
deveni în general frumoasă, cu cerul 
variabil și cu înnorări mal accentuate 
la începutul intervalului în regiunile 
nordice și nord-estice. Se vor semnala 
ploi, care vor avea și caracter de aver
să la începutul Intervalului in nord și 
nord-est. în celelalte regiuni, ploile vor 

tribuția remarcabilă adusă la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la dezvoltarea invățămintului de toate gradele. științei și culturii românești.în telegrame este exprimată recunoștința fierbinte, a cadrelor didactice. studenților și elevilor instituțiilor militare de invătămint pentru minunatele condiții de pregătire create prin grija partidului, a secretarului său general, ale cărui îndemnuri la învățătură sînt urmate cu sirguintă, angajamentul acestora de a-si îndeplini ireproșabil misiunile încredințate. de a-și consacra toate eforturile pentru indeplinirea sarcinilor ce. le revin din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie, din proiectul Pro- gramului-Direetivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea. a prevederilor Directivei comandantului suprem privind pregătirea militară și politică a armatei in perioada 1936—1990, pentru a fi gata in orice moment să apere. împreună cu întreaga oștire, cu ponorul, cuceririle socialiste, independenta. suveranitatea și integritatea teritorială ale scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
★

în școlile militare de ofițeri și 
subofițeri ale Ministerului de Inter
ne a avut loc vineri, 15 septembrie a.c.. deschiderea noului an de invătămint.Cu acest prilej, comandanții, cadrele didactice si elevii au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, telegrame în care și-au exprimat gîndurile și sentimentele de profundă prețuire, dragoste si recunoștință fată de ilustrul conducător al partidului și Statului nostru pentru activitatea sa . neobosită pusă în slujba înfăptuirii nobilelor idealuri ale poporului român. ale socialismului si comunismului, pentru minunatele condiții de viată si învățătură create viitoarelor cadre ale Ministerului de Interne.în aceeași unitate de gind si simțire cu. întreaga națiune, participan- tii la festivitățile prilejuite de deschiderea noului an de invătămint si-au manifestat, din adincul inimilor. adeziunea lor deplină fată de istorica hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. cu privire la propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XlV-lea al partidului, în funcția supremă de secretar genera! al Partidului Comunist Român — garanția fermă a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, a înaintării neabătute a patriei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Totodată, au adus un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceausescu, militant de frunte al partidului si statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru exemplara activitate dedicată cu devotament elaborării și traducerii in viată a programelor de dezvoltare iBconomico-șocială a tării. înfloririi și afirmării plenare a științei, invățămintului si culturii românești.Exprifnimju-si deplinul acofid față de proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, efectivele instituțiilor militare de invățămint si-au reafirmat legămintul solemn de a transpune in viată sarcinile ce !e revin din documentele de partid, legile tării și Directiva comandantului suprem, din tezele, ideile și orientările cuprinse in cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea noului an de invătămint. de a acționa cu toată hotărirea si energia pentru a îndeplini cu răspundere comunistă misiunile încredințate, intimpi- nînd astfel cu rezultate superioare înaltul forum al comuniștilor români.

• Muzică patriotică, revoluționară

13.05 Lâ sfîrslt de săptămînă
14.45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
20,00 Sub tricolor, sub roșu steag, ver

suri patriotice, revoluționare
20,15 Un cîntec pentru fiecare. Muzică 

ușoară românească
20,40 Film artistic. ,.Iarba verde de 

acasă". Producție a Casei de filme 
patru

22,00 Telejurnal

de Iancu de Hunedoara.în fotografie : hotelul „Lipova".
fi Izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse, în general, între 6 și 16 grade, 
iar cele maxime vor marca o creștere 
treptată, mai ales în regiunile sud- 
vestice, și se vor situa între 18 și 28 de 
grade, izolat mai coborîte in prima zi 
în nord-est. Dimineața, pe alocuri, se 
va produce ceață. în București : Vre
mea va deveni în general frumoasă. Ce
rul va fi variabil. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 11 și 14 grade, iar cele 
maxime, în creștere treptată, între 24 
51 27 de grade. Dimineața, condiții de 
ceață slabă.

La București au -început. vineri, lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică și tehnică.în cadrul lucrărilor, cele două delegații. conduse de tovarășul Ion Dincă. prim viceprim-ministru al guvernului. și tovarășul Zou Jiahua, consilier de stat, ministrul industriei construcțiilor de mașini și electronicii. analizează. în spiritul înțelegerilor si hotăririlor convenite la cel mai înalt nivel, evoluția relațiilor e-
„Zilele culturii din R. D. Germană"„Zilele culturii din Republica Democrată Germană" au continuat in București și in alte localități cu noi expoziții, concerte si recitaluri instrumentale, cu intiiniri intre creatori. manifestări ce au evidențiat trăsături dominante ale culturii și artei socialiste în tara prietenă : u- manismul. dorința de progres, pace, înțelegere și prietenie între popoare.Sub egida Uniunii Artiștilor Plastici. la Galeria „Căminul artei" din Capitală a fost. deschisă expoziția „Afișe din R. D. Germană", reunind circa 90 de lucrări de grafică publicitară. realizări din perioada ultimilor ani.La vernisaj au participat membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, U- niunii Artiștilor Plastici, oameni de artă șl cultură, delegația culturală din R.D.G.. condusă de Peter Lorf, adjunct al ministrului culturii, precum și Herbert Plaschke, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai corpului diplomatic.

★Muzica este bine reprezentată in programul „Zilelor culturii dinR.D.G.". Orchestra de cameră a Filarmonicii din Halle a susținut un nou concert la Ateneul Român. Lucrări semnate de opt compozitori dinR. D. Germană, in interpretări ro
Cronica zileiîn perioada 7—15 septembrie 1989, o delegație militară condusă de ge- neralul-colonel Guo Linxiang, locțiitor al șefului Direcției Generale Politice a Armatei Populare Chineze de Eliberare, a efectuat, în țara noastră, o vizită pentru schimb de experiență în domeniul pregătirii de luptă și muncii politice ia armată.Pe timpul cit s-au aflat în Republica Socialistă România, oaspeții au fost primiți de general-colonel Vasile Milea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministrul apărării naționale.Oaspeții au fost primiți, de asemenea, de general-locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și1 secretar al Consiliului Politic Superior a! Armatei. Cu prilejul acestor intiiniri au fost relevate tradiționalele legături de prietenie statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, între popoarele român și chinez și armatele celor două țări, care, în spiritul înțelegerilor la cel mai înalt nivel, cunosc o continuă dezvoltare.Delegația militară chineză a efectuat schimburi de experiență la unele organe de partid din comandamente și instituții militare de învățămînt, la comitetele județene Cluj și Constanța și Comitetul Orășenesc Cîmpulung ale Partidului Comunist Român, a vizitat unități și instituții militare de învățămînt. obiective economice, so- cial-culturale și turistice din București și din țară.

★La București s-au desfășurat lucrările celei de-a 4-a Conferințe a sindicatelor energeticienilor din țările balcanice. în cadrul dezbaterilor s-a făcut un larg schimb de păreri și informații în legătură cu dezvoltarea industriei energetice din țările participante la conferință și contribuția adusă de sindicate la progresele obținute în această importantă ramură a economiilor naționale, pre-
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

BASCHET. în prima zi a Turneului internațional feminin de baschet de la Sofia, echipa Voința București a intrecut cu scorul de 70—69 formația sovietică Kibirkisa Vilnius, evoluind excelent in repriza secundă. La pauză, baschetbalistele sovietice conduceau cu 20 de puncte : 43—23. Intr-un alt meci, Kremikovțî Sofia a dispus cu 60—55 (30—28) de Voivodina Novi Sad. La competiție participă, de asemenea, o selecționată studențească din U.R.S.S.
FOTBAL. © în meci contind pentru competiția internațională „Cupa U.E.F.A.", Sporting Lisabona a terminat la egalitate, pe propriul te
cinema

conomice dintre România și China in perioada ce a trecut de la precedenta sesiune. Totodată, sint examinate noi posibilități și căi menite să conducă la dezvoltarea, in continuare. a colaborării si cooperării economice și tehnico-știintifice in domenii de interes comun, la lărgirea și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri.A luat parte Wang Jinqing. ambasadorul Republicii Populare Chineze in tara noastră. (Agerpres)

mânești. au fost prezentate la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, in cadrul unei manifestări comentate de muzicologul Petre Co- dreanu. Rod al colaborării intre u- niunile compozitorilor din cele două țări, concertul a oferit, astfel, o selecție amplă a creației muzicale actuale din R. D. Germană.Publicul iubitor de jaz a putut asculta.- la sala de concerte a Radio- televiziunii Române, formația Pascal > von Wroblewski și grupul Bajazzo ; totodată. Orchestra de cameră ber- lineză „Concectini musici" a susținut un concert la Iași. Dirijorul Herbert Kegel a evoluat intr-un concert cu Filarmonica din Cluj-Napoca.De interes s-a bucurat in rindul specialiștilor masa rotundă pe tema creației teatrale din R. D. Germană. desfășurată, vineri, la Asociația - oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale.
★Suzana Gădea. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a primit, vineri, delegația culturală din R.D.G.. condusă de Peter Lorf, adjunct al ministrului culturii, aflată in tara noastră cu prilejul „Zilelor culturii din R.D.G.". A fost prezent Herbert Plaschke. ambasadorul R. D. , Germane la București. (Agerpres)

• cum și cu privire la preocupările ' sindicatelor pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viată ale celor ce muncesc.Participanții au apreciat că sindicatele pot. prin formele lor specifice , de acțiune, printi-o larga mobilizare a maselor de oameni ai muncii, a opiniei publice in general, să aducă o contribuție importantă Ia crearea unui climat de colaborare politică și economică în Balcani. în măsură să favorizeze soluționarea problemelor care îi preocupă pe cei ce muncesc.
★în perioada 7—15 septembrie a.c., Alex Kindy. deputat, membru al Comitetului de i.trmducere al”’ Grupului Interparlamentar Canadian, a vizitat România’la invitația Marii <Adunări'a* *Nați-oriate;  'Parlamentarul ‘ canadian a avut convorbiri la Marea Adunare Națională, cu conducerile . Ministerului Afacerilor Externe și A" Ministerului Comerțului Exterior și . Cooperării Economice Internaționale. - De asemenea, a vizitat obiective economice. edilitare și social-culturale din Capitală si județul Suceava și a avut convorbiri la consiliul popular din acest județ.

• Martori dispăruți : B UZ EȘTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19
0 Retrospectiva filmului din R.D. Ger
mană. „Chirurgul Schroth" : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12; 15; 17; 19
0 Artista, dolarii și ardelenii : LIRA 
(31 71 71) —9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Flori de gheață : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19
© O vară Cu Mara : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
0 Maria și Mirabela in Tranzistoria : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 Extemporal la dîrigenție : SCALA 
(11 03 72) - 9; 11: 13; 15; 17,15: 19.30 
0 Secretul lui Nemesis : COSMOS 
(27 a4 95) - 9: 11: 13; 15: 17: 19
0 Dragoste și datorie : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Norocoasa : DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19
O Gară pentru doi ; UNION (13 49 04)
— 9: 12; 15: 18
0 Nava lui Yang : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
0 La trei pași de dragoste : GTU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; J5; 17; 19

împărtășind presei impresiile din timpul vizitei, deputatul Ațex Kihdy a spus : Poporul român este independent și mîndru, primitor și ospitalier. dovadă a unei îndelungate civilizații. Realizările sale sint notabile si el beneficiază de o conducere competentă, in care are deplină încredere. România constituie un exemplu .demn de urmat. Bazindu-se pe propriile sale forțe — a spus el — România a înregistrat ritmuri înalte de dezvoltare, plătindu-și. totodată. integral datoria externă. în acest context, oaspetele a subliniat că tradiționalele legături de prietenie și cooperare economică dintre România și Canada pot si trebuie lărgite și adînclte in folosul reciproc, ’ potențialul economic al României : puțind oferi mult, mai mult pieței canadiene. (Agerpres)

ren, cu formația italiană Napoli: 0—0. în ultimele 20 de minute în echipa italiană a evoluat și argentinianul Diego Maradona. Alte rezultate din cadrul aceleiași competiții : Austria Viena — Ajax Amsterdam 1—0; Apollon Limassol — Real Zaragoza 0—3 ; Galatasaray — Steaua Roșie Belgrad 1—1. ® Meciul pentru „Cupa intercontinentală" la fotbal se va disputa, la 17 decembrie, -pe stadionul olimpic, la Tokio, intre echipa A.C. Milan, câștigătoarea „Cupei campionilor europeni" și formația Columbians Nacipnal Medellin, învingătoare in „Cupa campionilor Ame- ricii de Sud".
© Sorgul roșu: COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
0 Program pentru copii și tineret : 
DOINA (16 35 38) -- 9; 11; 13; 15; 17; 19teatre
©Teatrul Național (14 7171, Sala 
Mare) : Bădăranii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Cineva te iubește — 18
© Ooera Română (13 18 57) : Eminescu 
— 18
O Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 18 30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Dragă 
Joey — 19
© Teatrul ,,Nottara" . (59 31 03. sala 
Studio) : Cuibul — 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34)..: Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18.30
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Bună sea
ra, Boema ! — 19
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Șezătoare româ
nească — 18,30
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ORIENTUL MIJLOCIU namibiaNOI ACȚIUNI IN FAVOAREA PĂCII
SI DEZARMĂRII

o Consultări in Consiliul de Securitate pe marginea situației 
din liban • încheierea reuniunii miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Comitetului tripartit al ligii Arabe • Con
tinuă maniiestațiile populației palestiniene din teritoriile 

ocupate

Fondurile irosite pentru înarmări să fie folosite 
în scopuri pașnice!PARIS 15 (Agerpres). — Peste 200 000 de petiții deschise, prin care se cere reducerea bugetului militar al Franței și folosirea fondurilor astfel eliberate pentru construirea de noi școli și finanțarea de cercetări în scopuri pașnice, au fost transmise de activiști ai Partidului Comunist Francez reprezentanților puterii pe plan local din toate departamentele țării. Numărul semnatarilor depășește un milion. Un re

Cereri în S.U.A. pentru elaborarea unui tratat 
privind reducerea arsenalelor nucleare strategiceWASHINGTON 15 (Agerpres). — Comitetul pentru securitatea națională, organizație particulară dinS.U.A., a adresat un apel administrației Bush de a trece fără întir- ziere la elaborarea unui tratat privind reduoerea arsenalelor de arme nucleare strategice. Potrivit agenției A.D.N., într-un studiu dat publicității Ia Washington se relevă că un

Proteste în Norvegia și Japonia împotriva prezenței 
unor nave americane cu arme nucleare la bordSalvgardarea păcii și înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, — deziderate majore ale omenirii — continuă să preocupe in cel mai înalt grad opinia publică internațională. în ultima vreme, în țări de pe toate meridianele globului s-au înregistrat noi și ample acțiuni consacrate păcii. Astfel, mili- tanții pentru interzicerea arsenalelor nucleare din Norvegia au organizat recent ample acțiuni de protest împotriva sosirii in portul Oslo a vasului de război american „U.S.S. Mahan", considerînd că nava are la bord arme atomice.în altă zonă geografică, în pofida protestelor opiniei publioe. nava militară americană „Rodney M. Davies", la bordul căreia militanții niponi pentru pace presupun că s-ar putea afla arme nucleare, a aruncat, sîm- băta trecută, ancora în portul Nagasaki. Primarul din Nagasaki a calificat prezența navei drept o sfidare la adresa năzuințelor de pace ale locuitorilor acestui oraș, care a suportat ororile bombardamentului atomic din august 1945. în fotografia alăturată : aspect de la acțiunea de protest din portul Oslo.

O nouă violare a suveranității naționale 
ny Aiotat L» I it •• r»a Republicii PanamaCIUDAD DE PANAMA 15 (Agerpres). — Efective militare ale S.U.A. staționate în zona Canalului Panama, dotate cu tehnică de luptă, au comis o nouă violare a suveranității naționale panameze, o încălcare a teritoriului național panamez, inconjurind clădirea din Ciudad de 

prezentant al P.C.F. a declarat că numai prin reducerea cheltuielilor de supraînarmare ale Franței ar putea fi ameliorată situația din în- vățămintul francez de toate gradele.Potrivit statisticilor oficiale. în prezent Franța cheltuiește 10 000 000 franci pe oră în scopuri militare, deși anumite programe sînt considerate ineficiente chiar de către reprezentanți ai armatei.
asemenea tratat nu trebuie să fie legat de înregistrarea unor progrese în alte domenii ale dezarmării. Comitetul, din care fac parte foști oameni politici de prestigiu dinS.U.A., se pronunță, totodată, pentru respectarea tratatului privind apărarea antirachetă (A.B.M.) „în interpretarea lui originală", care interzice staționarea de arme nucleare in Cosmos.

Panama care adăpostește birourile Comisiei generale de coordonare pentru apărarea și securitatea forțelor armate panameze — transmit agențiile Prensa Latina, I.P.S. șiT.A.S.S. La acest exercițiu au participat aproximativ 300 de militari americani.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a examinat situația din Liban cu reprezentanții celor cinci țări membre permanente ale Consiliului de Securitate — relatează agențiile T.A.S.S. și A.D.N. Cei prezenți au fost informați despre rezultatele turneului efectuat de Jean-Claude Aime, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U., într-o serie de țări din Orientul Mijlociu, în cursul căruia au fost examinate căile de soluționare a crizei din Liban, precum și modalitățile prin care O.N.U. ar putea sprijini eforturile Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru Liban.A fost exprimată satisfacția în legătură cu reluarea activității Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru Liban. Javier Perez de Cuellar și-a reafirmat disponibilitatea dc a participa — în cazul în care situația o reclamă tru găsirea căilor susceptibile ducă la Liban. Ia eforturile pensă normalizarea situației din15 (Agerpres). — La Jed- încheiat reuniunea miniștri-RIAD dah s-a lor de externe ai țărilor membre ale Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru soluționarea crizei din Liban. într-o declarație dată publicității la încheierea reuniunii, se arată că șefii diplomațiilor celor trei țări — Algeria, Arabia Saudită și Maroc — au examinat situația din Liban și măsurile prin care ar putea fi restabilită pacea in această țară. Documentul menționează că rezultatele întilnirii vor fi prezentate șefilor de stat din țările membre ale

CIUDAD DE MEXICO 15 (Agerpres). — La Ciudad de Mexico s-a incheiat prima rundă de convoroiri intre reprezentanții Frontului Fa- rabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador și ai guvernului Salvadorian, consacrate soluționării conflictului intern și realizării reconcilierii naționale. Părțile au convenit crearea unui mecanism permanent de dialog, ho- tărîndu-se ca intilnirile să se desfășoare lunar, începînd din octombrie, in afara granițelor Salvadorului. relatează agenția T.A.S.S.Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională a propus, în spiritul voinței sale de pace, încetarea definitivă a stării conflictuale interne salvadoriene cel mai tîrziu la 15 noiembrie și reintegrarea in viața politică a țării a forțelor de- rriocrștice insurecționale.. „Potrivit ar genției Prensa Latina, propunerea respectivă s-a bucurat .de o primire favorabilă în cercurile democratice din țară. Ea a fost sprijinită, intre alții, de Partidul Democrat Creștin și Partidul de Reconciliere Națională care au dat publicității declarații de presă susținînd inițiativa F.M.L.N.SAN JOSE 15 (Agerpres). — Ministerul Relațiilor Externe din Costa Rica a anunțat că la Conferința regională la nivel înalt, pe tema ac- 

Comitetului tripartit, urmînd ca după consultările la nivel inalt să fie dat publicității un comunicat oficial.BEIRUT 15 (Agerpres). — Libanul a cerut misiunii sale permanente la O.N.U. să înainteze o plingere Consiliului de Securitate în legătură cu actele de agresiune repetate ale forțelor israeliene de ocupație în teritoriul libanez, informează agenția MlE.N.A.BEIRUT 15 (Agerpres). — în principalele puncte de confruntare din Beirut și suburbiile sudice ale orașului se înregistra vineri un calm relativ, după ciocnirile de joi. Potrivit unui bilanț dat publicității de poliția libaneză, o persoană a fost ucisă în timpul bombardamentelor asupra unor cartiere rezidențiale, informează agenția M.E.N.A.în teritoriile ocupate au continuat manifestațiile populației palestiniene. Unități militare israeliene au recurs la arme de foc. în tabăra de refugiați de la Deir tinăr palestinian a numeroși participanți protest au fost răniți ză agenția A.D.N.
un iarAl-Salah, fost ucis, la acțiunile de — menționea- (Agerpres)TRIPOLI 15 (Agerpres). — Moam- mer Al-Kadhafi, Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, a conferit cu Yasser Arafat, președintele Statului Palestina, aflat în vizită la Tripoli. Actualele evoluții în lumea arabă au constituit tema convorbirilor purtate.

tualității politice și economice lati- no-americane, vor lua parte, în afară de șefi de stat din regiune și o serie cțe observatori din partea unor organisme și organizații internaționale — transmite agenția Prensa Latina.Organizatorii au precizat că reuniunea se va desfășura, la San Jose, la sfîrșitul lunii octombrie.
UN RAPORT AL G.A.T.T. RELEVĂ:

Se deteriorează tot mai mult situația țărilor săraceGENEVA 15 (Agerpres). — în timp ce țările capitaliste industrializate au încasat cele mai mari profituri de pe urma creșterii medii de 8.5 la sută a comerțului mondial, situația tarilor celor mai puțin dezvoltate și a celor cu mari datorii externe s-a deteriorat. Aceasta este una dintre concluziile raportului secretariatului organizației Acordul General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.). dat publicității la Geneva. în condițiile în care standardul de viată din țările sărace continuă să se deterioreze, se impune căutarea unei soluții pentru ieșirea din această situație. Datoriile externe ale țărilor din „lumea a

Apel al S.W.A.P.O. 
la unitate și 

reconciliere naționalăWINDHOEK 15 (Agerpres). — Sam Nujoma. președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.). a cerut tuturor grupărilor și personalităților politice din Namibia să „acționeze în spiritul maturității politice, reconcilierii și angajării pe calea procesului democratic". în cursul primei conferințe de presă pe care a avut-o după sosirea sa la Windhoek, Sam Nujoma s-a pronunțat pentru înfăptuirea unității și reconcilierii naționale în Namibia prin aplicarea riguroasă a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U.. menționează agențiile China Nouă și T.A.P.Sam Nujoma s-a reîntors în Namibia în cursul zilei de joi. El va participa la pregătirile care se fac în vederea alegerilor pentru Adunarea Constituantă a Namibiei din 6 noiembrie. Operațiunea de înregistrare pe listele de vot s-a incheiat vineri, numărul celor înscriși ridi- cindu-se la aproximativ 670 000 de persoane.HAVANA 15 (Agerpres). — La Havana continuă negocierile tripartite privind situația din Africa de sud- vest. la care iau parte reprezentanții Angolei. Cubei și Africii de Sud. S-a precizat că negocierile abordează. în prezent, cu prioritate problema alegerilor generale din noiembrie din Namibia.
Precizări ale șefului statului 

mozambicanMAPUTO 15 (Agerpres). — în discursul rostit la deschiderea sesiunii Adunării Populare, parlamentul Mo- zambicului, președintele Joaquim Chissano a subliniat că sint necesare noi eforturi pentru realizarea păcii în tară și a unității naționale. în același timp — a precizat vorbitorul — vom acționa cu fermitate împotriva grupărilor armate ostile, deoarece calea dialogului politic nu înseamnă acceptarea distrugerii economiei și a realizărilor de pînă acum ale ponorului mozambican.Referindu-se la Africa australă, președintele a apreciat că recentele „alegeri" desfășurate în R.S.A. nu au dus la nici o ameliorare a situației populației majoritare, care a fost exclusă de la vot, conform practicilor politicii de apartheid.

treia", dar si creșterea inflației, do- binzile ridicate și protectionismul practicat de statele industrializate sînt un mare pericol pentru economia și comerțul mondial, Unele țări sărace și eu mari datorii externe au întreprins eforturi intense pentru creșterea exporturilor, dar. în condițiile menținerii unor termeni de schimb inechitabili, aceste eforturi nu s-au soldat cu rezultatele așteptate. Documentul exprimă preocuparea în legătură cu lipsa de progrese în negocierile comerciale multilaterale din cadrul „rundei Uruguay".

ZIUA NAȚIONALĂ A MEXICULUI

Domnului CARLOS SALINAS DE GORTARI
Președintele Statelor Unite MexicaneCIUDAD DE MEXICOCu prilejul Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, cea de-a 179-a aniversare a proclamării independenței, am plăcerea să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, iar poporului mexican prieten urări de pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Zeci de mii de fnexicani, locuitori ai capitalei sau veniți din diferite alte localități ale țării, se reunesc în fiecare an, în noaptea de 15 spre 16 septembrie, în marea piață „El Zocalo" din fața Palatului Național, în cadrul ceremoniei consacrate aniversării proclamării independenței de stat. De flecare dată, șeful statului repetă simbolic gestul „părintelui țării", Miguel Hidalgo Costilla, de acum 179 de ani, proclamînd în fața mulțimii adunate „Viva la independencia I", „Viva Mexico !“. El agită, totodată, același clopoțel cu care Miguel Hidalgo i-a chemat atunci pe com- patrioții săi la lupta pentru înlăturarea dominației coloniale spaniole. Este ceea ce mexicanii numesc „el grito de la independencia" (strigătul independentei). Mulțimea răspunde cu entuziasm și fervoare : „Trăiască independența !“, „Trăiască Mexicul !“, dînd astfel expresie nu numai recunoștinței față de toți cei care au luptat și s-au jertfit pentru asigurarea dezvoltării libere a patriei, ci și hotă- ririt tuturor mexicanilor de astăzi de a acționa pentru progresul țării, pentru viitorul ei.Țară intinsă și bogată, locuită de un popor harnic, talentat, Mexicul se află angajat, de mai multe decenii, ca și alte state latino-ameri- cane, într-un amplu proces de edificare a unei economii moderne, diversificate. Un proces în cadrul căruia au fost obținute rezultate
„Politicile de ajustare economică impuse 
țărilor lumii a treia sînt inacceptabile" 

Critici la adresa F.M.I. și B.I.R.D.MADRID 15 (Agerpres). — Directorul Forului pentru dezvoltare a lumii a treia din Dakar (Senegal), Samir Amin, a declarat că politicile de ajustare economică impuse de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială nu au contribuit la creșterea economiilor țărilor în curs de dezvoltare, ci. dimpotrivă, au dus la crearea unor niveluri „insuportabile" de îndatorare.Intr-o conferință de presă la Madrid. Amin a arătat că politicile de ajustare aplicate țărilor lumii a treia nu sint „acceptabile" și a evidențiat necesitatea căutării altor alternative. F.M.I. și îndeosebi B.I.R.D. au o „vi
AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt

remarcabile, îndeosebi în domeniul industriei petroliere, petrochimice, dar și în altele, cum ar fi siderurgia, electrotehnica și electronica. Programe complexe, puse acum în aplicare in diferite sectoare ale e- conomiei naționale, sint coroborate cp măsuri de ordin financiar-mo- netar pentru înlăturarea efectelor negative ale crizei, determinată mai ales de datoria externă, datorie amplificată de politica dobînzi- lor înalte practicată de capitalul financiar internațional.Poporul român urmărește cu simpatie și interes eforturile poporului mexican pentru accelerarea progresului economic și social. Relațiile de prietenie tradiționale, stimulate de afinitățile de limbă și cultură, ca și de similitudinea preocupărilor privind dezvoltarea, au cunoscut in ultimele două decenii o intensificare continuă, pe cele mai diverse planuri. O însemnătate hotărîtoâre pentru extinderea si multiplicarea raporturilor reciproce a avut-o dialogul româno-mexican la nivelul cel mai inalt, prilejuit de vizita oficială efectuată în 1975 în Mexic de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună . cu tovarășa Elena Ceaușescu. Documentele semnate, înțelegerile convenite cu acel prilej au impulsionat schimburile economice, tehni- co-științifice și culturale, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

ziune unilaterală asupra dezvoltării", a reliefat Amin, subliniind : „Datoria externă este doar un pretext, pentru că ceea ce are de fapt in vedere Banca Mondială este deschiderea piețelor pentru capitalul și finanțele internaționale".Spunind că „foamea este un produs al dezvoltării inegale a capitalismului". Amin, coordonator al proiectului de cercetări al Universității Națiunilor Unite, a relevat insă că, deși fiecare zonă a lumii a treia este diferită, toate au în comun faptul că sint legate — într-un fel sau altul — de statele industrializate.

Ignorînd realitățile sociale, „războiul" 
împotriva drogurilor nu poate fi cîștigatLa Viena s-a desfășurat, între 11 și 15 septembrie, cea de-a doua conferință a conducătorilor organismelor naționale pentru combaterea consumului ilicit de droguri, care au examinat modalitățile concrete de aplicare a convenției internaționale în această problemă, adoptată anul trecut. Conferința, plasată sub egida O.N.U., a dobindit o semnificație specială în lumina evenimentelor legate de „războiul total" împotriva traficului cu stupefiante, declanșat la mijlocul lunii august de guvernul Columbiei, in urma asasinării brutale a unui cunoscut om politic, candidat la viitoarele alegeri prezidențiale din această țară și cunoscut pentru pozițiile sale intransigente în ce privește necesitatea curmării acestui cumplit flagel.Columbia este, cum se știe, principala placă turnantă a traficului cu cocaină, una din substanțele narcotice cele mai ucigătoare, cele două mari „carteluri ale drogurilor" (din Medellin și Caii) care operează aici fiind considerate, datorită mijloacelor financiare imense de care dispun, vastului aparat (laboratoare clandestine, mijloace proprii de transport, inclusiv veritabile flote aeriene, grupuri de comando puternic Înarmate ș.a.) pe care l-au pus la punct, și multiplelor conexiuni oculte pe care și le-au creat, ca un adevărat stat in stat. Potrivit unor estimări minime, producția de cocaină controlată de aceste carteluri s-a ridicat anul trecut la 310 tone, din care peste 80 la sută s-a „exportat" in S.U.A., iar restul în Europa occidentală, profiturile nete realizate depășind 4 miliarde dolari. Nu este de mirare că șeful cartelului de la Medellin, „capitala" mafiei cocainei, este socotit de revista americană 

„Fortune", care întocmește cu regularitate liste în acest sens, unul din cei mai bogați oameni din lume. Cit de mare îi este puterea se poate deduce și din simplul amănunt că păienjenișul rețelelor pe care le controlează cuprinde nu mai puțin de 100 000 de oameni ! Perchezițiile ordonate la domiciliul său și Ia domiciliul altora dintre căpeteniile nefastului trafic — imaginile TV înregistrate cu acest prilej au făcut înconjurul globului — au dezvăluit luxul orbitor în care aceștia trăiau: săli de baie cu garniturile din aur masiv și suporturi din fildeș, mobile cu uși și sertare acționate electronic, piscine-bar, pină și grădini zoologice proprii (una dintre acestea cu sute și sute 

de specii, fiind cea mai mare de pe întregul continent latino-american).Multe din aceste amănunte erau cunoscute dinainte — ca și identitatea celor în cauză — dar pînă acum nimeni nu îndrăznise să întreprindă măsurile ce se impuneau. „Rubiconul" a fost trecuț abia după crima odioasă comisa împotriva omului politic amintit : la Medellin au fost introduse restricții de circulație pe timpul nopții, unele vîrfuri ale mafiei narcoticelor au fost arestate (deși o bună parte au reușit să scape), proprietățile lor au fost confiscate ș.a. Replica nu s-a lăsat însă așteptată și ea a fost și rămîne în continuare extrem de violentă : asasinate în lanț, atentate cu bombe, incendieri, dinamitări ale unor instalații și așezăminte publice, depozite de combustibil etc. fiind aruncat în aer, între altele, sediul celui mai vechi ziar columbian, ceea ce arată că mafia cocainei este departe de a fi înfrîntă.Evident, lucrativul comerț ilicit cu „praful morții albe" nu ar fi posibil dacă nu ar exista o piață de desfacere. Or, aceasta este, în primul rind, S.U.A., care la ora actuală „absoarbe" cea mai mare parte a producției de droguri din cele mai diverse, inclusiv cocaina produsă în Columbia și în alte două țări andine, Bolivia și Peru. Datele existente sînt mai mult decit înfricoșătoare. Potrivit celor comunicate la începutul lunii la Washington, aproximativ 72 de milioane de americani în vîrstă de peste 12 ani, adică 37 la sută din populația țării, au consumat, la un moment sau altul, droguri ; dintre aceștia, 21 de milioane au încercat ocazional gustul cocainei, 3 pină la 4 milioane sint consumatori stabili, iar un milion au devenit toxicodependențiț adică nu se mai pot dispensa de acest drog. Distribuirea prin canale ilegale a cocainei și a noului ei derivat, „crack", pentru a nu mai pomeni de celelalte droguri, a devenit un gigantic business. „Importată" la prețul de 19 000 dolari kilogramul, cocaina este revîndută pe piața americană la un preț de peste zece ori mai mare — 200 000 de dolari — profiturile obținute de rețelele de traficanți depășind anul trecut 54 miliarde dolari, adică o parte substanțială din totalul profiturilor de pe urma vînzării de droguri, apreciate numai în ce privește Statele Unite la 150 pînă la 300 miliarde dolari (iar pe plan mondial la 500 miliarde) !

In 14 din cele mai importante orașe din S.U.A., peste jumătate din delicte sînt comise de toxicomani ; numărul omuciderilor săvirșite sub influența drogurilor sau pentru procurarea banilor necesari achiziționării de droguri, este în continuă creștere, ca și cel al victimelor ciocnirilor singeroase dintre bandele de traficanți pentru delimitarea „teritoriilor de acțiune", din acest punct de vedere Washington-ul do- bîndind, în ultimul timp, trista faimă de „capitală a crimelor". Conform acelorași date, numărul deceselor ca urmare a consumului de droguri s-a ridicat la 1 696, în timp ce a fost necesară spitalizarea de urgență pentru a li se salva viața a peste 46 000 de toxicodependenți, iar numărul celor care necesită tratament medical în afara spitalelor depășește șase milioane. Situația a atins asemenea proporții, îneît președintele Bush a denumit-o „cea 
mai gravă amenințare internă" pentru Statele Unite, prezentînd, zilele trecute, ceea ce a descris a fi un amplu program de combatere a traficului și utilizării de droguri. Această „strategie națională pentru con
trolul stupefiantelor" urmărește două scopuri : pe de o parte, reducerea cererii de droguri în S.U.A., iar, pe de altă parte, sprijinirea eforturilor depuse de țările andine pentru jugularea producției de cocaină, drog care, potrivit președintelui american, reprezintă „inamicul nr. 1". Arătînd că prețul pe care societatea americană îl plătește ca urmare a consumului de droguri este din ce în ce mai ridicat întrucît 
„subminează forța națiunii", Bush a cerut Senatului să aprobe pentru finanțarea programului propus un buget de 7,9 miliarde de dolari.Deși suma propusă întrece cu 2 miliarde pe cea alocată anul trecut în scopul combaterii traficului cu stupefiante, ea este socotită insuficientă de membrii democrați ai Congresului, care dețin majoritatea în cele două camere ale acestuia. Influentul senator James Biden a apreciat că suma amintită este „mult prea redusă" în raport cu dimensiunile problemei și a pus-o în contrast cu cele 300 miliarde dolari alocați cheltuielilor militare ; în orice caz, ea este mai mică decit suma anuală de 8 miliarde dolari reclamată de Pentagon pentru dezvoltarea unui singur sistem de luptă, avionul așa-numit invizibil. Biden a declarat că doar un singur cent de fiecare dolar provenit din

în cadrul amplei campanii antidrog din Columbia au fost arestate pină 
în prezent circa 12 000 de persoane bănuite de legături cu bandele care 
produc și transportă narcotice. Au fost confiscate, de asemenea, peste 
5 000 de arme de foc, cîteva mii de automobile, circa 40 avioane, 300 de 
proprietăți, zeci de hoteluri și discoteci, care aparțineau membrilor celor 
două mari clanuri clandestine ale mafiei drogurilor. în fotografie : soldați 
ai armatei columbiene se pregătesc să distrugă o nouă captură de droguri

— serioase semne de întrebare asupra eficienței măsurilor propuse sau a altora similare, atît timp cit în țările „consumatoare" nu sint luate in considerație cauzele profunde care favorizează toxicomania — de la accentuarea polarizării sociale, a împărțirii societății în bogați și săraci la marginalizarea unor largi pături ale populației, în special tineri, private de posibilitatea găsirii unui loc de muncă, și pînă la lipsa oricăror perspective de îndreptare a altor mari carențe sociale. Și atit timp cit în țările „producătoare" persistă fenomenul subdezvoltării, care face ca țăranii de pe platourile andine, de pildă, să prefere culturile de coca altor culturi mai puțin rentabile, chiar dacă lor le revine partea cea mai neînsemnată a imenselor cîștiguri de pe urma narcotraficului. Eradicarea funestei epidemii a stupefiantelor necesită tocmai abordarea frontală pe plan intern a acestor grave probleme, concomitent cu o largă colaborare pe plan internațional, inclusiv elaborarea coordonată a unor programe speciale de anvergură menite să pună capăt unuia din marile racile ale secolului. „Războ
iul împotriva drogurilor", mai mult sau mai puțin „total", riscă altminteri să fie dinainte pierdut.

Romulus CAPLESCU

ÎNTREVEDERI. Președintele R.P. Chineze, Yang Shangkun. a conferit la Beijing cu delegația parlamentară din U.R.S.S. condusă de Anatoli Lukianov. prim-vicepre- ședinte al Sovietului Suprem. Cu acest prilej — transmite agenția China Nouă — au fost analizate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor de prietenie dintre cele două țări. în urma recentei întilniri la nivel inalt chino-sovietice.FESTIVITĂȚI. La Managua au avut loc festivitățile centrale prilejuite de cea de-a 178-a aniversare a Zilei independenței naționale. Au fost prezenți. președintele Nicaraguei, Daniel Ortega Saavedra, alți membri ai conducerii ni- caraguane.
AMBASADA SOVIETICĂ DIN 

KABUL a fost supusă la 15 septembrie unui tir de rachete de către forțele militare rebele din Afganistan. Unul dintre proiectilele reactive a explodat la o distantă de 10—15 metri de o locuință de pe teritoriul ambasadei. provocînd mari pagube materiale. Alte cîteva rachete din clasa „sol-sol" au explodat intr-un cartier de locuințe din apropierea ambasadei. în rîn- dul locuitorilor s-au înregistrat victime — precizează T.A.S.S.
CONVORBIRI. Conducătorul U- niunii sindicale libere germane din R.D.G.. Harry Tisch, aflat în vizită în R.F.G., și cel al Uniunii sindicatelor vest-germane, Ernst Breit, au avut convorbiri cu privire la o serie de probleme legate de activitatea celor două confederații sindicale. S-a exprimat dorința de a întări colaborarea dintre cele două organizații și s-a constatat existența unor puncte de vedere comune intr-o serie de probleme internaționale legate de asigurarea păcii și dezarmare, relatează agenția A.D.N.

AGENDĂ COSMICĂ
MOSCOVA 15 (A- 

gerpres). — Progra
mul de activitate al 
cosmonauților sovie
tici Aleksandr Vikto
renko și Aleksandr 
Serebrov la bordul 
complexului științific 
orbital „Mir" a inclus 
in ultimele zile de- 
conservarea și mon
tarea aparaturii știin
țifice, înlocuirea unor 
elemente de la siste
mul de asigurare a 
vieții în cosmos. La 
13 septembrie, in
formează agenția
T.A.S.S., cu ajutorul 
instalației motoare a 
navei automate de

transport „Progress 
M“ s-a procedat la o 
corecție a orbitei com
plexului științific 
„Mir".

Cei doi membri ai 
echipajului au pregă
tit pentru lucru insta
lația pentru obținerea 
in condiții de impon
derabilitate de mate
riale semiconductoare 
de mare calitate. De 
asemenea, ei au conti
nuat cercetările astro- 
fizice.

La 15 septembrie, 
cu ajutorul unei ra
chete purtătoare „So- 
iuz", in Uniunea So

DECLARAȚIE. Partidul Comunist djn Columbia și mișcările insurgente Armata de Eliberare Națională și Armata Populară de Eliberare au dat publicității o declarație comună, în care denunță amestecul S.U.A. în treburile interne ale țării. „Sosirea in Columbia a unor ofițeri americani și trimiterea de armament sofisticat, precum și a unor fonduri destinate scopurilor militare atestă politica dusă de S.U.A. împotriva mișcărilor insurgente din Columbia — se spune in documentul respectiv.
UN STUDIU AL F.A.O. Un document al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură — F.A.O., dat publicității la Roma, arată că, în ultimii ani, pe plan mondial, consumul de cereale a depășit recolta, ceea ce amenință echilibrul alimentar. Potrivit datelor F.A.O., stocurile mondiale de cereale, care erau de 113 milioane tone în urmă cu trei ani, s-au redus, în prezent, la 60 milioane tone.

PAKISTANUL VA DEVENI 
OFICIAL MEMBRU AL COM
MON WEALTH-ULUI cu începere de la 1 octombrie, a anunțat la Kuala Lumpur secretarul general al organizației, Shridath Ramphal. informează agenția Bernama.

EXPERIENȚĂ NUCLEARA. Statele Unite au efectuat o nouă experiență nucleară subterană, în deșertul Nevada, la 145 km de Las Vegas. Puterea explozivă a fost de 20 kilotone. Potrivit Ministerului Energiei al S.U.A., explozia a fost efectuată in scopuri militare.Primarii celor două orașe japoneze ce au avut de suferit bombardamente atomice, Hiroșima și Nagasaki, au trimis vineri scrisori separate ambasadorului Statelor Unite la Tokio protestind împotriva experienței nucleare subterane efectuate de S.U.A. joi în Nevada.
vietică a fost lansat 
satelitul artificial
„Cosmos — 2 044". La 
bordul satelitului in
formează agenția
T.A.S.S., se află două 
maimuțe, mostre bio
logice, precum și apa
ratura științifică ne
cesară pentru stabili
rea influenței stării 
de imponderabilitate 
și a radiațiilor cosmi
ce asupra proceselor 
vitale biologice. Pro
gramul de cercetări 
este preconizat pen
tru o durată de 14 
zile fiind urmărit de 
cercetători din mai 
multe țări.
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impozite este alocat pentru combaterea traficului cu narcotice, conside- rind acest procentaj ca „ridicol", și a cerut sporirea de trei ori a bugetului destinat acestui scop. Semna- lind că, în 1988, unul din fiecare patru elevi de liceu a consumat stupefiante și că alocațiile preconizate vor putea asigura asistenta medicală necesară doar pentru 19 din fiecare sută de narcomani și doar pentru a patra parte din minorii sub 16 ani care au probleme cu drogurile, senatorul a avertizat că 
„națiunea nu iși poate permite lu
xul de a pierde o întreagă gene
rație".La acestea se adaugă serioasele reticențe pe care le-au stîrnit proiectele de a trimite consilieri militari americani în țările andine, pentru a ajuta forțele armate și de poliție din aceste țări in operațiile desfășurate contra traficanților. „Ac
ceptăm ajutorul economic și tehnic, a declarat în acest sens directorul forțelor polițienești columbiene, dar, 
in ce privește personalul, dispunem 
de suficiente forțe pentru a face 
față singuri situației", în timp ce un reprezentant al forțelor armate a ținut să precizeze că „nici un mili
tar străin nu va putea intra pe te
ritoriul suveran al Columbiei".Dincolo de asemenea aspecte controversate, se ridică însă — în baza a înseși experienței de pînă acum


