In climatul insuflețitor, de vibrantă angajare
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revoluționară in care comuniștii, întregul popor
dezbat documentele programatice ale celui de-al
XlV-lea Congres și iși exprimă deplina adeziune
la propunerea de realegere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar
general al partidului, a avut loc

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICBLAE CEAUSESCU
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU IN JUDEȚUL BOTOȘANI

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Botoșani
Dragi tovarâși.
Doresc, în primul rînd, să vă
adresez dumneavoastră, tuturor
locuitorilor municipiului și jude
țului Botoșani, un salut călduros,
revoluționar, în numele Comite
tului Central al partidului, al Con
siliului de Stat și Guvernului,
precum și al meu personal, îm
preună cu cele mai bune urări.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!“).
Ne aflăm în județul Botoșani într-o vizită de lucru. Am vizitat
patru întreprinderi industriale din
Botoșani și Dorohoi, două unități
agricole — una de stat și una
cooperatistă —, precum și o sta
țiune de cercetare agricolă.
în general, avem impresii bune
despre activitatea oamenilor mun
cii din aceste unități, ca de altfel
din toate întreprinderile județului.
Pe ansamblu, producția industrială
a înregistrat o creștere de peste
8 la sută, deși, este adevărat, nu
la nivelul prevederilor din plan.
Dar am discutat în cadrul birou

lui
comitetului
județean
de
partid, în întreprinderile , vizitate,
cu miniștrii prezenți aici să fie
luate toate măsurile necesare ca
— pînă la sfîrșitul anului — să se
realizeze în întregime planul de
producție pe acest an.
Repet, însă, că — pe ansamblu
— avem impresii bune și doresc
să adresez cele mai calde felici
tări colectivelor de oameni ai
muncii din întreprinderile vizitate,
din unitățile agricole, tuturor oa
menilor muncii, tuturor locuitori
lor din municipiul Botoșani, din
județul Botoșani, împreună cu
urarea de a obține producții tot
mai bune și în industrie, și în agricultură, în toate domeniile de
activitate. (Urale și aplauze pre
lungite, puternice ; se scandează
îndelung
„Ceaușescu
și
po
porul !“).
în anii socialismului, județul
Botoșani și municipiul Botoșani
au cunoscut o dezvoltare puternică
— la fel ca toate județela patriei
noastre, ca întreaga țară. îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al
partidului și după realizarea noii

organizări teritorial-administrative și formarea județelor, deci și
a județului Botoșani, Botoșanii au
obținut o creștere a fondurilor
fixe de aproape 10 ori, iar a pro
ducției industriale de peste 11 ori,
într-un ritm de dezvoltare mai
mare decît media pe țară. Aceas
ta, datorită faptului că județul
Botoșani se număra -rintre jude
țele rămase mult în urmă. Au tre
buit eforturi susținute, dar s-a
creat o industrie puternică, o clasă
muncitoare puternică, cu un înalt
spirit revoluționar, s-a dezvoltat
sectorul socialist în agricultură,
cooperativele agricole de produc
ție și unitățile de stat asigurînd,
împreună, progresul continuu al
agriculturii.
Cu toate acestea, trebuie să spun
că Botoșanii — mă refer la între
gul județ — din punct de vedere
al producției industriale mai tre
buie să facă un efort important
pentru a ajunge la producția mi
nimă de 50 de mii lei pe locuitor,
stabilită de Congresul al XIII-lea
al partidului. Am discutat astăzi,
în biroul comitetului județean,

toate aceste probleme și am sta
bilit să luăm asemenea măsuri
încît, într-un timp scurt, să se
realizeze aceste obiective și jude
țul Botoșani să se ridice la pro
ducția minimă pe locuitor stabi
lită de Congresul al XIII-lea. Pînă
în 1995 — în al 9-lea cincinal —
județul trebuie să ajungă la o pro
ducție industrială de cel puțin
60—65 de mii lei pe locuitor.
Există posibilități pentru aceasta
și sînt convins că organizația de
partid, toți oamenii muncii, toți
locuitorii vor acționa cu toată
hotărîrea pentru realizarea acestui
obiectiv ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).
în același timp, este necesar să
se acționeze cu toată hotărîrea,
în toate întreprinderile, pentru
modernizarea și mai buna organi
zare a producției și a muncii, ri
dicarea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, pentru creșterea
eficienței economice în toate sec
toarele de activitate. Trebuie ca și
întreprinderile și oamenii muncii

din Botoșani să facă totul pentru
ca produsele realizate să fie la un
înalt nivel tehnic și calitativ, să
poată fi competitive cu cele mai
bune produse realizate pe plan eu
ropean și în întreaga lume. Numai
așa produsele noastre vor putea
să contribuie atît la dezvoltarea
patriei, cit și la extinderea colabo
rării internaționale, a comerțului
exterior ! (Urale și aplauze pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mindria !“, „Ceaușescu,
eroism, România — comunism !“).
în agricultură am obținut, într-adevăr, în acest an rezultate
bune în întreaga țară. Județul
Botoșani a obținut producții bune
la grîu, Ia orz, floarea-soarelui și
la alte culturi, și sînt perspective
de a obține recolte bune — de
peste 20 tone la porumb, de peste
70 tone la cartofi, de peste 100 de
tone la sfeclă și așa mai departe.
L-ați auzit pe președintele coope
rativei agricole, care a vorbit aici
de producțiile deja obținute, ca și
despre cele pe care această coope
rativă le va realiza la porumb,

la sfecla de zahăr și Ia cartofi. Se
poate spune că, realizînd aceste
producții și asigurînd depozitarea
lor corespunzătoare, conform pre
vederilor legii, cooperativa poate
fi sigură că anul acesta va putea
primi înaltul titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare". (Urale și aplau
ze prelungite).
în Condițiile realizării pe între
gul județ a producțiilor de po
rumb, de sfeclă, de cartofi și fruc
te, ca și a producțiilor din zooteh
nie, este posibil ca și județul să
poată obține pentru rezultatele din
agricultură înaltul titlu de „Erou
al Noii Revoluții Agrare" ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).
Doresc să subliniez că vom acorda județelor titlul de erou pen
tru realizarea producțiilor care au
fost stabilite, așa cum am preci
zat aici, pentru Botoșani : mini
mum 20 de mii kg la porumb, la
sfeclă peste 100 de mii, la cartofi
peste 75 000. La grîu și la orz pro
ducțiile realizate sînt bune și co
respund cerințelor. Deci trebuie
să se depună eforturi de a se

strînge fără pierderi și a depozita
în mod corespunzător recolta, pen
tru a putea obține, în acest an,
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).
Marile realizări obținute în ju
dețul Botoșani în domeniul indus
triei și agriculturii — ca de altfel
în întreaga țară — demonstrează
cu puterea faptelor de netăgăduit
forța creatoare a unui popor care
a lichidat pentru totdeauna ex
ploatarea
burghezo-moșierească,
asuprirea omului de către om. a
devenit stăpîn deplin pe bogățiile
naționale în toate sectoarele și își
făurește, sub conducerea gloriosu
lui nostru partid comunist, în mod
ferm, unitar, viitorul liber, socia
list și comunist, în deplină liber
tate și independență ! (Aplauze și
urale puternice, prelungite; se
scandează „Ceaușescu să trăiască.
România să-nflorească !“).
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NICOLAE CEAUSESCU
VIZITA DE LDCDD
ÎMPREUNA CD TOVARASA ELENA CEAUSESCU IN JUDEȚUL BOTOȘANI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au efectuat,
duminică și luni, o vizită de lucru în județul Botoșani.
Vizita întreprinsă de secretarul
general ai partidului în aceste
zile, in județe din nordul țării, a
prilejuit — ca și la Iași și Suceava
— întilniri rodnice de lucru cu mun
citori, țărani cooperatori, specialiști,
în cadrul cărora au fost examinate
posibilitățile, reșervele existente pen
tru creșterea producției industriale și
agricole, a productivității și a efi
cienței economice, pențru ridicarea
activității din toate domeniile pe un
plan calitativ superior, la nivelul ce
rințelor impuse dp dezvoltarea ge
nerală a patriei m etapa actuală și
în perspectiva prefigurată de docu
mentele Congresului al XIV-lea al
partidului.
Județul Botoșani — asemenea ce
lorlalte județe din Moldova și din
întreaga țară =- a cunoscut, după
Congresul al IX-lea al partidului,
profunde transformări înnoitoare,
care i-au schimbat fundamental în
fățișarea și viața oamenilor săi.
Prin alocarea, an de an, a unui în
semnat volum de investiții, s-au dez
voltat în ritm intens industria, agri
cultura, invățămîntul, toate domeni
ile și sectoarele de activitate, a spo
rit permanent nivelul de trai, ma
terial și spiritual, atit la oraș, cit și
la sate.
Tot ce s-a înfăptuit în județul Bo
toșani, ca de ajtfel pe întreg cuprin
sul patriei, este rodul politicii știin
țifice, umaniste, a partidului nostru,
ilustrînd în mod elocvent faptul că
numai și numai socialismul asigură
puternica înflorire a tuturor zonelor
tării, creșterea calității vieții și a
muncii poporului nostru, întărirea
necontenită a puterii economice, a
independenței și suveranității Româ
niei.
Oamenii muncii din unitățile vizi
tate au întimpinat pe tovarășul
Nicqlae Ceaușescu, pe tovarășa Elena
Ceaușescu cu nemărginită bucurie,
cu cele mai alese sentimente de sti
mă și prețuire. Cu inimile vibrînd
de aceste înălțătoare ginijuri și sim
țăminte, ei au oferit cu dragoste
iubiților oaspeți flori, multe flori,
le-au adresat calde cuvinte de mul
țumire pentru vizita efectuată, pen
tru orientările și indicațiile primite,
care le vor călăuzi activitatea viitoa
re, le vor mobiliza energiile crea
toare. în vederea obținerii unor re
zultate și mai bune în toate dome
niile de activitate. S-a aclamat în
delung, cu însuflețire, pentru glo
riosul nostru partid comunist și în
cercatul său conducător, reafirmindu-se ferma convingere că reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
la Congresul al ȘțlVJeg, în suprema
funcție de conducere în partid va
asigura dezvoltarea continuă, în li
bertate și demnitate, a patriei, reali
zarea obiectivelor strategice ale de
venirii noastre comuniste, ridicarea
necontenită a României spre cele mai
înalte culmi de progres și civilizație.
Sub semnul unității depline în
jurul partidului și al secretarului șău
general, în această atmosferă sărbă
torească, de mîndrle patriotică pen
tru tot c® s-a înfăptuit, măreț și
durabil, pe pămîntul patriei, s-a
desfășurat prima ți a vizitei de
lucru în județul Botoșani.
La vizită au participat tovarășii
Emil Bobu și Silviu Curticeanu.
Vizita a început pe ogoarele în



treprinderii

AGRICOLE
DE STAT DOROHOI SI
COOPERATIVEI AGRICOLE
DE PRODUCȚIE DIN TRESTIANA, unde lucrătorii aces

tor importanta ynițățl ale șgriculturii județului
au făcut o
entuziastă primire tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu. Veni ți în număr mare în
întimpinarea conducătorului partidu
lui și statului, ei au aclamat înde
lung pentru partid șl secretarul său
general, pentru patria noastră socia
listă.
Adresînd un călduros șl respectueș bun venit tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușeșcu, primul-secretar al Comi
tetului județean de partid. Elena

Nae, a dat expresie sentimentelor de
stimă și dragoste ale celor ce mun
cesc și trăiesc în această parte a
țării.
O formație alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
ogorul.
După tradiționala pline $1 sare a
întimpinării pline de dragoste, pio
nieri și șoimi ai patriei, tineri și ti
nere s-au apropiat cu emoție de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tova
rășa Elena Ceaușescu pentru a le înmina buchete de flori.
îndreptîndu-se spre țăranii coope
ratori și ceilalți lucrători ai ogoare
lor prezenți la sosire, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a dat mina cu
mulți dintre aceștia, care i-au adre
sat respectuoase cuvinte de bun so
sit. Directorul întreprinderii agricole
de stgt, Gheorghe Prahoveany. și
președintele Cooperativei agricole
de producție, Tănase Mihai, au in
format despre structura fondului
funciar și a culturilor acestor unități,
modul de folosire a terenurilor agri
cole, producțiile medii realizate anul
acesta la principalele culturi, precum
și în zootehnie, despre felul în care
se acționează in prezent la recolta
rea, in cel mai scurt timp, a ultime
lor producții vegetale, la eliberarea
terenurilor, efectuarea arăturilor și
pregătirea însămințărilor de toamnă.
S-a arătat că, anul acesta, lucră
torii celor două unităti agricole
au obținut producții sporite fata
de anii precedenți și de preve
derile de plan, atît la culturile cerea
liere, cit și in unele sectoare zoqtehnice. Întreprinderea agricolă de stat
a realizat la griu și secară 8 750 kg
Ia hecțar, iar la orz de toamnă 7 520
kg la hectar. Și țăranii cooperatori
s-au înscris cu rezultate meritorii,
obținind 8 828 kg griu și secară la
hectar șl 8 302 kg orz de toamnă la
hectar.
în ce privește culturile aflate în
eurs de recoltare, au fost prezentate
culturi de porumb din hibridul F-270,
neirigat, soia șj cartofi de toamnă
ale întreprinderii agricole de stat.
Condițiile de sol și climă, densitățile
folosite, efectuarea la timp a lucră
rilor de întreținere gy creat premise
pentru producții bune. Cîteva eșan
tioane de porumb și cartofi au fost
puse pe cîntar. Calculele făcute arată
că. la densitățile existente, produc
ția va fi de circa 23 000—24 000 kg
porumb știuleți la hectar și 70 000 kg
de cartofi la hectar. Producții
bune, asemănătoare, se estimează
și la Cooperativa agricolă de pro
ducție. La cartofi, a arătat secre
tarul general al partidului, se
poate ajunge la o producție pînă la
75 000 kg la hectar, ceea ce înseamnă
că și veniturile țăranilor cooperatori
vor fi mai mari.
în timpul vizitei, s-au făcut mă
surători și la Fecolta de sfeclă de
zahăr, produsă atît la I.A.S. cit și
la C.A.P. A rezultat că se vor re
colta circa 120 000 kg sfeclă la hec
tar.
într-un lan de soia al I.A.S, — Dorohoi, de circa 75 ha, secretarul ge
neral al partidului a apreciat ca
foarte bună starea de vegetație a
acestei culturi, densitatea ei de
circa 520 000 plante la hectar, pre
cum și robustețea boabelor, care
anunță, de asemenea, producții bune,
evaluate de gazde la circa 5120 kg
la hectar.
La încheierea vizitei, adresîndu-se
țăranilor cooperatori si lucrăto
rilor întreprinderii agricole de
stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a felicitat pentru rezultatele obți
inute în acest an, apreciind ca foarte
bune culturile de porumb, soia și
sfeclă de zahăr. Aceasta înseamnă
— a arătat secretarul general al
partidului — că atît cooperatorii, cit
si mecanizatorii au acționat cu răs
pundere, au lucrat bine pentru a
obține recolte cit mai mari. Secre
tarul general al partidului le-a urat
șă obțină recolte mereu mai bune,
aceasta însBmnînd creșterea venitu
rilor, atît ale țăranilor cooperatori,
cit și ale lucrătorilor din I.A.S., spo
rirea contribuției lor la dezvoltare»

agriculturii județului *1 • întregii
țări. Tuturor le-a adresat urări de
noi succese în muncă, multă sănă
tate și fericire.
Cei prezenți au primit eu deose
bită Însuflețire aprecierile și îndem
nurile secretarului general al parti
dului, ag aplaudat cu putere, au
aclamat
intr-un
singur
glas
„Ceaușescu reales la al XIV-lea
Congres !“, dind astfel expresie hotărîrii lor de a munci cu dăruire și
abnegație in vederea obținerii unor
recolte cit mai marț, corespunzător
cerințelor noii revoluții agrare.
Conducerile eelor două unități, mi
nistrul agriculturii, Gheorghe David,
prezent la întâlnire, au adresat tova
rășului Nicolae Ceaușeșcu, tovarășei
Elena Ceaușescu vii mulțumiri pen
tru vizită, pentru grija deosebită ce
o acordă permanent transformării
agriculturii romanești tntr-o agricul
tură de înalt randament, cu o con
tribuție tot mai mare la dezvoltarea
multilaterală a patriei, la înaintarea
României pe calea socialismului.
Cu aceleași calde simțăminte
de profundă Stimă Și prețui
re au fost lntimpinați tovarășul
Nicolae Ceaușeșcu și tovarășa Elena
Ceaușescu de colectivul de oameni
ai muncii de la ÎNTREPRINDE

REA DE STICLĂRIE Șl POR
DIN
DOROHOI,
ȚELAN
unitate reprezentativă a industriei
românești de profil.
îndeletnicire cu vechi tradiții in
această parte a țării, prelucrarea
«tipiei și a porțelanului a dobindit
in anii din urmă noi valențe. Tinărul colectiv de oameni ai muncij de
aici, a cărui medie de vîrstă nu de
pășește 25 de ani, a ridicat mește
șugul la rangul de artă. Muncind cu
pricepere și măieștrie, ei creează eu
fantezie produse de o mare finețe,
a căror faimă este cunoscută nu nu
mai în țară, ei și peste hotare,
Mîndfi
de
a
primi vișHa
conducătonțlui iubit și stimat al
partidului și statului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu, muncitorii șj specialiștii
de aici au informat despre munca
depusă și rezultatele obținute, des
pre preocupările lor pentru realiza
rea unor produse de înaltă calitate,
prin valorificarea superioară a ma
teriilor prime, reducerea cheltuieli
lor materiale și încadrarea in nor
mele de consum aprobate.
Alături de oamenii rnupeil de aici,
se af'au numeroși locuitori ai Dorqhoiului, care au exprimat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu mulțumiri
pentru grija permanentă ce o acordă
înfloririi continue a orașului și ju
dețului lor, a întregii țări.
La analiza care a avut loc cu acest
prilej au participat ministrul indus
trializării lemnului și materialelor de
construcții, Gheorghe Constantinescu,
reprezentanți ai Centralei Industriale
de profir și ai Consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea de sti
clărie. și porțelan.
Raportînd despre succesele obți
nute, directorul' unității, Nicolae
Beldean, a arătat că, în perioada
care a trecut din aceșt an, Întreprin
derea a depășit planul la toți indi
catorii, ceea ce o situează pe locul I
în întrecerea socialistă dintre unită
țile de profil din această ramură.
Prin realizările de pînă acum sjnt
create toate condițiile, cg pipă ța
Congresul al XIV-lea al partidului,
planul anual să fie îndeplinit in
tegral.
S-a subliniat, de asemenea, fap
tul că, de la înființarea ei in 1973,
întreprinderea a cunoscut o continuă
dezvoltare, prin crearea — la indi
cația secretarului general al partidu
lui — de noi secții, îp fașă de con
stricție se află o nouă capacitatg, cy
termen de punere în funcțiune in
1990, aici urmind să se realizeze pro
duse de serie scurtă, prin combina
rea sticlei, porțelanului și metalului.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fest
prezentata, totodată, preocupările
existente pentru perfecționarea pro
ceselor de fabricație. S-a relevat că,
prin aplicarea unor noi tehnologii,
gradul de valorificare a materiilor
prime a sporit, față de
«i ?s la
șută la sticlărie, iar la ceramică cu

33 la «ută. Pentru anii următori, alei
se au în vedere automatizarea proce
sului de gravare a produselor din
sticlă, introducerea unei noi tehno
logii de ohținere a vițraliilor șl utili
zarea calculatorului in procesul de
producție, toate acestea avi nd ca
efecte ridicarea la un grad superior
a activității de producție, creșterea
eficientei economice și a calității
produselor,
în continuare, au fost vizitate
principalele secții de producție ale
întreprinderii, intre aare și ateljeru}
do ceramică românească.
Pe parcursul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut ca, prin
mai buna organizare a muncii și fo
losirea intensivă a spațiilor exis
tente, ca și prin punerea în func
țiune a noilor obiective de investiții
întreprinderea să-și dubleze în
cincinalul următor producția-fizică
și valorică. Unitatea, a arătat secre
tarul general al partidului, dispune
de oameni cu o înaltă pregătire, de
o puternică bază tehnico-materialg,
de tot ce este necesar pentru reali
zarea acestui obiectiv. S-a indicat,
totodată, să se asigure creșterea pu
ternică a producției de accesorii
pentru confecții și obiecte de po
doabă, în acest sens UFmînd să fie
elaborat un program special.
în același timp, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a arătat că județul Bo
toșani trebuie să ajungă Ia o producție-marfă industrială de 26—28
miliarde lei anual.
în cadrul unei expoziții special ame
najate. tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au
feșt informați în legătură cu
nomenclatorul agtaăl
fabrica
ție al unității, care include nu
meroase articole din cristal, stjeiă
și porțelan, precum și ceramică ro
mânească, lucrate eu mult gust șj
fantezie, cu finețe și măiestrie. A
fost prezentată, totodată, colecția de
modele ce urmează a fi realizată
anul viitor, atiț pentru piața internă,
cit și pentru export- Numeroase pro
duse regli?ațe cu bun gust și multă
finețe s-au bupurat de apreciere. în
tre acestea distingîndu-se produsele
executate în combinațiile sticlg-porțelan, cristal-pprțelan, crjștal-porțelan-metal, care vor face obiectul de
fabricație al capacității aflate în con
strucție.
Pretutindeni Pe parcursul vizitei,
oamenii muncii au înconjurat cu
multă dragoste și căldură pe secre
tarul general al partidului, adresindu-i dip inimă ani mulți Și putere
de muncă pentru a conduce, cu
aceeași înțelepciune și clarviziune,
țgra și poporul pe drumul luminos
al socialismului și comunismului.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușeșcu, adresindu-se ce
lor prezenți, a spus : „Ne-a făcut o
impresie foarte bună producția ce se
realizează aici. Am discutat cu con
ducerea întreprinderii să o dezvol
tăm in continuare, astfel incit, in
cincinalul următor, să dublăm pro
ducția. Desigur, trebuie să ridicăm
continuu calitatea produselor, astfel
incit Dorohoiul să realizeze ă pro
ducție competitivă cu cele mai bune,
nu numai din tară, pi chiar din
Europa- Daeă este posibil, să ocupe
uu Ioc cit mai bun in ierarhia pro
ducătorilor din acest domeniu. Am
constatat că muncitorii și specialiștii
de aici se preocupă de aceste proble
me și pă au rezultate bune. De
aceea, doresc să vă adresez felicitări
pențru realizările de pină acum și
urarea de a obține rezultate și mai
bune in viitor. Vă felicit pentru re
zultatele de pină acum și vă adresez
urarea de a obține noi și importante
realizări in continuare. Multă sănă
tate și fericire, dragi tovarăși 1“
Cuvintele secretarului general al
partidului ay fast primite cu
însuflețire de colectivul de oameni
ai myțlei!
aici, care, prin puter
nica aplauze, urale și aclamații, a
exprimat hotărirea fermă de a ac
ționa, eu dăruire și răspundere, pen
tru transpunerea exemplară in viață
a orientărilor și indicațiilor primite,
pentru realizarea integrală a sarci
nilor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal.
6 arie largă
problem» legate
de dezvoltarea si modernizarea agri
culturii județului Botoșani a fost

examinată in cadrul unei cuprinză
toare expoziții organizate la STA

ȚIUNEA DE CERCETARE Șl
PRODUCȚIE PENTRU CREȘ
TEREA OVINELOR POPĂUȚI.
La sosire, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost întâmpinați cu
multă bucurie, cu entuziasm de lu
crătorii și specialiștii stațiunii, cărora
li s-au alăturat mij de cetățeni din
localitățile învecinate. Cei prezenți
au aplaudat și ovaționat cu însufle
țire, au scandat numele partidului
și al secretarului său general.
Conducătorului partidului și statu
lui nostru i-au fost prezentate pe
larg principalele date referitoare la
organizarea teritoriului, utilizarea
fondului funciar, structura culturilor,
la stadiul lucrărilor de combatere a
eroziunii solului, desecări, de ame
najare a sistemelor de irigații, la
modul de îndeplinire a programelor
de creștere a fertilității solului, de
punere în valoare a pajiștilor natu
rale,
Țovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
să se intensifice lucrările de scarifieare a solului, astfel îneît această
importantă lucrare să fie executată
anual pe mai bine de 60 000 de hec
tare.
Relevînd însemnătatea acțiunilor
vizind sporirea potențialului produc
tiv al pămîntuiui. a gradului de me
canizare a lucrări|er, directorul Di
recției generale agricole județene.
Eugen Nițură, a subliniat că, pe această bază, agricultura județului a
înregistrat, în anii construcției so
cialiste, îndeosebi în perioada inau
gurată de istoricul Congres al IX-lea
al partidului, progrese considerabile,
ilustrate de producții an de an ma<
mari. Semnificative sint rezultatele
obținute în acest gn, dintre care se
remarcă recoltele medii de 8185 kg
griu și secară la hectar, 7 025 kg orz,
de peste 10 400 kg la cinepa pentru
fibră și la al te culturi de vară —
cele mâl mari de pînă acum.
Au fost înfățișate pe parcursul vi
zitării expoziției principalele soiuri
si hibrizi de porumb, griu, orz, floarea-sparelui. rapiță, fasole, mazăre,
care se cultivă cu bune rezultate in
această parte a țării. Gama variată
de legume și fructe, cartofi și stru
guri prezentată în expoziție pune în
lumină activitatea desfășurată in
șecțorul horticol, unde au fost înre
gistrate pină acum producții supe
rioare prevederilor de plan.
Secretarul general al partidului a
apreciat că densitatea si dezvoltarea'
bună a plantelor asigură în acest an,
la toate culturile de toamnă, la po
rumb, cartofi, sfeclă de zahăr, varză,
la ardei gras, ceapă și alte legume,
producții mult mai mari fată de eva
luările făpute pină acum. Astfel, la
porumb se va obține o producție
medie de circa 20 000 kg știuleți” lă
hectar, la csană 75 000 kg la hectar,
ardei gras 80 0Q0 kg lg Ițectar, fructe
40 000 kg la hectar, cartofi peste
75 000 kg la hectar, jar la sfecla de
zahăr peste 110 000 kg la hectar.
Un loe important în expoziție ocufiă
produsele industriei alimentare rea*
lizate de întreprinderile de profil
din județul Botoșani. S-au eviden
țiat preocupările pe linia valorifi
cării șuperjoare a materiilor prime
furnizate de agricultură, subliniindu-se măsurile adoptate d® între
prinderile de profil în direcția diver
sificării produselor și folosirii cu
maximum de randament a dotărilor
tehnice.
Secretarul general al partidului a
luat apoi cunoștință de preocupării»
existbnte ip direcția dezvoltării zoptehnjei județului. Ș-g gl’ătat că, nu
mai în ultimii patru ani, efectivele
de bovine, pvjhe, porcine și păsări
au crescut simțitor, o dată cu reali
zarea programelor de dezvoltare a
sericiculturii, apiculturii, pisciculturii
și de creștere a iepurilor dă casă.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a cerut
să fie luate măsurile ce se impun
în vederea creșterii rapide a efecti
velor de bovine, astfel îneît numărul
acestora să ajungă în scurt timp la
peste 450 000 de capete, o dată cu
sporirea producției de lapte atît își
unitățile agricole de stat, cit și în
cooperativele agricole de producție.
îp cppțipyare, tovarășului
Nieolae Cegușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu le-au foșt prezentate re
zultatele de pînă acum șl preocupă

rile cercetătorilor și specialiștilor de
la Stațiunea de cercetare șl producție
pentru creșterea ovinelor Popăuți în
direcția ameliorării unor rase de oi.
Directorul unității, Lucian Marin, a
subliniat că, în urma unei activități
științifice de ameliorare și selecție,
stațiunea a reușit să creeze și să
omologheze o npuă rasă de ol —
Caracul de Botoșani — de la care
se obțin pielicele deosebit de va
loroase. Pe lingă oile negre și brumării, în momentul de față, prin
strădania colectivului de aici, au fost
create varietăți ale acestei rase care
furnizează pieliceje de calitate supe
rioară în culorile maron, sur, roz și
albă. Aplicînd tehnologii de repro
ducție intensive, elaborate de spe
cialiștii unității, aici se realizează, an
de an, un procent ridicat de nata
litate al ovinelor, de peste 117 la sută.
Apreciind rezultatele dobîndite de
această unitate de cercetare șl pro
ducție, secretarul general al partidu
lui a cerut factorilor de răspundere
prezenți să sporească ponderea efec
tivelor matcă de ovine la circa 70—
80 la șută din total, asigurind astfel
o creștere mai mare a natalității.
Exponatele din sectorul rezervat
industriei mici și prestărilor de
servicii către populație evidențiază
dezvoltarea puternică a acestei acti
vități în localitățile rurale, îndeosebi
in centrele de comună, fapt ilustrat
de sporirea volumului acestora cu
mal bine de 50 la sută față de ulti
mul an al cincinalului anterior.
Rețin atenția piese de mobilier, co
șuri și alte împletituri din răchită,
papură, rogoz și paie de sorg, cără
mizi, țigle și blocuri ceramice, di
verse genuri de vase și alte obiecte
casnice prin care se asigură valori
ficarea unor resurse locale de ma
terii prime ieftine. Alături de fru
moasele covoare, țesături și broderii,
obiecte de podoabă și de artizanat,
•a căror realizare are o veche și bo
gată tradițje în satele botoșgnene,
de o bună apreciere s-au bucurat
articolele de încălțăminte, confecțiile
șj tricotajele, ca și diferite produse
din plastic, executate din materiale
recuperabile provenite de la unită
țile industriale mariS-a subliniat că aceste activități,
ce asigură o mai bună utilizare a
forței de muncă din mediul rural,
păstrarea și îmbogățirea tradițiilor
artei-populare din zonă, precum și
importante venituri suplimentare, ur
mează să cunoască o și mai intensă
dezvoltare în anii următori.
,în încheierea vi?itei, adresîndu-se
tuturor celor prezenți, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că ex
poziția vizitată pune în evidență re
zultatele bune înregistrate de agri
cultura botoșăneană, recoltele bune
la toate culturile, care trebuie strînse
.în întregime și Ia timp. Secretarul
general al partidului a subliniat cg
aceasta asigură atît ocupapea de
către acest județ a unui loc mai bun
in întrecerea socialistă, cît și creș
terea veniturilor unităților agri
cole și ale oamenilor muncii.
„Avem Impresii bune despre acti
vitatea Stațiunii de creștere a oilor,
îndeosebi a oilor earacul, a spus
secretarul general al partidului. Ș-au
obținut, intr-adevăr, rezultate bune.
Există un program bun și trebuie
să-I perfecționăm continua șî să asi
gurăm e natalitate mai bună Ia
ovine, in generai, pentru a crește și
aici numărul de ovine și eficienta
economică din toate punctele de ve
dere. Deci, pe ansamblu, impresiile
noastre — a spus tovarășul Nicolae
Ceaușescu — «int bune, pentru că
aveți rezultate bune".
Adresînd felicitări conducerii și
colectivului stațiunii, tuturor oame
nilor mungii din agricultura județu
lui, din toate șectoarplg de activitate,
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a
urat să obțină în continuare rezul
tate toț mai bune.
Aprecierile și îndemnurile secreta
rului general al partidului au găsit
un puternic ecou în inimile oameni
lor muncii prezenți, care au aplaudat
și ovaționat cu însuflețire, dind ex
presie angajamentului ferm de a
face totul pentru înfăptuirea indica
țiilor primite în cursul vizitei, de a
acționa eu hotărîre, în spirit revo
luționar, pentru realizarea exemplară
a sarcinilor ce le revin.
în uratele și aclamațiile mulțimii,
elicopterul prezidențial a decolat, îndreptindu-șe spre reședința rezervată
conducătorului partidului și statului
nostru.

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in județul
Botoșani a continuat in cursul zilei
de luni.
în această însorită dimineață de
toamnă aurie, mii si mii de cetățeni,
tineri si virstnici. au umplut pină la
refuz tribunele stadionului din mu
nicipiul Botoșani, unde a sosit
elicopterul prezidențial. Ei purtau
portrete ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena
Ceaușescu. drapele tricolore și roșii,
pancarte cu urări la adresa partidu
lui si secretarului șău general, a
patriei noastre socialiste si eroicului
popor român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu au foșț
întimpinațl
de primul-secretar al
Comitetului județean de partid.
Elena Nae, de alți reprezentanți ai
organelor locale de partid și de stat.
O formație alcătuită din ostași
ai forțelor noastre armate, membri
ai gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tjițeretului pen
tru apărarea patriei a prezentat
onorul.
S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România,
Primiți cu tradjțipfiala pline și
sare, tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu le-au
fost oferite, de către un grup de
pionieri și șoimi ai patriei, buchetg
de flori.
Miile de participant} la ceremonia
întimpinării scandau la unison, eu
multă însuflețire. ..Ceausescu —
P.C.R,
„Ceaușescu si poporul l“,
„Ceaușeșcu reales la al XIV-lea
Clongreș
Pe întregul trașeu străbătut pînă
la puternica platformă industrială
«lin vestul orașului erau prezenți, în
număr foarte mere, oameni ai mun
cii din toate localitățile județului,
care, prin puternice și îndelungi
ovații și urale, au adus omagiul lor
conducătorului partidului și al țării,
au imprimat momentului de neuitat
al întîlnirii cu cel mai iubit și
respectat fiu al națiunii noastre yn
caracter sărbătoresc, plin de semni
ficații atît țn plan politic, eit și
uman.
Chipul nou al Botoșanilor, cu bu
levardele sale largi, străjuite d»
blocuri noi și elegante, cu o arhitec
tură modernă, așa cum se înfăți
șează în acest an al Congresului al
XIV-lea al partidului, constituie el
flnsuși o mărturie a creșterii forței
sgle economice, a drumului ascen
dent, marcat de profunde transfor
mări revoluționare, , pe care l-a
parcurs in anii socialismului. Vechea
așezare, ce ny-și depășise condiția
de tîrg provincial, a dobmdiț in ulti
mele' două decenii atributele unei
cetăți industriale moderne, cu o
viață economico-socială intensă și
complexă, plină de dinamism. Vizi
tele de lucru efectuate aici de to
varășul Nicolae Ceaușeșcu reprezin
tă momente de referință In istoria
contemporană a orașujui, adevărate
columne ale devenirii sale socialis
te. Noile ctitorii ale epocii inaugura
te de Congresul al IX-lea al P.C.R.,
paralel cp modernizarea întreprin
derilor existențe, ay făBUt pa Bo
toșanii de azi șă se numere printre
producătorii cuposeuți de mașini Șț
utilaje, de țesături fine, izolatori
electrici din sticlă șj mașini agri
cole, articole tehnice din cauciuc și
echipamente de automatizare, ce se
bucură de bune aprecieri în țară și
peste hotare.
Mjndri de realizările de pină
acum, dyr și de cele viitoare, dg o
mare importanță, care prjnd deja
contur prin înfăptuirea unui sub
stanțial program de investiții, locui
torii orașului au înconjurat eu cele
mai calde simțăminte de sti
mă și prețuire pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, exprimindu-le recunoș
tința pentru grija Statornică mani
festată fată de continua dezvoltare
---- ——- ;---—- -- —---(Continuare in pag, a 1 V-a)

PAGINA 3

SCINTEIA — marți 19 septembrie 1989

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Botoșani
Toate aceste mari realizări ob
ținute de poporul român în fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate sînt rezultatul
politicii juste . a partidului nostru
comunist, care își îndeplinește cu
cinste misiunea istorică de a con
duce întreaga națiune spre cele
mai înalte culmi de progres și ci
vilizație. Putem spune, tovarăși,
că numai și numai sub conducerea
partidului am obținut aceste rea
lizări, că numai întărind continuu
forța și rolul conducător al parti
dului, în strînsă unitate cu între
gul popor, vom asigura înfăptui
rea obiectivelor de perspectivă
privind făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în
România și crearea condițiilor
pentru a trece la aplicarea prin
cipiilor de muncă și de viață co
muniste în patria noastră.' (Urale
și aplauze puternice, Îndelunga
te :
se
scandează
îndelung
„Ceaușescu — eroism, România —
comunism
„Ceaușescu, Româ
nia — stima noastră șî mindria!").
în general, România
era —
acum 45 de ani — o țară slab dez
voltată, cu o industrie slabă și o
agricultură înapoiată. Ani obținut
o creștere uriașă a, producției in
dustriale — de peste 135 de ori,
iar a agriculturii. de peste 10 ori.
în cea mai mare parte, aceste suc
cese au fost obținute după Con
gresul al IX-lea al partidului, care
a pus capăt dogmatismului,, con
servatorismului, ploconirii față de
tot ce era străin, a asigurat ade
vărata independență și demnitate
a constructorilor socialismului, aplicînd legile generale, principiile
socialismului la realitățile din
România. Pe această cale am ob
ținut marile realizări în făurirea
socialismului în România,! (Urale
puternice, îndelungate : se scan
dează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R.! “).
Am vorbit de nivelul de la care
a pornit întreaga noastră țară,
dar este bine cunoscut că Moldo
va se afla printre zonele și mai
rămase în urmă din punctul de
vedere al dezvoltării economice și
sociale — aceasta: tocmai ca rezul
tat, al dominației, moșierilor, capi
taliștilor, a monopolurilor străine.
Am realizat multe !
Am vizitat, în aceste zile, trei
județe din Moldova — Iași, Su
ceava și Botoșani — și am con
statat cu multă satisfacție marile
transformări obținute în această
parte a țării, ridicarea nivelului
general de dezvoltare, de civiliza
ție, de viață. Moldova noastră a
devenit o Moldovă nouă, a oame
nilor muncii, constructori conștienți ai socialismului, a bunăstării
și. fericirii.! (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“).
Iată de ce putem afirma cu în
dreptățită mîndrie că numai și
numai socialismul a deschis dru
mul și a asigurat aceste mari rea
lizări. că numai și numai pe calea
socialismului vom asigura înflo
rirea continuă a patriei noastre —
iar în acest cadru și a județului
Botoșani, a întregii Moldove —
vom face ca întregul nostru popor,
în strinsă unitate, să meargă ferm

înainte spre visul de aur, spre co
munism 1 (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate, se scandea
ză „Ceaușescu reales la al XIVlea Congres !“. „România a ales :
socialism, pace, progres !“).

Dragi tovarăși,
Acum, în întreaga țară, în
partid, cu întregul popor se
dezbat documentele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului
— congresul marilor victorii so
cialiste,
al adevăratei indepen
dențe și suveranități a patriei
noastre socialiste. (Urale și aplau
ze puternice, prelungite : se scan
dează îndelung „Ceausescu reales
Ia al XIV-lea Congres !“).
Sînt cunoscute prevederile Dîrectivelor-Program și ale Tezelor
— programe de perspectivă pen
tru dezvoltarea patriei noastre. în
acest cadru, atît județul, cît și mu
nicipiul Botoșani vor cunoaște o
puternică dezvoltare. Este necesar
ca, în cadrul dezbaterii cu între
gul popor a acestor documente, să
se elaboreze programele de dez
voltare în toate orașele, în toate
comunele, asigurîndu-se înflorirea
lor economico-socială, inclusiv
extinderea în comune a micii in
dustrii și a tuturor celorlalte acti
vități sociale, ridicarea pe această
bâză a nivelului general de dez
voltare a tuturor localităților,
crearea unor condiții cît mai bune
de viață și muncă și pentru lo
cuitorii comunelor, apropierea con
dițiilor de viață și muncă, dintre
oraș și sat, ridicând nivelul gene
ral al întregii țări la cerințele mo
derne ale societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, ale trecerii
spre comunism. (Urale și aplauze
puternice. Se scandează îndelung
„Ceaușescu reales la al XIV-lea
Congres !").
Realizările de pînă acum stau
chezășie’ faptului că tot ceea ce ne
propunem in cincinalul al 9-lea și
în perspectivă, pînă în anii 2000—
2010, se va înfăptui in bune
condiții, că întreaga dezvoltare a
patriei noastre va ajunge la un
nivel de înaltă civilizație, din
toate punctele de vedere, că vom
avea o industrie dezvoltată, mo
dernă, pe baza celor mâi noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, că, vom
avea o agricultură puternică, so
cialistă, care. va asigura cerințele
economiei, bunăstarea și fericirea
întregii națiuni, va contribui la
progresul și dezvoltarea generală
a țării ! Trebuie să facem totul,
să acționăm cu toată hotărîrea —
in . întreaga țară, deci și în Bo
toșani — pentru . realizarea acestor
mărețe obiective, care vor ridica
patria noastră pe cele mai înalte
culmi de progres și civilizație!
(Aplauze puternice, prelungite. Se
scandează îndelung „Ceaușescu,
România — stima noastră și mîndria !“).
Este necesar să acordăm o, aten
ție mai mare perfecționării între
gului sistem de învățămînt — des
pre care am vorbit pe larg la Iași,
la deschiderea anului școlar și
universitar, ridicării nivelului de
calificare și pregătire profesiona
lă, tehnică și științifică al tuturor
oamenilor muncii, al întregului
nostru popor.
Trebuie să facem astfel incit

toți locuitorii din județul Botoșani,
ca și din întreaga țară, să devină
oameni cu. înalte cunoștințe, in
toate domeniile,, să aiba o .temei
nică pregătire științifică, tehnică,
profesională, o înaltă cultură re
voluționară, să acționeze în orice
împrejurări ca buni patrioți și re
voluționari. Numai acționînd. per
manent, în spiritul înaltei răspun
deri față de interesele națiunii
noastre; ale socialismului și comu
nismului, vom asigura dezvoltarea
continuă și ridicarea generală a
patriei noastre ! (Aplauze puterni
ce, urale ; se scandează îndelung
„Ceaușescu să trăiască, Romania
să-nflorească !“).
Dragi tovarăși,
Acționînd pentru înfăptuirea
obiectivelor de dezvoltare și de
construcție socialistă a patriei
noastre, depunem. în același timp,
o activitate susținută pentru a
contribui la soluționarea intr-un
mod nou a marilor probleme ale
vieții internaționale. Este bine
cunoscut că, prin întreaga sa poli
tică internațională, România a
făcut totul pentru a se realiza
relații noi. bazate pe principiile
deplinei egalități, in drepturi, res
pectului . independenței, suverani
tății și' neamestecului în treburile
interne. Putem spune că aceste
principii sînt astăzi tot mai ferm
nu numai recunoscute, dar și apli
cate, și trebuie să facem totul
pentru ca ele să fie aplicate în
relațiile dintre toate statele lumii,
fără nici o deosebire. (Urale și
aplauze prelungite ; se. scandează
îndelung „Ceaușescu — România,
pacea și prietenia !“).
Ne pronunțăm ferm pentru a se
pune capăt cursei înarmărilor, pen
tru'dezarmarea generală și, în pri
mul find, pentru dezarmarea
nucleară. Considerăm că este nece
sar să se facă totul pentru a se
trece, la eliminarea totală, pînă în
anul 2000,'a armelor nucleare, din
întreaga l,ume. Apreciem că nu
există astăzi problemă mai impor
tantă în viața mondială decit
dezarmarea, eliminarea armelor
nucleare, reducerea armelor con
venționale. asigurarea condițiilor
de pace și dezvoltare liberă și
independentă a fiecărui popor.
(Urale și aplauze prelungite; se
scandează îndelung „Dezarmare
— pace !■*■).
Este necesar să dezvoltăm larg
colaborarea in Europa cu toate sta
tele. fără deosebire de orînduire
socială, să acționăm pentru o Eu
ropă a păcii, a colaborării, pentru
o Europă unită, a națiunilor libe
re și independente. Numai pe. o
asemenea cale se vor asigura
progresul fiecărei națiuni europene
și contribuția acestui' continent la
dezvoltarea generală a omenirii !
(Aplauze puternice : se scandează
îndelung „Ceaușescu. România —
pacea și prietenia !“).
. Ne pronunțăm ferm pentru o
largă colaborare in Balcani, pen
tru transformarea regiunii noastre
într-o zonă fără arme nucleare și
chimice, fără baze militare străine.
Considerăm că Balcanii, în cadrul
securității europene, trebuie să de
vină o zonă puternică a colaborării
largi, în toate domeniile. Să reali
zăm, în acest fel, condiții pentru o

apropiere continuă a popoarelor
noastre, pentru a transforma în
întregime Balcanii intr-o zonă a
bunăstării, a independenței fie
cărei națiuni ! (Aplauze îndelunga
te : se scandează „Ceaușescu —
pace !“).
Ne pronunțăm ferm pentru
renunțarea cu desăvîrșire la poli
tica de forță și de amenințare cu
forța din partea unor țări impe
rialiste. Este necesar să. se înțelea
gă că noua politică mondială, noua
gîndire sînt incompatibile cu. ve
chea politică de forță și dictat, de
amestec în treburile altor state.
Trebuie să se pornească ferm de la
necesitatea neamestecului ■ în tre
burile
interne
și
respectării
neabătute a dreptului fiecărui po
por de a-și alege calea dezvoltării
pe care o dorește ! Iar noi sîntem
convinși că popoarele vor alege so
cialismul — pentru că acesta
reprezintă viitorul întregii ome
niri ! (Aplauze și urale puternice,
prelungite : se scandează îndelung
„Ceaușescu — Pace !“).
România se pronunță neabătut
pentru soluționarea problemelor li
tigioase dintre diferite state numai
și numai prin tratative. Susținem
ferm realizarea unei conferințe in
ternaționale in problemele Orien
tului Mijlociu, în scopul realizării
unei păci trainice și juste, care să
asigure dreptul la autodeterminare
și la crearea unui stat palestinian
independent, existența și suverani
tatea tuturor statelor . din zonă.
Numai așa se va pune capăt aces
tui conflict care durează, de mult
timp și sîntem hotărîți să ne adu
cem întreaga contribuție la această
politică ! (Aplauze puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
pace !“).
Avînd în vedere, situația econo
mică mondială foarte gravă,
înrăutățirea continuă. în acest de
ceniu, a situației țărilor în curs de
dezvoltare,: care au devenit mai
sărace, în timp ce anual zeci de
miliărde de dolari din aceste țări
au trecut în mîinile monopolurilor
și capitalului financiar internațio
nal, este necesar să se pună capăt
in cel mai scurt timp politicii de
exploatare și asuprire a țărilor în
curs de dezvoltare. Aceasta consti
tuie o necesitate pentru . viitorul
omenirii,, pentru existența și pacea
omenirii ! Este necesară realizarea
unei noi. ordini economice mon
diale, de deplină egalitate, a unor
relații economice reciproc avan
tajoase, care să favorizeze progresul
mai rapid al țărilor rămase in
Urmă, dar și dezvoltarea tuturor
statelor lumii, a economiei, mon
diale. în general. Considerăm . că
aceasta răspunde intereselor tutu
ror, națiunilor și statelor lumii !
(Aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu,
România ■— pacea și prietenia !“).
După: cum este bine cunoscut,
la sfârșitul lunii martie România
a lichidat întreaga datorie exter
nă, asigurînd prin aceasta, pentru
prima oară, deplina independență
— din toate punctele de vedere.
Nu mai plătim tribut nimănui, sub
nici o formă ; tot ce producem apârține poporului român ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză indelung „România a ales : so
cialism, pace, progres !“).
în același timp, am venit în

sprijinul agriculturii socialiste reducînd cooperativelor agricole de
producție datorii în valoare de
circa. 113 miliarde lei. Aceasta de
monstrează forța economiei noas
tre, pdlitica partidului și statului
nostru. de sprijinire puternică a
agriculturii socialiste, a' agricultu
rii: în general. (Aplauze și urale
puternice : se scandează indelung
„Ceaușescu și poporul !“).
După, cum este bine cunoscut,
țările . în curs de dezvoltare au o
situație deosebit de grea, au o da
torie de țirca 1 300 miliarde de do
lari față de țările imperialiste, de
monopolurile și capitalul finan
ciar internațional. Aceasta consti
tuie într-adevăr o situație gravă
și un obstacol mare în calea pro
gresului acestor țări, a ridicării
lor economico-sociale independen
te. Iată de .ce, România, se pronun
ță ferm pentru o soluție globală a
problemelor datoriilor, țărilor in
curs de dezvolfare.'.pe căile pe,
care* le-am menționat în mai multe,
rînduri, inclusiv prin anularea
unei părți însemnate a. acestora,
reeșalonarea pe termen lung, redu
cerea dobînzilor' sad neperceperăa
nici unei dobînzi la creditele care,
rămîn și stabilirea unei dobînzi
mici, care să nu. depășească 5 la
sută, pentru creditele viitoare ce
se vor acorda țărilor in curs de
dezvoltare.
Considerăm că o soluție cît mairapidă în aceasta -problemă va
contribui lă o schimbare radicală
a situației economice mondiale, a
relațiilor în lume, va deschide
realmente calea lichidării subdez
voltării. a progresului economicosoCial al tUtufor națiunilor lumii.
(Aplauze puternice : se scandează
îndelung „Ceaușescu. eroism —
România, comunism !“).
Avînd în. vedere, problemele
complexe și grele — politice, eco
nomice și sociale din viața inter
națională — considerăm că este ne
cesar să se acționeze intr-un spi

rit nou, printr-o gîndire nouă — și
economică, și politică. Mai cu
seamă trebuie să se facă totul
pentru soluționarea acestor pro
bleme cu participarea tuturor sta
telor — și doresc să subliniez ne
cesitatea participării active a ță
rilor mici și mijlocii, a țărilor in
curs de dezvoltare, a țărildr nea
liniate, care reprezintă marea
majoritate a omenirii și sînt direct
interesate în soluționarea proble
melor 'înțr-un mod democratic, in
interesul fiecărei națiuni. (Aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu
pace !“).
Totodată, .este necesar să crească
și mai mult rolul
Organizației
Națiunilor. Unite, al altor organis
me internaționale în soluționarea
democratică, in interesul tuturor
popoarelor, a problemelor com
plexe și grave ale vieții interna
ționale. Avem ferma, convingere
■că popoarele de pretutindeni, for
țele progresiste de pretutindeni,
acționînd în deplină unitate, pot
să ■ schimbe cursul evenimentelor,
actuala situație mondială, să asi
gure realizarea unei noi politici,
a unor' condiții de dezvoltare li
beră, independentă, a unei lumi
mai drepte și mai bune din care,
în. perspectivă, să dispară armele
și războaiele, în care popoarele
să se poată dezvolta în strînsă
prietenie, pentru bunăstarea și fe
ricirea lor. (Urale și aplauze pu
ternice : se scandează indelung
„Ceaușescu — pace !“).
Dragi tovarăși,

Aș dori, încă o dată, în înche
iere, să subliniez că avem impre
sii deosebit de bune despre munca
și activitatea oamenilor muncii
din municipiul și județul Boto
șani, despre întîlnirile cu munci
torii. țăranii, intelectualii, cu ti
nerii, cu femeile, cu toți locuitorii
acestor meleaguri. Aș dori sâ con

sider manifestările cu care am
fost întimpinați ca o expresie a
încrederii în justețea politicii
partidului nostru comunist, a an
gajamentului de a face totul pen
tru înfăptuirea neabătută a obiec
tivelor de dezvoltare viitoare a
județului Botoșani și — fiind la
încheierea vizitei în această parte
a Moldovei, și a Iașiului, și a Su
cevei — de a contribui la dezvol
tarea generală a țării, deci și la
ridicarea nivelului general al Mol
dovei.
Vă doresc rezultate cît mai bune
în
toata
această
activitate !
(Aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R.
„Ceaușescu șl po
porul !“).
Cunoașteți bine că, în întreaga
țară, se desfășoară o puternică în
trecere între județe — și în cinstba
Congresului, dar și pentru reali
zarea pe întregul an a producției
din toate domeniile. Cred că și oa
menii muncii din Botoșani vor face
totul pentru a ocupa în această
întrecere un loc cît mai bun, dacă
se poate printre primele — și eu aș
saluta dacă veți lucra în așa fel
incit sa ocupați primul loc !
Cu această dorință vă urez noi
și noi succese și realizări ! Multă
sănătate și fericire ! (Aplauze și
urale puternice, prelungite: toți
participanții la marea adunare
populară
scandează
îndelung :
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul!“, „Ceaușescu, România
— stima noastră și mindria !“. în
tr-o atmosferă de vibrantă și pu
ternică însuflețire, cei prezenți
aclamă timp îndelungat pentru
Partidul Comunist Român, pentru
secretarul general al partidului,
președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în a cărui
realegere, la cel de-al XIV-lea
Congres, întregul nostru popor
vede chezășia înfăptuirii neabătute
a mărețelor obiective de înflorire
multilaterală a României).
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VIZITA BE LUCRU fl TDVflRflSULm NICOLAE CEAUSESCU
IMPREONĂ CO TOVARASA ELENA CEAOSESCO IN WDETOL BOIOSANI
(Urmare din pag. a II-a)
a municipiului Botoșani, a întregu
lui județ.
Desfășurat Intr-o atmosferă de
puternică angajare, noul dialog de
lucru al conducătorului partidului
și statului cu colective ale unor im
portante întreprinderi industriale
din municipiul Botoșani a fost con
sacrat analizei aprofundate, la fata
locului, a principalelor aspecte ale
dezvoltării și modernizării produc
ției, a modului in care se îndepli
nesc prevederile de plan, stabilirii
pe această bază a măsurilor ce se
impun pentru desfășurarea întregii
activități la cote superioare de ca
litate și eficientă.
La vizită au participat tovarășii
Emil Bobu și Silviu Curticeanu.
Vizita in unități economice din
municipiul Botoșani, a început la

ÎNTREPRINDEREA
„ELEC
TROCONTACT", ProfIlată Pe
realizarea de aparate de joasă ten
siune, mijloace de automatizare
electronice și electrotehnice.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întîmptoați. la sosire, cu multă
căldură și Însuflețire de muncitorii
și specialiștii întreprindarii.
în cadrul analizei care a avut loc
cu acest prilej, si la care au par
ticipat membri ai consiliului oame
nilor muncii din întreprindere, mi
nistrul
industriei electrotehnice,
Nicolae Valdeecu, reprezentanți ai
conducerii centralei industriale de
profil, secretarul general al parti
dului a examinat modul în care sînt
înfăptuite importantele sarcini ce
revin unității din programele prio
ritare din domeniul minier, energe
tic și naval, din planul pe 1988, căile
și direcțiile de acțiune în vederea
îndeplinirii întocmai a prevederilor
de plan pe acest an și pe întregul
cincinal.
Directorul întreprinderii. Emil
Alexa, a informat despre munca de
pusă, măsurile luate pentru îndepli
nirea sarcinilor primite cu prilejul
precedentei vizite. în acest sens, s-a
arătat că o atenție de prim ordin a
fost acordată creșterii capacităților,
prin mal buna folosire a spațiilor
existente, fapt ce a condus la dubla
rea producției, față de 1982.
în centrul preocupărilor colectivu
lui s-au situat, de asemenea, pro
blemele privind reducerea consumu
rilor de materii prime și materiale,
creșterea calității șl fiabilității pro
duselor, precum și miniaturizarea
acestora. în același timp, prin re-

proiectarea constructivă șl tehnologi
că a produselor, modernizarea proce
selor de fabricație, s-a asigurat o im
portantă diminuare a consumurilor,
în paralel cu valorificarea superioa
ră a rĂateriilor prime și ma
terialelor. A fost prezentată dinami
ca principalilor indicatori în actua
lul cincinal, subliniindu-se creșterea
producției-marfă industriale, a pro
ductivității muncii și a exportului.
A fost înfățișată, totodată, intensa
activitate de creație tehnico-știlnțifică, care a dobindit ia întreprinde
rea ,,Electrocontact“ un caracter de
masă. S-a relevat că, în perioada
care a trecut din acest cincinal, aici
au fost obținute numeroase brevete
de inventatori și certificate de ino
vatori. Prin aplicarea in producție a
acestora s-au asigurat un grad ridi
cat de fiabilitate aparatajului elec
tric, precum și înalți parametri
tehnico-funcționali produselor fa
bricate.
în timpul vizitei. In principalele
secții de fabricație ale întreprinde
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut să se acorde in continuare cea
mai mare atenție ridicării nivelului
tehnic și calitativ al produselor,
continuării acțiunii de miniaturi
zare a acestora. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea sporirii expor
tului și a producției de export, creș
terii competitivității produselor în
treprinderii pe piața externă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
înconjurați cu deosebită căldură de
muncitorii și specialiștii întreprin
derii. Din toată inima, el au acla
mat cu însuflețire pentru partid șl
secretarul său general. S-a scandat,
cu înflăcărare, „Ceaușescu reales la
al XIV-lea Congres
La Încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresindu-se
oamenilor muncii de la întreprin
derea „Electrocontact", a arătat că
i-au făcut o impresie bună activita
tea desfășurată și realizările obți
nute de acest colectiv în ultimii ani.
Felicitîndu-1 pentru rezultatele în
registrate, secretarul general al
partidului a adresat oamenilor mun
cii urarea de a înfăptui în cele
mai bune condiții planul pe acest an și pe întregul cincinal, de
a ridica continuu calitatea și nivelul
tehnic al produselor, pentru a fi
competitive cu cele mai bune reali
zări pe plan mondial.
Cuvintele secretarului general al
partidului au fost primite cu multă
însuflețire de oamenii muncii de la
această unitate reprezentativă a in
dustriei județului Botoșani, câre au

exprimat hotărîrea lor fermă de a
acționa cu toată răspunderea, în
spirit revoluționar, pentru trans
punerea în viață a indicațiilor pri
mite, pentru îndeplinirea în bune
condiții a tuturor sarcinilor ce le
revin pentru valorificarea la nivel
corespunzător a marilor investiții pe
care țara le-a făcut în această în
treprindere.

La ÎNTREPRINDEREA deuTILAJE Șl PIESE DE SCHIMB

— prima fabrică constructoare de
mașini din județ intrată în funcțiu
ne în anul 1972 -- tovarășul
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena
Ceaușescu au fost intîmpinați cu dra
goste și respect de membrii consi
liului oamenilor muncii, de sute de
muncitori și muncitoare, care au
aplaudat și ovaționat îndelung. Erau
prezenți ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Eugeniu Ra
dulescu, cadre de conducere ale
centralei de resort
Apropiindu-se
de
un
grup
de
muncitori,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a dat mina cu ei,
întrebindu-i despre munca pe care
o desfășoară în vederea îndeplinirii
sarcinilor de producție.
Profilată inițial pentru producerea
de piese de schimb pentru industria
ușoară, la indicația tovarășului
Nicolae Ceaușescu întreprinderea
șl-a dezvoltat și diversificat con
tinuu fabricația cu o tot mai largă
gamă de produse pentru necesitățile
interne și pentru export, între care
electro și motopompe de uz gene
ral pentru diverse ramuri sile eco
nomiei. O atenție deosebită a fost
acordată îmbunătățirii calității pro
duselor, realizîndu-se In prezent
serii unitare de electro și mo
topompe de înaltă
tehnicitate,
comparabile cu produse similare fa
bricate pe plan mondial. Moderni
zări esențiale au fost aduse și la
alte utilaje fabricate în unitate. în
prezent, gradul de înnoire al pro
duselor s-a extins la 87 Ia sută din
producția întregii unități.
Pe parcursul vizitei în principale
le secții de fabricație, directorul în
treprinderii, Nistor Răcnea, a infor
mat că unitatea șl-a depășit Sarci
nile de producție pe primele 9 luni
ale anului Ia principalii indicatori,
asigurîndu-se astfel condițiile pen
tru respectarea angajamentului luat
de constructorii de mașini ca pină
la apropiatul forum al comuniștilor
români din noiembrie să îndepli
nească planul pe întregul an la producția-marfă și cea pentru export,
precum și la lucrările de investiții.

Uzina va cunoaște In continuare mo
dernizări esențiale pa baza pro
gramului stabilit, precum și o nouă
dezvoltare a capacităților de pro
ducție pe suprafețele existente prin
Creșterea gradului de ocupare a
acestora cu noi mașini și utilaje.
Apreciind rezultatele obținute de
harnicul colectiv al unității, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut
conducerii întreprinderii șl ministe
rului de resort să aibă în continuare
in vedere folosirea cît mai completă
a .capacităților existente, în vederea
creșterii producției, să continue, in
tr-un ritm mai susținut, acțiunea de
modernizare a produselor și a între
gului proces tehnologic, să crească
preocuparea întregului colectiv pen
tru reducerea gabaritelor și a greu
tății unor produse fabricate aici prin
extinderea proceselor tehnologice
moderne.
La plecare, adresîndu-«e construc
torilor de mașini de aici, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat im
presia bună pe care i-au făcut-o
activitatea întreprinderii, rezultatele
obținute, modernizările aduse unor
utilaje în vederea ridicării nivelu
lui tehnic și calitativ al producției.
Secretarul general al partidului a
felicitat întregul colectiv pentru
succesele obținute, adresindu-le în
demnul ds a acționa în continuare
pentru îndeplinirea in cele mai bune
condiții a sarcinilor da plan pe anul
în curs și pe întregul cincinal, pen
tru dezvoltarea și folosirea mai bună
a tuturor capacităților, astfel incit,
in cincinalul următor, să poată fl
dublată producția unității, să crească
«nivelul tehnic și calitativ al mașini
lor și utilajelor fabricate aici, pen
tru a contribui tn felul acesta la
dezvoltarea întregii țări, la extinde
rea relațiilor de colaborare econo
mică ale României cu tot mai multe
țări din lume. Tuturor le-a adresat
noi succese în muncă, multă sănă
tate și fericire.
Aprecierile și Îndemnurile secre
tarului general al partidului au
avut un larg ecou în riadul con
structorilor de mașini din Botoșani,
care și-au reafirmat hotărîrea de a
nu precupeți nici un efort pentru
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a planului pe acest an Și pe
întregul cincinal, pentru ridicarea
continuă a calității produselor pe
care le realizează.
Mulțumind
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în numele tu
turor oamenilor muncii de aici, pen
tru indicațiile și recomandările
primite, directorul întreprinderii a
arătat că întregul colectiv va acționa
în continuare, va munci cu abnegație
și dăruire pentru îndeplinirea tu

turor sarcinilor care le revin, străduindu-se astfel să se situeze prin
tre colectivele fruntașe din județ,
din întreaga tară.
După o primire Ia fel de călduroa
să și entuziastă ca și la unitățile vi
zitate anterior, la ÎNTREPRIN

DEREA TEXTILĂ „MOLDO
VA" dialogul de lucru purtat de
secretarul general al partidului cu
cadrele de conducere din întreprin
dere și centrală, cu specialiști și
muncitori, la care a participat mi
nistrul industriei ușoare. Măria
Flucsă, s-a axat pe probleme vizind
creșterea și diversificarea produc
ției, îmbunătățirea calități! produ
selor. sporirea eficienței Întregii ac
tivități.
In timpul vizitării unității, a ex
poziției de produse fabricate aici,
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
tovarășei Elena Ceaușescu le-au
fost preBentate preocupările colecti
vului pentru îndeplinirea sarcinilor
de plan pe acest an și pe întregul
cincinal, pentru realizarea indicato
rilor de eficientă al planului de pro
ducție.
Directorul întreprinderii. Vasile
Panțiru, a subliniat că sarcinile șl
indicațiile primite la precedenta vi
zită a secretarului general al parti

dului au fost îndeplinite. Astfel, au
fost puse în funcțiune secțiile de
țesătorle șl de finisaj cu o produc
ție de 15 milioane metri pătrați țe
sături pe an. De asemenea, a cres
cut simțitor nivelul tehnic și cali
tativ al produselor ; în prezent, o
bună parte din articolele realizate
aici se Situează la nivelul mondial.
Totodată, programul de înnoire a
produselor a fost în mare parte re
alizat, pe această bază obtinîndu-se
articole noi ou un înalt grad de fi
nisare și intr-o gamă variata de de
sene si culori. Datorită aplicării pro
gramelor de organizare și moderni
zare a proceselor de fabricație, fo
losirii tehnologiilor neconvenționale de filare și de țesut, valoarea
producției-marfă s-a mărit în ulti
mii trei ani cu aproape 33 la sută,
creșteri însemnate inregistrindu-se
și Ia productivitatea muncii,. în va
lorificarea superioară a țesăturilor,
in reducerea consumului de materii
prime, materiale și de energie. In
prezent o mane parte a producției
este destinată exportului. întreprin
derea a redus simțitor cheltuielile
la mia de >lei producție-marfă.
Apreciind rezultatele dobîndtte
pină acum de acest harnic colectiv
de oameni aii muncii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut cadrelor
de conducere din minister șl cen

trală să asigure o bună aprovizio
nare tehnico-materială a unității în
vederea realizării ritmice, integrale
a pianului pe acest a.n și pe între
gul Cincinal.
La plecare, adresi,ndu-se celor pre
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a felicitat muncitoarele si muncito
rii. inginerii și tehnicienii de la aeeastă fabrică pentru activitatea
desfășurată pină acum și le-a adre
sat -urarea de a ridica, in continua
re. calitatea produselor, de a spori
eficiența economică. de a îndeplini
in bune condiții plănui pe acest an
si pe ini.-recul cincinal.
indicațiile șl indșmnwilfi secre
tarului genera! al partidului au fost
primite eu multă însuflețire de toți
oamenii muncii de la această între
prindere. cane au reafirmat hotărîren lor de a nu precupeți nici un.
efort pentru realizarea importanteilor sarcini ce le revin pe 1989 și pe
Întregul cincinal.
în aplauzele, uralele si actaftiațSÎle puternicului colectiv de la Între
prinderea Textilă „Moldova1*, a mii
lor de locuitori ai municipiului Bo
toșani. tovarășul Mioolae Ceaușesm
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au
Îndreptat, tatr-o mașină deschisă,
spre sediul comitetului județean de
partid, unde s-au intilhit cu mem
brii biroului comitetului județean.

Întîlnire cu membrii biroului comitetului
județean de partid
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au
întîlnlt. luni dimineață, cu membrii
Biroului Comitetului Județean Bo
toșani al P.C.R.
Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid, membrii birou
lui au raportat despre rezultatele în
registrate. la nivelul județului, pre
zentând, totodată, acțiunile între
prinse în vederea Înlăturării lipsu
rilor și îmbunătățirii întregii acti
vități.
Pornind de Ia activitatea desfă
șurată, de la constatările și conclu
ziile desprinse in timpul vizitei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că, deși buhe, pe ansamblu, re
zultatele obținute nu reflectă pe
deplin posibilitățile existente, ma

rile resurse pe care Ie are județul.
Secretarul generai al partidului a
cerut pa, printr-o bună utilizare a
capacităților existente șl a celor ce
vor fi construite, a întregii baze tehnico-materiale. prin organizarea te
meinică a muncii. întărirea ordinii $i
a răspunderii, eă se asigure o dubla
re a producției industriale a jude
țului, pină la finele viitorului cin
cinal.
Referindu-se la unele aspecte ale
activității din agricultură, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat Să se
ia măsuri pentru valorificarea cît
mal bună a posibilităților de care
dispune județul, in vederea crește
rii, în continuare, a producțiilor ve
getale și animaliere.
Au fost abordate, totodată, unele
probleme privind dezvoltarea șl
modernizarea localităților județului.

în vedere» raailtaăril. tuturor
sardhîior stabilite, tovarășul
Nioolae Ceaușescu a arătat că s«
impun dinamizarea Pruncii politioororganizatotice, ideologica șl cul
tural-educative, perfecționarea con
tinuă a stilului $i metodelor, de
lucru ale comitetului județean,' ale
biroului său. ale tuturor organelor
șî organizații ilor de partid.
în încheierea ședinței, tovarășul
Nicolae Ceaușesou și-a exprimat
convingerea oă organizați* județea
nă de partid, consiliul popular ju
dețean. toți oamenii muncii din ju
deț Vor acționa CU întreaga răspun
dere. în spirit revoluționar, pentru
Înfăptuirea exemplară a sarcinilor
ca le revin, pentru îndeplinirea. în
condiții de înaltă calitate șî efi
ciență, a planului pe 1989 și pe în
tregul cincinal.

Marea adunare populară din municipiul Botoșani
Cu prilejul vizitei de lucru
în județul Botoșani a tovarășului
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena
Ceaușescu, luni a avut loc, in Piața
Republicii din municipiul reședință
de județ, o mare adunare populară.
Ia care au participat peste 50 000 de
cetățeni reprezentînd toate catego
riile de oameni ai muncii din Boto
șani $1 așezările învecinate* Participanții la adunare au ținut să salute
din nou. cu întreaga lor dragoste șî
recunoștință, pe secretarul general
al partidului, de numele și activita
tea căruia
leagă strălucitele rea
lizări care au schimbat înfățișarea
județului șl viața locuitorilor săi.
Apariția la balconul sediului comi
tetului județean de partid a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
tovarășei Elena Ceaușescu a fost sa
lutată cu îndelungi aplauze, cu pu
ternice urale și ovații. Se scanda cu
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu ți poporul!“. „stima
noastră si mindrla. Ceaușescu —
România I*. ..Ceaușescu — pace
..Ceaușescu reales la al XIV-lea Con
gres !“.
Deschiztad adunarea, primul-secre
tar al Comitetului Județean Boto
șani al P.C.R.. tovarășa Elena Nae,
a spue :
Mult stimate tevar&șe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului
Comunist Român.
Președintele Republicii Socialiste
România,
Mult sumată ei iubită tovarășă
Elena Ceausescu,

Vă rog să-mi permiteți ca. în
numele tuturor celor care trăiesc și
muncesc pe aceste mîndre si fru
moase plaiuri românești, să vă adre
săm cele mai calde urări de bun
venit, alese ginduri de înaltă prețuire
si nețărmurită recunoștință față de
marele Erou între eroii neamului,
ilustru conducător da partid șt de
tară, ctitorul genial al României
socialiste moderna,
personalitate
proeminentă a lumii contemporane,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
într-o deplină unitate de simțire
ți gîndlre cu întregul nostru popor,
locuitorii județului Botoșani sînt
mîndri de ceea ce s-a realizat în
tara noastră sub inteleaota dum
neavoastră conducere, mult stimate
tovarășe secretar general. în perioada
deschisă de Congresul al IX-lea
al partidului, ne care cu legi
timă mlndrie patriotică si profun
dă recunoștință o numim Epoca
Nicolae Ceaușescu. cea mai gran
dioasă din Întreaga noastră istorie.
Vă rog să-mi permiteți ca. în
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județ. să exprim
adeziunea noastră deplină la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al
partidului privind realegerea dum
neavoastră. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. în suprema
funcție de Partid. în care vedem,
asemenea întregului oopor. chezășia
aigură a înaintării neabătute a

României pe calea construcției so
cialiste si comuniste.
Cu prilejul acestui înălțător mo
ment pentru noi, toți botoșănenil vă
exprimăm un fierbinte și respectuos
omagiu, mult iubită șl stimată to
varășă Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului și statului, stră
lucită personalitate științifică, care
aduceți o contribuție de excepționa
lă însemnătate la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului
și statului, la înflorirea științei, învățămtntului și culturii românești.
Ca urmare a transpunerii în viață
a prețioaselor dumneavoastră indica
ții și orientări, beneficiind din plin
de sprijinul și grija ce ați purtat-o
întotdeauna dezvoltării economice șl
sociale a județului nostru prin Pro
gramul special de dezvoltare — *
continuat vorbitoarea — vot» asigu
ra atingerea nivelurilor privind vo
lumul de activitate economică șl in
dustrială pe locuitor stabilite de
cel de-al XIII-lea Congres al
partidului. Vă încredințăm, mult
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că vom face to
tul pentru a întîmpina cel de-al
XIV-lea Congres al partidului cu
realizări tot mat bune la toți indica
torii, că vom acționa cu exigență și
fermitate pentru a îndeplini preve
derile actualului cincinal șt a pre
găti în cele mal bune condiții cin
cinalul anilor 1991—1995.
Vă raportăm că în toate unitățile
agricole cooperatiste și de stat au
fost obținute în acest an cele mâl
mari producții din întreaga istorie a
Județului nostru, că avem un nu
măr mare de unități care, la griu,
orz, floarea-soarelui, cartofi și alte
culturi, au îndeplinit obiectlyele pen
tru obținerea înaltului titlu de
„Erou al Noii Revoluții Agrafe".
Pe deplin conștient! că atit în ac
tivitatea din industrie și agricultură,
cît și din alte sectoare există însem
nate resurse Si posibilități de creș
tere a rodniciei st eficientei muncii,
vom acționa cu mai multă exigență
pentru a determina in întreaga
muncă de partid, de la nivelul jude
țului pînă la fiecare unitate, un cli
mat de ordine șl disciplină desăvâr
șite. de înaltă răspundere fată de
realizarea producțiilor planificate.
In numele colectivelor de oameni
ai muncii cu care v-ațl intîlnit în
cursul vizitei de lucru, al tuturor
locuitorilor din județul Botoșani, do
resc să vă adresez cele mal calde
Si respectuoase mulțumiri pentru cu
vintele de apreciere pe care le-ați
rostit la adresa muncii noastre, cît
si pentru observațiile critice pe care
ni le-ați făcut, pentru prețioasele in
dicații și orientări care se constituie
pentru noi intr-un însuflețltor pro
gram de muncă și acțiune revoluțio
nară. Vă asigurăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult
iubită și stimată tovarășă Elena
Ceaușescu. că vom acționa cu toată
hotărîrea. că ne vom consacra toate
forțele. îmbunătătindu-ne radical Sti
lul și metodele de muncă. întreaga
activitate politico-organizatorică în

vederea înfăptuirii sarcinilor ce na
revin.
In continuare, a luat cuvlntul to
varășul Sava Băetu, secretarul
comitetului de partid de la între
prinderea de Sticlărie și Porțelan
Dorohoi. care a spus :
A
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu.
Mîndri de a fi contemporanii glo
rioasei epoci inaugurate de Congre
sul al IX-lea al partidului, ce poartă
ilustrul dumneavoastră nume, vă ex
primăm. mult stimate si iubite
tovarășe Nicolae ’ Ceaușescu. mult
stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
cea mai aleasă prețuire Si profunda
recunoștință pentru tot ce ati făcut
șl faceți ca România să Înflorească
continuu, să fie liberă șl indepen
dentă.
Intr-o deplină unitate de gind si
faptă cu întregul popor, ne expri
măm adeziunea unanimă față de
Hotărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral ca la cel de-al XIV-lea Con
gres dumneavoastră, mult stimate
și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Să fiți reales în înalta funcție de
secretar general *1 Partidului Co
munist Român.
în acest moment de profundă vi
brație patriotică, vă aducem un
cald sl respectuos omagiu, mult
stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
strălucit militant al partidului șl
statului nostru, pentru neprețuitul
sprijin de care beneficiem, în ve
derea utilizării pe scară largă a re
zultatelor cercetărilor științifice ro
mânești, pentru așezarea la baza în
tregii activități economicO-feociale a
științei și tehnicii celei mai avan
sate.
Vă raportăm că, așa cum ne-ațl
indicat dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășa secretar general
Nicolae Ceaușescu, la precedenta
vizită de lucru, am sporit valoarea
produselor obținute dintr-o tonă de
pastă de sticlă si de ceramică, fecuperlnd si reintroducând în circuitul
productiv materialele refoiosiblle.
Ne-am îndeplinit angajamentul de
a realiza mai devreme planul pa
3 *nl și 9 luni, obținînd o producția
suplimentară de 50 milioane lei»
destinată Îndeosebi exportului. As
tăzi, la această mare adunare popu
lată, doresc să vă raportez că am
îndeplinit sarcinile la produețlamarfă si la export pe primele 9 luni
din 1989. Vom acționa cu toată fer
mitatea pentru ca întreprinderea
noastră să ocupe în scurt timp un
loc cit mai bun tn ierarhia mondială
a producătorilor de sticlărie și por
țelan.
Să ne tr&ițî mulți ani fericiți,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, pentru
progresul, bunăstarea, libertatea și
independența scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă Româ
nia !

A luat apoi cuvîntul tovarășul
Mihai Tănase. președintele Coo
perativei Agricole de Producție
Trestiana, care a spus :

Mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu.

rea neclintită în superioritatea orîndulrii socialiste, in forța proprietății
cooperatiste, în justețea politicii ge
nerale a partidului de realizare con
tinuă a calității vieții.
Așa cum este în tradiția noastră, a
moldovenilor. Vă dorim, dragi con
ducători. mult stimate șl iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult
stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
ant mulți în sănătate și fericire, pu
tere de muncă, spre binele poporu
lui. pentru viitorul luminos al Româ
niei socialiste.
în cuvîntul său. tovarășul Con
stantin Huțu, secretarul comitetului
de partid de la întreprinderea „Electrocointăct" Botoșani, a spus :

îndeplinesc o înaltă datorie de
conștiință ca, în numele celor peste
îoo ooo lucrători ai ogoarelor județu
lui Botoșani, ai cooperatorilor din
Trestiana să dau glas sentimentelor
de nespusă bucurie și nemărginită
recunoștință pentru noul și rodni
cul dialog purtat de dumneavoastră
cu oamenii muncii din agricultura
acestei străvechi vetre de istorie ro
Mult stimate șl Iubite tovarășe
mânească.
Nicolae Ceaușescu,
tn atmosfera de deplină angajare
Mult stimată tovarășă Elena
revoluționară ce caracterizează viața
Ceaușescu,
și munca întregului popor, ne expri
măm deplina adeziune Ia Hotărîrea
în numai* puternicului detașa
Plenarei Comitetului Central al Par
ment muncitoresc de la întreprin
tidului Comunist Român ca, Ia cel
derea „Electrocontact" de pe plat
de-al XÎV-Ieă Congres, să fiți reales,
forma industrială a municiipiuilui
mult stimate și iubite tovarășe
Botoșani, ctitorie de seamă a glo
Nicolae Ceaușescu, în suprema func
rioasei Epoci Nicolăe Ceaușescu,
ție de secretar general al Partidului
aduc la această mare adunare popu
Comunist Român. Noi vedem în elară omagiul înflăcărat de înaltă
ceastă fermă și înțeleaptă opțiune
prețuire și profundă recunoștință,
un act politic de dimensiuni Istorice,
dumneavoastră, mult stimate si
garanția sigură a mersului neabătut
iubite tovarășe secretar generai.
al țării pe drumul de glorie și mă
Erou între eroii neamului, ctitor de
reție al socialismului și comunis
geniu ai României socialiste moder
mului.
ne, luptător neînfricat pentru Cau
Sentimente de profund respect șl
za partidului, pentru triumful idea
«leasă prețuire exprimăm față de
lurilor socialiste sî comuniste în
tovarășa Elena Ceaușescu, militant
patria noastră.
de frunte al partidului șl statului,
.Tsemenea tuturor comuniștilor,
ilustră personalitate științifică, sub
tuturor oamenilor ftitiinoU de pe în
a cărei Îndrumare nemijlocită cer
treg cuprinsul patriei, susținem, din
cetarea agricolă este pe deplin an
ari incul ființei noastre, realegerea
gajata în sporirea producțiilor, în
dumneavoastră, mult stimate si
înfăptuirea obiectivelor noii Revolu
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ții agrare.
la oel de-al XIV-lea Congres, tn su
prema funcție de secretar general
De la tribuna acestei mari adunări
aî Partidului Comunist Român. în
populare, doresc să raportez că în
această fundamentală opțiune văahll socialismului producția agricolă
zlnd cea mail sigură chezășie a în
a județului a crescut de aproape 8
făptuirii politicii de înflorire multi
ori, din care de 4 ori după Istoricul
laterală a țării.
Congres al IX-lea al partidului. Be
Exprimăm cele mal vii al alese
neficiind de sprllinul continuu și
sentimente de stimă șt gratitudine
substanțial al partidului și statului,
tovarășei Elena Ceaușescu. pentru
al dumneavoastră personal, aplici nd
neobosita activitate desfășurată In
în viață indicațiile și orientările ce
conducerea partidului sl statului,
-ni le-ați dat cu privire la modul it*
pentru contribuția hotăritoare la ecare trebuie să lucrăm mal bine și
laborarea și înfăptuirea planurilor
mal eficient pămîntul. după Congre
și programelor de dezvoltare multi
sul al IX-lea baza tehnico-materială
laterală a patriei, la Înflorirea știin
a cooperativei noastre a crescut de
ței. cercetării. învățământului si cul
peste 20 de ori. sporind an de an
turii românești, la introducerea pa
producțiile. De la 1 200 kg griu la
scară largă a cuceririlor revoluției
hectar cit obțineam tn 1965 am ajuna
științifico-tehnice contemporana în
astăzi Ia 8 500 kg la hectar ; la car
toate domeniile de activitate.
tofi de toamnă, față de 12 000—15 000
kg la hectar, obținem peste 75 000 kg
Vă raportăm, mult stimate șl Iu
la hectar, iar la sfecla de zahăr pre
bite tovarășe secretar general, că am
vedem în acest an o recoltă de
reușit sâ dublăm producția pe ace120 000 kg la hectar. Vă raportez că ' leași capacități și sîntem hotăriți să
și la porumb. în condiții de teren
punem mai bine in valoare moderna
neirigat, estimăm o producție de cir
bază tehnico-materială de care dis
ca 23 000—24 000 kg știuleți la hectar.
punem. Mîndri de a fi membri al
Partidului Comunist Român, partid
Este datoria noastră, a tuturor, de
al clasei muncitoare, forța politică
a cinsti cel de-al XIV-lea Congres
Conducătoare în societate, acționăm
al partidului cu rezultate deosebite
zi de zi pentru ca bilanțul muncii
In muncă, exprimîndu-ne astfel în
noastre să fie cit mal rodnic.
modul cel mal convingător încrede

Sîntem pe deplin conștient! că în
munca noastră se manifestă o serie
de neajunsuri, că dispunem de mari
posibilități ți rezerve încă nevalori
ficate, că va trebui să acționăm mai
energic pentru întărirea ordinii ți
disciplinei. Ața cum ne-ațl indicat
dumneavoastră, mult stimate ți iu
bite tovarășe secretar general, pe
parcursul vizitei pe care ați între
prins-o în întreprinderea noastră,
vom lua măsuri hotărîte pentru fo
losirea cît mai corespunzătoare a
mașinilor șl utilajelor, a materiilor
prime, materialelor și energiei, ast
fel îhcît, in cel mai scurt timp, sar
cinile ce ne revin să fie îndeplinita
ritmic și la un Înalt nivel calitativ.
Să ne trăiți întru mulți ani, mult
Stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, pentru glo
ria șl măreția Româniși socialiste.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a
fost adresată rugămintea de a lua
cuvîntul la această mate adunare
populară.
Intimpinat cu vil șl puternice
aplauze, a luat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România.
Cuvintarea secretarului general al
partidului, transmisă direct de pos
turile noastre de radio și televiziu
ne. a fost urmărită cu deplină apro
bate și satisfacție, fiind subliniată
In repetate rînduri cu ovații și urale,
cu îndelungi aplauze.
Aprecierile, indicațiile șl îndemnu
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu
au găsit un profund ecou în inimile
celor prezenți la adunare. Bind ex
presie acestor sentimente, primul-se
cretar al comitetului județean de
partid a «pus :
„tn aceste momente de puter
nică angajare revoluționară. In*
găduițl-mi, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. mult stimată șl
iubită tovarășă Elena Ceauseecu, să
vă exprim, din nou. cele mal calde
mulțumiri, profunda noastră recu
noștință pentru prețioasele orientări
ți indicații pe care ni le-ați dat pe
parcursul vizitei întreprinse în jude
țul nostru, pentru grija deosebită și
sprijinul acordat dezvoltării acestei
vetre de civilizație românească, ase
menea întregii țări, in glorioasa
Epocă Nicolae Ceaușescu.
în numele organizației județene
de partid, al comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii, ne angajăm
«olamn, alei la maree adunare
populară, să facem totul pentru a
îndeplini neabătut, eu spirit de răs
pundere, orientările șl șarcinlle
cuprinse în magistrala dumneavoas
tră cuvintare, astfel Incit prin în
făptuirea programului de dezvoltare
economico-Socială în profil terito
rial a județului Botoșani să con
tribuim la ridicarea scumpei noas
tre patrii pe trepte tot mai înalte de
civilizație și progres.
Permiteți-ml, de asemenea, să
reînnoiesc expresia voinței noastre

ferme șî ttnânîme ca dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, Să fiți reales, la
marele
forum
al comuniștilor
rOnitlnl, in suprema funcția de
secretar general al partidului, pen
tru viitorul liber ș! demn al na
țiunii noastre socialiste.
Trăiască în glorie Și măreție
Partidul Comunist Român, în frunte
cu secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu".
Marea adunare populară s-a în
cheiat intr*o atmosferă entuziastă,
de vibrant patriotism. Participanțil
au făcut din nou o călduroasă ma
nifestate de dragoste șl prețuire
pentru conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru. Au răsunat
din nou puternice urale și ovații
pentru partid și secretarul său gene
ral, pentru patria noastră socialistă,
pentru viitorul fericit al întregului
nostru popor.
*

La plecarea din municipiul Boto
șani, tovarășul Nicolae Ceaușescu șî
tovarăș» Elena Ceaușescu au fost
salutați eu aceleași sentimente de
aleasă dragoste și prețuire, cu entu
ziasmul ce s-a manifestat pe tot
parcursul vizitei. Numeroșii cetățeni
prezenți la ceremonia plecării spre
Capitala au aclamat și ovaționat cu
înflăcărare pentru partid șl secretarul
Său general.
Garda alcătuită din militari al for
țelor noastre armate, membri al găr
zilor patriotice ei al detașamentelor
de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei a prezentat onoruL
A fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
Pionieri și șoimi al patriei, tineri
și tinere au oferit cu dragoste
tovarășului Nicolae Ceaușescu sA
tovarășei Elena Ceausescu frumoem
buchete de flori.
Mulțumind încă o dată tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu pentru vizita efectuată,
primul-secretar ai comitetului jude
țean de partid a reafirmat angaja
mentul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Botoșani
de a acționa cu Întreaga energie
pentru traducerea în viață a orien
tărilor șl indicațiilor primite cu acest prilej.
Prin întreaga sa desfășurare, vizita
de lucru în județele din nordul țăru
— Iași. Suceava și Botoșani —• a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
a reprezentat un nou moment me
morabil In viața organizațiilor de
partid, a colectivelor unităților eco
nomice din această parte a tării, pen
tru care sarcinile încredințate de se
cretarul general al partidului au o
excepțională importantă in vederea
ridicării întregii activități la un ni
vel calitativ superior, realizării în
cele mai bune condiții a planului pe
acest an șl pe Întregul cincinal, pen
tru a intînipina cu succese tot mâl
însemnate cel de-al XIV-lea Congres
al partidului.
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Toate forțele satelor - puternic mobilizate
la strîngerea recoltei de toamnă și la semănat

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură
raportează încheierea recoltării
unor culturi și obținerea de producții
mari la hectar
In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
genera! al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Bacău al P.C.R. raportează încheierea re
coltării culturii de floarea-soarelui pe întreaga suprafață și obținerea
unei producții medii de 5 390 kg 1° hectar, cea mal mare producție reali
zată in această parte a țării.
Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, - se
spune în telegramă — că realizările deosebite obținute de agricultura
județului nostru constituie rezultatul concret al aplicării neabătute In
practică a politicii agrare a partidului, sprijinului permanent pe care
îl acordați dezvoltării acestei ramuri de bază a economiei naționale,
ridicării necontenite a nivelului de trai material și spiritual al țuturor
lucrătorilor ogoarelor.
Hptăriți să întîmpinăm cel de-al XlV-lea Congres ai partidului cu
noi și importante succese in toate domeniile de activitate — se subli
niază in telegramă - In spiritul orientărilor și indicațiilor de o inesti
mabilă valoare date de dumneavoastră cu ocazia recentelor vizite de
lucru, acționăm pentru urgentarea strîngerii recoltelor acestei toamne și
livrarea conform destinațiilor stabilite prin plan, recoltarea și depozi
tarea furajelor, realizarea la timp și de cea mai bună calitate a însă?
mînțării griului și orzului pentru a asigura a producție superioară anul
viitor.
In încheierea telegramei se exprimă angajamentul tuturor lucrăto
rilor ogoarelor de a face totul pentru utilizarea rațională a pămintului și
a bazei materiale, creșterea eficienței economice a activităților agricole,
înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, de a face totul
pentru transpunerea in practică a mărețului program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul scump al patriei.

LA FLOAREA-SOARELUI
® Județul Bacău - 5 390 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA SFECLA
DE ZAHĂR
IN

SECTORUL AGRICOL
ILFOV

• întreprinderea Agricolă de Stat
Mogoșoaia — 102 750 kg la
hectar

LA PORUMB
JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pătuie — 31540 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pristol —• 31350 kg la
hectar

LA

RICIN

JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vieru
5 720 kg la
hectar

JUDEȚUL TELEORMAN
• Stațiunea de Cercetări Agricole
Drăgănești-Vlașca — 5 200 kg
la hectar

LA SOIA
JUDEȚUL BRAILA
• Cooperativa Agricolă de Pro?
duefie Cazasu — 6 220 kg la
hectar
• Cooperativa Agricoli de Pro
ducție Măxineni — 5 550 kg la
hectar

JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Issvoru — 5 570
hectar
• Cooperativa Agricolă de
ducție Poenari — 5 240
hectar
• Cooperativa Agricolă de
ducție Trestiehi — 5110
hectar

kg Ia

Pro
kg la
Pro
kg la

JUDEȚUL CONSTANȚA
© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moșneni — 5 450 kg la
hectar

JUDEȚUL ALBA

ci nema
• Un studio iu căutarea unei vedete;
L.UUEAFARUL, (15 87 67) —
11; 13;
15; 17: 19, FAVORIT (45 3|70) - 9;
11:
13;
15; 17;
19,
EXCELSIOR
(85 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
« Flori de glieațâ : DACIA (50 35 91)
9; li; 13; 15; 17; 19
© Martori dispăruți: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• O vară cu Mata: MUNCA (31 50 97)
— 15; 17; 19
• Declarație de
dragoste : SCALA
(11 03 78) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• De la literatură la film : PATRIA
(11 85 25) — 8; 11,13,Ș9; 16.45; 18;
20,15. '
• Program special
pentru copil și
tineret: DOINA
(16 35 38) —
8,45,
10,15; 18,30; 14-45; 17; 19,15.
© Nava Iul Yang : GRIVIȚA (17 08 58)
- g; 1|;
}3; 15; 17; 19,
PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Dragoste șl datorie: COTROCENI
(81 «8 88) — 15; 17; 19

La însămînțări, lucrări de bună calitate

însămînțările de toamnă — ne re
ferim cu precădere la orz și griu —
șe apropie zi cu zi, iar pe alocuri au
și început la orz, aceasta mai jjgo
vreme decît in anul precedent. Așadar, într-o astfel de situație, hotăritoare pentru punerea unor baze
trainice producției de cereale păioase din anul viitor, sînt pregătirea in
cele mai bune condiții a patului
germinativ și efectuarea însămințârii propriu-zise. De altfel, pentru ca
în momentul startului semănătorile
să aibă un front de lucru maxim,
peste tot s-a acționat în două schim
buri și în schimburi prelungite, ast
fel că la nivelul județului, incepind
de luni, 18 septembrie, au mai ră
mas de arat mai puțin de 9 procen
te din cele 147 131 hectare, Și după
cum ne relata inginerul Ion Stuparu
de la direcția agricojă, răpită, legu
mele și plantele de nutreț au fost
însămințate pe cele aproape 16 000
hectare prevăzute și, totodată, s-a
început insămințarea orzului, lucra
re realizată pînă în seara zjlei de
duminică, pe cireș 3 flOO hectare.
Despre modul concret cum se ac
ționează în acest sens aveam să
aflăm în unitățile agricole din Con
siliul Agroindustrial Piatra Olt. De
sigur, și aici, insămințatul furajelor,
al raniței destinate producerii de sămînță și al legumelor pentru verde
țuri a fost finalizat pe suprafața pla
nificată de 761 hectare. Constantin
Ștefan, inginerul-șef al consiliului
agroindustrial, ne relatează că ară
turile pentru însămînțările de toam
nă sint, de asemenea, încheiate pe
întreaga suprafață și se finalizează
pregătirea terenului pentru orz, cul
tură la care duminică a șl început

Insămințarea, fiind asigurate toata
condițiile ca in trei zile întreaga sămînță să fie incorporată în șol. Con
tinuă pregătirea terenului pentru
griu, lucrare realizată pe aproape
jumătate din suprafață,
La Cooperativa Agricolă Piatra Olt
peste 1 700 hectare din 4 300 total
arabil urmează a fi însămințate in
această toamnă. Inginerul Ion Pau,
președintele unității, ne precizează
că toate lucrările de pregătire sînt
în grafic, de bună calitate. La orz
se efectuau lucrările de pregătire
pe ultimele suprafețe, iar la ferma
nr. 4 Slătioara a și început semă
natul. Și in cooperativele agricole
Dranovățu și Pirșcoveni se finalizea
ză pregătirea terenului pentru orz, și
continuă în ritm susținut aceeași
lucrare pentru griu, în condițiile în
ceperii însămînțării orzului. La Pirș
coveni, lucrarea se efectua în pre
zența inginerului-șef. Georgeta Dinu,
și a directorului S.M.A., Ion Deșpina. Se lucra cu viteza I și nl s-a
spus că fiecare semănătoare rea.Hr
zează cite 10 hectare pe zi-lumină,
forțele mecanice șt umane fiind su
ficiente. pentru încheierea înșămințăriî orzului îp trei zile. Aceasta și
din grija de a asigura desfășurarea
lucrării în condiții de cea mai bună
calitate, La fel șe acționa și în ce
lelalte unități din consiliul mențio
nat, ca de altfel șt din altele. Este
necesar să se lucreze pretutindeni
potrivit tehnologiei stabilite de co
mandamentul județean pentru agri
cultură, in vederea punerii unor
baze solide recoltelor anului viitor.

Mihai GRIGOROȘCUTĂ.
corespondentul „Scînteii"

Recoltarea sfeclei de zahăr
corelată cu transportul

vaslui:

Unitățile agricole din județul
Vaslui au cultivat, In acest an,
aproape 3 000 hectare cu sfeclă de
zahăr. Pentru prima oară, însemna
te suprafețe au fost cultivate și in
întreprinderile agricole de stat. Re
colta fiind bună, peste tot s-a trecut,
încă din prima parte a lunii septem
brie, la recoltarea și livrarea sfeclei
la noua întreprindere de prelucrare
din Fălciu. Cum se desfășoară, prac
tic, în județ această importantă
acțiune economică ?
In mod firesc, pornim de la punc
tul tn care se poate vedea cei mai

bine eficienta întregii activități,
adică de la întreprinderea de In
dustrializare a Sfeclei de Zahăr
Fălciu. Directorul unității, tovarășul
inginer Emilian Cazacu, ne spune
că, fiind primul an cind unitatea
prelucrează sfecla rezultată din în
tregul județ, au fost pregătite din
vreme toate condițiile 88 întreprin
derea să funcționeze la capacitatea
prevăzută, de 1 000 tone in 24 de ore.
In acest scop, de comun acord cu
unitățile producătoare, unde se află
tehnicienii Întreprinderii, au fost intocmite grafice de lucru care să

asigure stlnOe preluarea a 1500
tone de sfeclă, In așa fel incit să se
formeze stocuri necesare pentru
2—3 zile. Au fost luate măsuri de
transport pe C.F.R. a 500 tone zil
nic, iar restul cu autocamioane și
remorci, dar și cu atelajele.
Acum in toate unitățile agricole
cultivatoare de sfeclă de zahăr se
lucrează la recoltare și transport
Pînă în seara zilei de 17 septembrie
recolta a fost strînsă de pe 17 la
sută din suprafață. Foarte bine se
acționează jn unitățile din consiliile
agroindustriale Crasna, Dimitrie
Cantemir, Murgeni, Vaslui, Negrești
și Fălciu. Cooperativa Agricolă Vetrișoaia din Consiliul Agroindustrial
Fălciu, de exemplu, a avut de re
coltat 160 hectare. Organizarea ju
dicioasă a muncii și participarea în
masă a cooperatorilor au făcut ca
sfecla de pe jumătate din suprafață
să fie deja recoltată și cea mai mare
parte din producție transportată
direct la fabrică. La Cooperativa
Agricolă Fălciu, de asemenea, 50
din ceje 90 hectare au fost
recoltate, iar rădăcinile transportate
numai eu atelajele proprii. Rezulta

iași.

te bune Înregistrează și cooperati
vele agricole din Rincenf, Berezeni
și Bozig din același consiliu. Și nu
numai acestea. La Tanacu, Zăpodeni,
Deleni, Vutcani, Muntenii de Jos,
Dumești, Murgeni, Blăgești, Văleni,
Vulturești și alte cooperative agri
cole și întreprinderi agricole de stat
din județ există o susținută preocu
pare atît pentru recoltare, cit și
pentru transport.
Culesul sfeclei trebuie însă mult
Intensificat în unitățile din con
siliile agroindustriale Bîrlad, Huși,
Banca, cu rezultate modeste pînă
acum. în același timp, este necesară
o mai bună corelare a transportului
cu recoltarea. Spunem aceasta de
oarece în ultimele zile în consiliile
agroindustriale Vaslui. Zorleni. Huși,
Murgeni, doar 58 ia sută din canti
tățile de sfeclă recoltate au fost
transportate. Așadar, ritmul recoltă
rii, dar îndeosebi al transportului,
trebuie intensificat în toate unități
le. Că ește posibil au demonstrat în
seși exemplele la care ne-arn referit.

Petru NECULA

corespondentul „Scînteii"

După ploi, viteza de lucru in cimp
a crescut

La ce se lucrează acum. în unită
țile agricole din județul Iași? — între
băm ne inginerul Constantin Daseăiu.
directorul direcției agricole județene.
..Toate lucrările agricole sînt acum
urgente -r ne spune direetorul. Răs
punzi nd chemării tovarășului
Nicolae Ceaușescu. cuprinse în cu
vântarea la marea adunare populară
din municipiul Iași de a obține re
colte tot mai bune, lucrătorii ogoare
lor participă atit Ia cules, cit și la
pregătirea insămintărilor. Am stabi
lit o serie de nriorjtăți ; finalizarea
recoltării
cartofilor.
respectarea
graficului de preluare a sfeclei de
zahăr, recoltarea legumelor, strugu
rilor șl fructelor, Incit să fie dimi
nuate pierderile ce au început să
apară în urma ploilor, strîngerea fu
rajelor pentru iarnă, și, concomitent,
insămințarea culturilor de toamnă".
După ploile din prima decadă a
lunii septembrie, timpul a fost fru
mos. Ca atare, s-a lucrat intens in
cimp în toată săptăpiina care s-a în
cheiat. Pînă la începutul acestei săptămînl, cartofii de toamnă s-au scos
de pe aproape 50 la sută din supra
față, iar porumbul pentru consum s-a
recoltat pe 25 la sută din cele 70 511
hectare. Recoltarea sfeclei de zahăr
se află In grafic tn toate unitățile
agricole. Arăturile s-au făcut pe 72

la sută, astfel că a tncepuț semăna
tul in toate unitățile agricole din
județ ; primele 10 000 de hectare
primind deja săminla.
Iată unele aspecte de muncă sur
prinse- în cîteva unități agricole din
Consiliul Agroindustrial Hîrlău. Coo
perativa Agricolă Scobinti. Stăm de
vorbă cu inginerul Gheorghe Sticlaru,
președintele unității : „Am cultivat
763 hectare cu porumb. 135 hectare
cu sfeclă de zahăr, 100 hectare cu
floarea-soarelui, 70 hectare eu car
tofi și avem 120 hectare vje pe rodPentru a recolta repede și bine, am
împărțit judicios forțele. Astfel. 200
de cooperatori merg in urma celor
două dislocatoare și string cartofii și
sfecla de zahăr. Cu recoltarea sfeclei
de zahăr sîntem in Rrșfic. La po
rumb urmărim o uscare mai bună
a plantelor, ca să punem la lucru și
cele 4 combine alături de cei 330
cooperatori care lucrează manual. La
culesul strugurilor sînt repartizați 250
cooperatori. In această unitate agri
colă se muncește intens și la pregă
tirea terenului pentru insămintări.
lucrare efectuată pe 559 hectare, din
care 15 hectare au fost însămințate.
Inginerul-șef. Dănut Sopcă. urmăreș
te si îndrumă tractoriștii să folo
sească din plin cele 15 tractoare la
arat. 5 cultivatoare si 6 discuitoare

pentru a pregăti Imediat suprafețele
ce se eliberează.
Cooperativa Agricolă Cotnari. In
ginerul Gheorghe Ionescu, președin
tele unității, ne precizează că recol
tarea celor 514 hectare eu porumb nu
ridică probleme. întrucît lucrează
la cimp peste 130 de cooperatori,
în urma lor se întrec și tractoriștii
la arat și la pregătirea terenului pen
tru începerea imediată a semănatu
lui. „Urgența cea mal mare — ne
spune interlocutorul — este la noi
recoltarea strugurilor de pe cele 193
hectare vie pe rod. Avem repartizați
la cules în mod permanent 420 de
oameni. Cu ajutorul benelor, strugu
rii sînt transportați la centrul de vinificație, folosind în acest scop 5
tractoare mici. Am făcut insă coman
dă să ne vină și mașini de la între
prinderea de vinificație. Ele ne sînt
absolut necesare. întrucît ferma nr.
2 Bahlui, condusă de inginera Ale
xandrina Măluțan, care are 120 hec
tare. este prea departe de centru! de
vinificație și nu putem transporta
strugurii cu mijloacele noastre. De
altfel, primele mașini de la întreprin
derea de specialitate au și început
să sosească".
Consemnăm aceeași activitate in
tensă și la Cooperativa Agricolă Ceplenița. „Intrucit terenurile cu po
rumb. sfeclă de zahăr si floarea-soareiui sînt foarte îndepărtate de sate
le din comună s-a luat măsura să
se construiască un cimp de barăci
— dormitoare simple — ne-a spus
Costel Țjrziu. președintele unității.
Oamenii rămînînd să doarmă noap
tea aici au posibilitatea să înceapă
lucrul dis-de-dimineață și 6ă-l În
trerupă seara tîrziu. In acest fel, nu
numai că nu se pierd timp și car
buranți cu transportul în fiecare zi
la cîmp șl Înapoi al oamenilor, dar
cel vreo 100 de cooperatori care rămîn noaptea să doarmă în cîmp lu
crează cu spor. In numai cîteva zile
ei au șl recoltat mai bine de 60 hec
tare porumb. Concomitent, au fost
efectuate arături ne 450 hectare și
au fost însămințate primele 10 hec
tare cu diferite culturi de toamnă.
Asemenea exemple de muncă sus
ținută, harnică și plină de avînt Ia
recoltare șj la pregătirea terenului
pentru insămîntare — răspuns prin
faote îndemnurilor adresate de
secretarul general al partidului — se
, constată in toate unitățile agricole
din județul Iași. Lucrătorii ogoarelor
se străduiesc să sporească de la zi la
zi ritmul de lucru, incit roadele
toamnei să fie strinse cit mai reoede
si fără pierderi, iar recolta viitoare
de griu si orz să fie pregătită in
timp optim.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteli"

• întreprinderea Agricoli de Stat
Jidvei — 5 250 kg la hectar

JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricojă de Pro
ducție Roeiu — 5 280 kg la
hectar

In telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din acesta unități agricole raportează terminarea recoltării unor
culturi și obținerea de producții
mari la hectar.
De asemenea, in telegrame se
arată că tn prezent toate forțele
umane și mecanice din agricultură
sînt concentrate la recoltarea cit
mai grabnică și fără pierderi a
culturilor de toamnă, a legumelor
și fructelor, la strîngerea șl depo
zitarea furajelor, la efectuarea
arăturilor și semănat.
în încheierea telegramelor, oame
nii muncii se angajează să nu
precupețească nici un efort pentru
a-și îndeplini cu cinste sarcinile
ce le revin, pentru a contribui la
dezvoltarea, in continuare, a agri
culturii neașțre socialiste, pentru
a-și aduce contribuția la Îndepli
nirea obiectivelor noii revoluții
agrare.

„Zilele culturii din Republica
Democrată Germană"
între 14 si 18 septembrie s-au
desfășurat in tara noastră „Zilele
culturii din Republica Democrată
Germană", manifestare complexă
pusă sub semnul aniversării a patru
decepii de la întemeierea R.p.G. Pe
parcursul celor cinci zile au avut loc,
în Capitală, la Buzău, Cluț-Napoca,
Craiova. Iași, Qradea, Pitești, Plo
iești, Șatu Mare, Tirgovișle. verni
saje ale unor expoziții de pictură, de
afișe, cărți și discuri, concerte ale
Orchestre} de cameră a filarmonicii
din Halle, ale formațiilor „Copcertini
musicii", Pascal vpp Wroblewski și
grupului Bajazzo, o seară muzicală,
evoluții ațe violonistei jleylțe Janike
și dirijorului
Herbert Kegel. S-a
desfășurat, de asemenea. „Retrospec
tiva filmului din R.D. Germană".
Spectacole folclorice, copcerte șl
expoziții au foșt organizate ip jude
țele Bacău, Iași și Timiș. Ansamblul
folcjqric dip Erfurt și trip-uj instru
mental „Speculum musice" din
Gotha »U evoluat la Iași și Cotnari,
ansamblul folcloric al Casei de
cultură din Gera a prezentat spec
tacole de balet modern la Timișoara,

olt

Jimbolia și Lenauheim, iar formația
de jaz „Roberts" din Karl MarxStadt a concertat la Bacău. O expo
ziție de fotografii artistice cuprinzînd imagini din R.il.G. a fost
deschisă la Centrul de cultură și
creație „Cînțarea României" pentru
tineret din Timișoara. Teatrul
„George Bacovia" din Bacău găz
duiește o expoziție de artă decora
tivă a unor meșteri pqpularl din
Karl Marx-Stadt, vernisajul acesteia
fjind înșoțiț de denionstrații practice.
Manifestările culturale organizate
în România in cel de-al 40-lea an
jubiliar al Republicii Democrate
Germane au fost primite cu deosebit
interes de publicul din țara noastră.
„Zilele culturii din Republica De
mocrată Germană" au ilustrat
profundele transformări înnoitoare
din viața social-politică, precum și
aspecte elocvente ale dezvoltării
culturii naționale, socialiste, marcată
profund de ideile umanismului, ale
colaborării, prieteniei si înțelegerii
internaționale.
(Agerprea)
• Sorgul roșu t POPULAR (35 15 17)
- 15; 17; 19.

teatre
©Teatrul Național
(14 7171, sala
Mare) : Poveste din Hollywood — 18;
© Opera Română (13 18 57): Aida —
18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Prin
țesa circului — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“
(sala Scnltu
Măgureanu, 14 75 46) :
Mizantropul — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare
pierdută — 18,30
• Teatrul
Foarte Mic
(14 09 05) :
Dragă Joey (premieră) — 19
© Teatral Ciulești
(sala
Majestic,
14 72 341 : Pescărușul — 18.30
• Teatrul
sătiric-muzicai
„0. Tănagg‘î (15 56 78,
grădina
Boema) :
Bună seara, Boema ! — 19
© Ansamblul
arllstie
„Rapsodia
Komănă- (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30.

SIBIU : Produse peste prevederi
Ferm hotărîte să intimpme cel
de-al XlV-lea Congres al partidu
lui cu rezultate deosebite țn pro
ducție, colectivele de oameni ai
muncii din industria județului
Sibiu acționează pentru perfecțio
narea întregii activități economi
ce,’ pentru ridicarea acesteia la
cote calitativ superioare de efi
ciență. Ca urmare a organizării
mai bune a producției și a mun
cii, promovării unor tehnologii
moderne de lucru, de înaltă pro
ductivitate, transpunerii în practi
că a programelor de organizare și
modernizare a producției, in peri
oada care a trecut din acest an a
fost realizată o producție-marfă
industrială suplimentară in valoa
re de peste 2 miliarde Iei. Aceasta
se concretizează, printre altele. în
realizarea, peste sarcinile de plan,

a 888 tope utilaje tehnologice pen
tru metalurgie, 112 tone utilaje
tehnologice pentru industria mate
rialelor de construcții, utilaje pen
tru construcții și lucrări de dru
muri. cherestea, mobilier, țesături,
tricotaje, confecții textile, sticlărie
și altele. De menționat că întregul
spor de producție a fosț realizat
pe seama creșterii productivității
muneli. Cu rezultate deosebite in
acest domeniu șe înscriu întreprin
derea „Independența", întreprin
derea de Prelucrarea Lemnului,
„Dumbrava", „Steaua Roșie" și
„Drapelul Roșu" din Sibiu, între
prinderea de geamuri, „Autoraecanlca“, „Vitrometan" și „Tirnava"
din Mediaș, „Mătasea Roșie" din
Cisnădie, întreprinderea de Sticlă
rie din Avrlg. (Ion Onuc Nemeș).

DOLJ : Producție fizică peste plan
în cinstea Congresului al XIVlea al partidului, oamenii muncii
din industria județului Dolj obțin
noi și ilustrative fapte de muncă
în întrecerea socialistă. Astfel, în
perioada ce a trecut din acest an,
au foșt realizate, peste prevederi,
importante produse solicitate de
economia națională. Printre altele,
au fost livrate 98 tractoare de pes-

te 100 CP, 113 remorci și semire
morci, 3 340 tone îngrășăminte ghimice cu potasiu, 1 882 tone lacuri
și vopsele, 6 907 mc prefabricate
din beton și confecții textile în
valoare do 26,4 milioane Iei. Ilus
trativ este faptul că in luna au
gust s-a înregistrat cel mai mare
volum de producție din acest an.
(Nicolae Băbălău).

TIRGU MUREȘ : Livrări
suplimentare la export
Puternicul detașament muncito
resc de la întreprinderea de Pre
lucrare a Lemnului „23 August"
din Tirgu Mureș a obținut, în pe
rioada care a trecut din acest an,
succese deosebite in îndeplinirea
planului la principalii indicatori.
La una din aceste realizări de sea
mă se referă în cele ce urmează
inginerul Lucian Olteanu, directo
rul Întreprinderii :
— Sițuind in centrul întregii
noastre activități îndeplinirea exemplară a planului la export, pu
tem să raportăm că prin moderni
zarea proceselor de producție, crea
rea unor ateliere și ljnii tehnolo
gice specializate și realizarea, pe
această bază, a unui mobilier de
înaltă calitate, unitatea noastră a
produs și livrat, în perioada care
g trecut djn acest an, pe adresa
partenerilor externi, in plus față
de sarcinile de plan, mobilă în va
loare de peste 3 milioane lei. Acest
succes, corelgt cu îndeplinirea încă
la 15 septembrie a planului de ex
port pe 9 luni din acest an, a
creat condiții ca planul la export
pe Întregul an să-l realizăm pînă
la Congresul al XlV-lea al parti
dului. (Gheorghe Giurgiu).

Vd informam despre:
Produsele modeme ale întreprinderii „Electronica" București
Televizoare,
radioreceptoare,
combine muzicale, diverse produse
audjo, monitoare și alte echipa
mente electronice destinate indus
triei de tehnică de calcul, automa
tizări, utilizabile inclusiv In dome
niul electronicii medicale. Sînt
citeva din produsele realizate de
întreprinderea „Electronica" Bucu
rești,
— în cadrul activității de an
samblu a întreprinderii — ne
spune directorul unității, tovarășul
Eugen Roland Ionescu — avem
organizată și o rețea de prestări
servicii care ne permite să asigu
răm in toată țara asistență tehni
că privind instalarea, reglarea,
depanarea propriilor preduse. Pe
seurt, întregul necesar de asisten
ță tehnică și serviee. Aceasta în
seamnă că populația beneficiază,
prin reprezentanțele tehnice din
județe, de servicii de specialitate.
Fapt care ne permite să cunoaș
tem mai bine comportarea in ex
ploatare a produselor noastre și,
pe aeeastă bază, acolo unde e ca
zul, să Ie1 îmbunătățim și să le di
versificăm.
Ivjai mult ca sigur că și acest as
pect a contribuit la creșterea pres
tigiului întreprinderii. Pentru că
nivelul tehnic și calitativ al pro
duselor care ies pe poarta între
prinderii
„Electronica"
rămine
preocuparea prioritară a conduce
rii acesteia. O dovadă o constituie
faptul că. la nivelul acestui an. în
tregul nomenelator de produse al
întreprinderii ..Electronica" a fost
acceptat și contractat de benefi
ciari.
,
— De fapt
avea să ne confir
me inginerul Gabriel Constantinescu — activitatea de urmărire a ca
lității produsului în perioada de
garanție și poșt-garanție a început
eu zece ani in urmă. Datorită aplicării sistemului de gestiune a

calității în activitatea de service,
s-a reușit oa în acest răstimp să
se reducă de mai multe orț costul
acestor operațiuni. Ce s-a între
prins ea să se ajungă la un ast
fel de rezultat 1 Ce îmbunătățiri
s-au adus produselor ? Cu ce nou
tăți se prezintă întreprinderea la
confruntarea cu cumpărătorii t
Sint întrebări firești, la care în
cerc să răspund pe scurt. La tele
vizoare, de exemplu, am trecut, in
ultimii ani, prm etape suceesive
de analiză critică ce au condus la
îmbunătățirea concepției construc
tive, concomitent cu ridicarea ni
velului de calitate. Concret, dacă
în 1979 un șasiu conținea circa
450 de componenta electronice, in
prezent s-a ajuns Ia circa 300 de
componente pe șasiu și. mai nou,
un televizor portabil eehipat ou
circuit integrat multifuncțional
ȚDA 4 503, la numai 240 de com
ponente. Qu ce s-a soldat, de fapt,
această raționalizare a schemei 7
Cu progrese notabile in tehnologia
de montaj și cu o creștere specta
culoasă a fiabilității aparatelor.
Timpul mediu de bună funcționa
re este acum de peste trei ori mai
mare. In plus, designul acestor aparate este lg nivelul celor din
țări cu tradiție in aparatură elec
tronică. De asemenea, introduce
rea, în ultimii doi ani, a casetelor
cu gabarit redus, cu panou fron
tal și capac spate din material ig
nifugat a dus la un spor de electrosecuritate la beneficiar. în
plus, in ce privește funcția de acordare pe post, aceasta se reali
zează cu programatoare și miniprogramatoare cu opt taste, față
de vechile programatoare cu șase
taste.
In afară de televizoare, in cate
goria bunurilor realizate de „Elec
tronica" intră aparatele de radio
multifuncționale, care au cunoscut

o largă diversificare în ultimii pa
tru ani. S-a extins gama radiore
ceptoarelor de buzunar — echipa
te cu circuit multifuncțional. In ee
privește radioreceptoarele stațio
nare, „Electronica" a lansat un
aparat retro, „Nostalgic", foarte
solicitat Si la export. Dintre pro
dusele audio-radio, radiocasetofoanele Res 0G2 și Rcs 003, lansate de
citevg luni pe piața internă, au
performanțe îmbunătățite, cu pa
tru difuzoare in loe de două, sa
tisfac din plin exigențele cumpă
rătorilor. La fel de solicitate sint
și aparatele cu construcție modu
lară, compuse din radioreceptor,
easețofon deck șl amplificator, In
ceea ce privește gama de apara
tură profesională și industrială
realizată de „Electronica", men
ționăm produsele video-monitoare
alb-negru și color, produse în ul
timii trei-patru ani. Acestea sint
destinate să funcționeze fie in
echipamentele de tehnică de
calcul, fie In diverse sisteme elec
tronice de supraveghere medicală.
Demn de subliniat este faptul că
multe din realizările menționate
se datorează unor specialiști din
sectorul cereetare-proiectare tele
vizoare, din sectorul proiectare
audio-radio și din sectorul proiec
tare piese mecanice.
Și dacă azi „Electronica" este
cunoscută in peste 25 de țări ale
lumii, dacă a reușit să realizeze
utilaje de control și tehnologice
specifice liniilor de asamblare
TV și radio, cit și standuri
specifice de control, aceasta se da
torează in primul rind muncito
rilor și specialiștilor de aici, spi
ritului de echipă, dorinței fiecă
ruia ca marca întreprinderii să
poarte girul unei înalte profesio
nali tați,

Murta CUIBUȘ

tV
19,00 ȚeȚejurnal.
19,25 Să trăirp și să muncim în spiri
tul normelor eticii și echității
cialiste 0 în relație nemijlocită ■:
calitatea muncii — calitatea vieții
-- reportaj
lf,45 Industria — programe prioritare

20,05 Teatru TV. „Mlndria- de Mircea
iinescu. Tn distribuție : Ion Ma
rinescu, Gheorgne Cozorlci,
Do
rin?! Lazăr, Mitică Popescu, Mo
nica Ghiuță, paul Lavrlc, Miiiat
Mereuță, Coca Andronescu, Radu
Panamarenco, Constantin Guriță,
Vasile Gherghilescu,
Constantin
Răschitor. Regia artistică Domnița
Munteanu
21,30 Omul și
sănătatea 0 Riscurile
automedicației
2J,5O Telejurnal.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• GIMNASTICA. în sala sportu
rilor din Bata Maro s-au desfășu
rat finalele campionatelor republi
cane și ale „Daciadei" la gimnas
tică.
La individual compus feminin vic
toria a revenit Danielei Silivaș
(C.S.Ș. Cetate Deva), cu un total de
79,600 puncte, urmată de Gabriela
Potorac (S.C. Bacău) — 78,200 punc
te și Cristina Bonta? (C.S.Ș. Onești)
— 77,925 puncte.
In concursul masculin pe primul
loc s-a situat Marius Gherman (Di
namo) — 115,60 puncte, urmat de
Marian Rizan (Steaua) — 114,25
puncte și Marian Stoican (Dinamo)
—- 113,50 puncte.
Iată învingătorii In finalele pe aparate : feminin : paralele; Danie
la Silivaș — 10,00 ; birnă : Daniela
Silivaș — 9,923 ; sărituri : Cristina
Bontaș —• 9,95; șol: Daniela Silivaș
— 10,00 ; masculin : Marius Gher
man — 9,800 ; cal cu minere : Ma
rian Rizan — 9,850 ; inele : Adrian
Cătănoiu (Dinamo) — 9,812 ; sări
turi : Marian Ștoican — 9,725 ; pa
ralele : Marian Rizan — 9,725 ; bară
fixă ; Marius Gherman — 9.900.

Ungarie’.. R.F. Germania. Islandei si
Poloniei. Rezultatele echipei Româ
niei în seria preliminară au fost:
36—10 cu S.U.A.. 25—20 cu Austria,
22—30 cu U.R.Ș.S.
Alte rezultate inregistrate în ulti
mele meciuri din' preliminarii:
R.F. Germania — Spania 22—21 ;
Suedia — Ungaria 25--.17 ; Polonia —
Egipt 32—19 ; Iugoslavia — Franța
24—13 : Austria — S.U.A. 36—13.

• HALTERE. La Atena au În
ceput campionatele mondiale și euro
pene de haltere, la care participă spor
tivi din 47 de țări .In prima zi a
competiției, in limitele categoriei 52
kg, halterofilul român Traian Cihărean, cu rezultatul de 260 kg la to
talul celor două stiluri, s-a clasat
pe locul 3 în campionatul mondial
și pe locul al doilea în cel european.
El a fost precedat de bulgarul Ivan
Ivanov — 272.500 kg — nou record
mondial, și de He Zhuoqiang (R.P.
Chineză) 262,500 kg.

• FOTBAL. Meciurile disputate
duminică in etapa a patra a campio
natului diviziei A la fotbal s-au în
cheiat cu următoarele rezultate :
Dinamo — Petrolul Ploiești 5—0
(2—0). Golurile au fost înscrise ■ de
Răducloiu (3), Andone și Mateuț ;
Sportul Studențesc — Victoria Bucu
rești 0—1 (0—0). Golul a fost marcat
de Stancu (in propria poartă) ;
F.C. Argeș — Steaua 0—1 (0—0).
Unicul goi al partidei a fost marcat
de Rotariu (din lovitură de la 11 m) ;
Universitatea Craiova — F.C.M.
Brașov 4—0 (2—0). Golurile au fost
Înscrise de Olaru. Neagoe. C. Gheor
ghe și Adrian Popescu (din lovitură
de la 11 m) ; F.C. Farul Constanța
— F.C. Inter Sibiu 2—0 (1—0).
Ambele goluri au fost marcate de
Popa ; Flacăra Morehi — Corvinul
Hunedoara 3—1 (0—0). Autorii golu
rilor ; Chlriță (2). Marcu, respectiv,
Petcu (din lovitură de la 11 m) ;
Universitatea Cluj-Napoca — Poli
tehnica Timișoara 2—4 (2—3). Golu
rile au fost realizate de Suclu, Dochia. respectiv, Cașul» (2), Timofte II
și Trăistaru ; F.C. Olt — Jiul Pe
troșani 2—0 (0—0). Cele două goluri
au fost înscrise de F.ftlmie ; F.C.
Bihor — S.C. Bacău 5-3 (3—2). Au
marcat: Ov, Lazăr (3), Târna?. Vancea, respectiv, Șotman, Radu Gheor
ghe și Scinteie.
In clasament conduce echipa
Dinamo București, cu 8 puncte,
urmată de formația Universitatea
Craiova — 7 p. F C. Bihor și Petrolul
Ploiești — cite 6 p.

• ATLETISM. In cadrul finalelor
„Daciadei" la atletism, desfășurate
pe stadionul
„23 August" din
Capitală. Paula Ivan a cistigat proba
de 1 500 m. cu timpul de 4’10”84/100,
Vajj Ionescu s-a situat pe primul loc
la săritura in lungime cu 6.93 m. iar
Doina Mellnte a terminat învingă
toare în cursa de 800 m, cu 2’03”87/100.
Rezultate din concursul masculin :
200 m : Daniel Cojocaru— 21”37/100 ;
110 m garduri : George Boroi —
13”87/100; 400 m garduri: Mugur
Mateescu — 50”47/100.
• HANDBAL. S-au încheiat în
trecerile din cadrul seriilor prelimi
nare ale Campionatului mandial de
handbal pentru tineret, ce se desfă
șoară in Spania.
Selecționata României s-a calificat
în grupa semifinală B. in care va
evolua alături de echioele U.R.S.S.,
Iugoslaviei. Franței. Coreii de Sud
st Austriei, tn grupa senrfinală A
vor iuca formațiile Suediei. Spaniei.

vremea
Prognoza
meteorologica pentru in
tervalul cuprins Intre ia
septembrie,
ora 20 — 2" septembrie, ora ZO. In
țară : Vremea va fi predominant fru
moasă și caldă, cu cerul variabil, mai
mult senin tn prima parte a interva
lului. Vor fi condiții reduse de ploaia

© TENIS DE MASA. Proba mas
culină pe echipe, din . cadrul con
cursului internațional de tenis de
masă de la Sofia, a fost ciștigată de
formația României, urmată in clasa
mentul final de Bulgaria, U.R.S.S. și
R.D Germană. Rezultate din ultima
zi a întrecerii: România — Bulgaria
3—2 ; Romania — R. D. Germană
3-0 ; Bulgaria — U.R.S.S. 3—1 ;
U.R.S.S. — R.D. Germană 3—0. La
feminin, pe primul loc s-« clasat
echipa Bulgariei, urmată de Româ
nia, Ungaria și U.RJS.S. Rezultate
tehnice : Bulgaria — România 3—1 ;
România — Ungaria 3—1 ; România
— U.R.S.S. 3—2; Bulgaria — Un
garia 3—0 ; Bulgaria — U.R.S.S. 3—0.

slabă, izolat tn nord-vestul teritoriului
spre silrșitul intervalului. Vtntul va
sufla in general slab. Temperaturile
minime vor fi cuprinse intra » șl 10
grade, iar cele maxime Intre 21 șl 31
de grade. Dimineața pe alocuri se va
produce ceață. La București : Vremea
va ti frumoasă și calda, cu cerul mal
mult senin, vtntul va sufla slab. Tem
peraturile minime Vor fi cuprinsa in«
11 șt 14 grade, iar cele
maxima
între 27 și 30 de grade. Dimineața ea
va produce ceață slabă.

I
O.N.U. - rol sporit în rezolvarea
marilor probleme ale contemporaneității
„Este necesar să crească și mai mult rolul Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea demo
cratică - în interesul progresului, libertății și independenței po
poarelor - a tuturor problemelor care preocupă astăzi omenirea”.
NICOLAE CEAUȘESCU
Palatul Națiunilor Unite dta New
York cunoaște din nou, începind
de astăzi, freamătul marilor eveni
mente. Timp de aproape trei luni,
reprezentanții celor 159 de state
membre vor dezbate probleme de
cea mai mare importantă ale ac
tualității internaționale.
Cea de-a 44-a sesiune a Adunării
Generale a O.N.U. se deschide într-un moment in care situația mon
dială continuă să se mențină com
plexă. contradictorie șl gravă : cursa
inairmărilor. in primul rind nuclea
re, continuă ; criza economică se
manifestă ou tot mai multă putere,
adlncindu-se in permanență deca
lajele economice dintre țările săra
ce și cele bogate ; politica de forță
a cercurilor imperialiste și neocolonlaliste se manifestă cu virulență
crescindă. inclusiv prin încercări
fățișe de amestec in treburile inter
ne și de destabilizare a situației din
unele state, tn aceste condiții, se
siunea este chemată să îndeplineas
că un rol de cea mai mare impor
tantă in afirmarea noii gipdiri. a
noului mod de abordare și soluțio
nare a problemelor ce confruntă omenirea de azi. De altfel, nu întîmplător ziua deschiderii sesiunii este
marcată in Întreaga lume, potrivit
unei hotăriri a O.N.U.. ca Ziua in
ternațională a păcii, expresie eloc
ventă a aspirațiilor fundamentale
ale popoarelor.
România, după cum se știe, acordă
o Însemnătate deosebită contribuției
forumului mondial in ansamblul
vieții internaționale, subliniind in
permanență neoesitatea unei pre
zențe tot mai active ,a organizației
în dezbaterea și soluționarea marilor
probleme ale contemporaneității. în
acest spirit, aprobind propunerile
privind participarea tării noastre la
actuala sesiune a Adunării Generale,
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. a oerut delegației romane să
afirme, de la tribuna O.N.U., hotărîrea României de a-și aduoe Întrea
ga contribuție la creșterea rolului
Organizației Națiunilor Unite, ca un
cadru larg, democratic, de conlucra
re intre toate națiunile pentru in
staurarea in lume a unui climat da
destindere, securitate. Încredere șl
rodnică colaborare, pentru împlini
rea aspirațiilor de pace, libertate,
independentă și progres ale tuturor
popoarelor.
Este semnificativ faptul că. din
cele 154 puncte înscrise pe agenda
noii sesiuni, un mare număr sînt
consacrate problemelor legate de în
cetarea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării. în special a
dezarmării nucleare, care au polari
zat și polarizează. în mod firesc, in
teresul și preocupările tuturor sta
telor membre. Pașii realizați în ulti
mii ani, îndeosebi ca urmare a acordului dintre U.R.SiS. și S.U.A.
pentru lichidarea rachetelor cu rază
medie de acțiune, n-au dus. din pă
cate, după cum indică realitățile,
la oprirea cursei înarmărilor ; dim
potrivă, practic, anunțata moderni
zare a rachetelor cu rază mică de
acțiune și tactice înseamnă crearea
unei forte suplimentare de distru
gere. care întrece de citeva ori po
tențialul ce urmează a fi .eliminat
in baza acordului amintit.
Mai mult ca orlcînd. înlăturarea
primejdiei nucleara se afirmă ca
problemă fundamentală a epocii
noastre. România considerind nece
sar să se treacă, fără întirziere. la
negocierea unui acord general me

nit a deschide calea eliminării to
tale din arsenalele statelor a arme
lor nucleare, in strinsă legătură cu
lichidarea armamentului chimic. în
acest cadru, țara noastră apreciază
că actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. trebuie să reînno
iască apelul adresat Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite ale Americil
pentru încheierea cit mai grabnică
a acordului referitor la reducerea cu
50 ,1a sută a armelor nucleare stra
tegice. în același timp, avind în ve
dere gradul tot mai mare de peri
culozitate al armamentelor conven
ționale, România consideră că Adu
nării Generale a O.N.U. îi revine
misiunea de a adopta un apel către
statele participante la negocierile ce
se desfășoară în prezent la Viena,
pentru realizarea unor acorduri de
reducere substanțială a armamente
lor convenționale, a efectivelor și a
cheltuielilor militare pe continentul

La deschiderea
celei de-a 44-a sesiuni
a Adunării Generale

a Națiunilor Unite
european. Bona în care se află cea
mal mare concentrare de trupe și
armate. Fără îndoială, tn acest con
text. discutarea, in continuare, la ac
tuala sesiune a punctului înscris da
tara noastră referitor ia reducerea
bugetelor militare dobindeșta o re
levanță și mai mare.
Un șir de puncte aflate pe ordinea
de zi se referă la situația de ten
siune și conflict din diferite părți
ale lumii. Importanța acordată aces
tei
problematici
decurge
din
postulatul susținut în permanen
ță de România, de președintele
Nicolae Ceausescu, și anume că
mijloacele pașnice, tratativele con
stituie tn lumea contemporană sin
gura cale de soluționare a dispute
lor și a problemelor de orice fel.
Tintnd cont de un șir de evoluții în
registrate în ultimul timp in viata
internațională, țara noastră este de
părere că o mare însemnătate ar
avea reafirmarea la actuala sesiune
a obligațiilor asumate de către sta
tele membre de a renunța la forță
și la amenințarea cu forța în rapor
turile dintre ele, de a respecta
neabătut dreptul fiecărui popor de
a-și alege singur calea dezvoltării
sale. în ultimii ani, forumul mon
dial s-a remarcat prin implicarea
sa mai activă tn soluționarea unor
conflicte, cu atît mai mult lmpunîndu-se acum angajarea și mai hotă
râtă a organizației în identificarea
și convenirea unor soluții echitabile
situațiilor de conflict care continuă
să persiste în lume, cu respectarea
strictă a intereselor tuturor părților
implicate — condiție sine qua non
a însănătoșirii situației internațio
nale.
Este cunoscut că, începind încă
din 1979. cînd pe ordinea de zi a
Adunării Generale a fost înscris, din
inițiativa României, punctul privind
reglementarea pașnică a diferendelor
dintre state, tara noastră a înaintat
o serie de valoroase propuneri —
materializate in documente adoptate

Datoriile externe accentuează dificultățile
economico-sociale ale popoarelor latino-americane
CARACAS 18 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Caracas,
purtătorul de cuvînt al Organizației
Democrat Creștine din America
(O.D.C.A.), Carlos Blancas, a men
ționat că problema datoriei externe
a Americii Latine preocupă în
modul cel mai serios guvernele
și popoarele din regiune. Nesoluționarea ei urgentă — a spus
el — atrage după sine accentuarea
unor dificultăți majore, pe care le
intimpină economiile latino-americahe. „Fondul Monetar Internațio
nal. marile bând comerciale trebuie
Să fie flexibile și să acoepte teza
reducerii datoriilor externe ale ță
rilor mal puțin dezvoltate din punct
do vedere economic" — a arătat

Carlos Blancas, potrivit agenției Efe.

WASHINGTON 18 (Agerpres). —
Institutul Internațional de Finanțe,
organism privat in care sînt repre
zentate peste 100 de bănci particu
lare occidentale, a dat publicității un
document în care, potrivit agenției
Efe, se exprimă „puține speranțe în
legătură cu evoluția problemei dato
riei externe latino-americane șl a
situației economice în zonă".
„Perspectivele de creștere pe an
samblul Americii Latine nu sint
strălucite", Se arată in document. Pe
de altă parte, problema fugii de ca
pital din țările latino-americane
„continuă să rămînă o problemă se
rioasă".

ILE DE PRESA
e scurt
„ENERGIE PENTRU VIITOR- este deviza sub care s-au deschis, la
Montreal, lucrările celui de-al 14-lea Congres mondial al energiei. Cei
peste 3 700 delegați din 93 de state ale lumii vor discuta despre moda
litățile ți posibilitățile de punere in valoare a noilor surse de energie
precum și despre căile de exploatare mai rentabilă a carburanților. De
asemenea, sint abordate chestiuni legate de protecția mediului ambiant.

VIZITA LA BELGRAD. Primulministru al Italiei, Giulio An
dreotti, a efectuat o vizită oficială
in R. S. F. Iugoslavia, în cursul
căreia a conferit cu președintele
Consiliului Executiv al R.S.F.I.,
Ante Markovici. Au fost analizata
aspecte ale cooperării bilaterale și
probleme de interes comun din ac
tualitatea internațională. Au fost
semnate acorduri de cooperare in
diverse domenii, precum și un pro
iect comun de document privind
protecția ecologică a Mării Adriatice — informează agențiile Taniug
și A.N.S.A.
CONVORBIRI CHINO-IORDANIENE. Regele Hussein al Iorda
niei l-a primit pe Qian Qichen,
ministrul de externe al R. P. Chi
neze, aflat in vizită la Amman. Au
fost discutate subiecte privind
problema palestiniană, criza liba"i, negocierile de pace dintre

Iran și Irak, precum șl perspecti
vele dezvoltării relațiilor bilate
rale.

PRIMIRE LA CAIRO. Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-«
primit pe ministrul israelian al
apărării, Yitzhak Rabin, care a
făcut o vizită la Cairo. Potrivit
agenției M.E.N.A., discuțiile s-au
concentrat asupra planului in zece
puncte prezentat recent de pre
ședintele Hosni Mubarak cu pri
vire la căile de Instaurare a păcii
in Orientul Mijlociu.
MARȘ ÎN SPRIJINUL INSTAU
RĂRII PĂCII ÎN ANGOLA. Mii
de locuitori al Luandei au partici
pat la un marș in sprijinul efor
turilor guvernului de instaurare a
păcii în țară. Marșul s-a încheiat
printr-un miting de masă organi
zat într-una din piețele centrale
ale capitalei angoleze. Acțiuni si-

de-a lungul anilor prin consens —
pornind tocmai de la necesitatea
valorificării sporite a posibilităților
pe care le oferă în acest sens orga
nizația mondială. Este de așteptat
ca la actuala sesiune să se continue
activitatea pozitivă de pină acum
în vederea prevenirii și soluționării
pe cale politică, pe baze juste si du
rabile. a tuturor litigiilor și diferen
delor dintre state.
Alături de problemele păcii șl
securității internaționale și în indi
solubilă legătură cu acestea, proble
mele economiei mondiale, ale lichi
dării subdezvoltării si edificării noii
ordini economice internaționale se
prefigurează ca subiecte de acută
preocupare la sesiune. îndeosebi în
condițiile crizei economice mondiale,
ale înrăutățirii continue a situației
țărilor în curs de dezvoltare, a căror
datorie externă a ajuns la 1 300 mi
liarde de dolari.
Așa cum relevă tn permanentă
țara noastră, președintele ei, gravele
probleme economice cu care se con
fruntă omenirea pot fi rezolvate
numai împreună, de către toate ță
rile. în cadrul unei conferințe in
ternaționale. cu participarea atît
a țărilor în curs de dezvoltare, cît șl
a țărilor bogate. în acest cadru se
cuvine abordată, în concepția Româ
niei. și problema soluționării într-un
mod radical a datoriilor externe ale
țărilor în curs de dezvoltare, prin
anularea unor datorii, reducerea al
tora, eșalonarea pe termen lung, cu
dobinzi mici sau fără dobinzi, a cre
ditelor care, eventual, mai rămin.
Avînd In vedere unele tendințe care
se manifestă in prezent din partea
unor țări dezvoltate. România con
sideră că se impune adoptarea unei
atitudini ferme de respingere cate
gorică a oricăror măsuri de constringere economică în raporturile dintre
state, de condiționare a dezvoltării
schimburilor comerciale șl a coope
rării economice în funcție de adop
tarea unor schimbări în structura
politică și economică a unor țări,
de introducerea unor așa-zise meca
nisme de „piață liberă" ș.a.. care ur
măresc, în fapt, revenirea la exploa
tare și asuprire.
Aniversarea, în cursul actualei se
siuni, a împlinirii a zece ani de la
adoptarea „Programului de acțiune
de la Viena privind știința si tehno
logia în favoarea dezvoltării" repre
zintă. neîndoios, un prilej de rea
firmare a necesității asigurării acoesului liber, neîngrădit al tuturor
statelor la cuoeririle științei si teh
nologiei, ca unul din principalele
motoare ale progresului. Convoca
rea unei noi conferințe a O.N.U.
consacrate acestei probleme — ac
țiune in sprijinul căreia România
s-a pronunțat în mai multe rlnduri
— ar stimula un asemenea proces,
în conformitate cu interesele tutu
ror popoarelor.
Așa
cum
a reafirmat din
nou în aceste zile președintele
Nicolae Ceaușescu, România este
hotărltă să depună și în continuare
toate eforturile — inclusiv la ac
tuala sesiune a Adunării Generale
— pentru perfecționarea activității
O.N.U., pentru creșterea rolului or
ganizației în găsirea unor soluții
juste și echitabile problemelor acute
ale contemporaneității, pentru întro
narea în viața internațională a unei
politici noi, de destindere, dezarma
re Și pace.

„Zilele culturii românești"
în Uniunea Sovietică
în domeniile economic, social șl cul
tural. cursul ascendent al colaborării
româno-sovietice. la baza căreia se
află înțelegerile convenite în cadrul
întilnirilor și convorbirilor dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar generai al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și M. S. Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S.
Marea sală’ a Conservatorului a
găzduit, în continuare, concertul
inaugural, susținut de orchestra
simfonică a Filarmonicii „George
Enescu", sub conducerea dirijorului
Mihai Brediceanu, și avîndu-1 ca
solist pe pianistul Dan Grigore.
Au participat V. K. Gusev, vice
președinte al Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S., reprezentanți ai C.C. al
P.C.U.S., ai M.A.E., ai Ministerului
Culturii, oameni de cultură și artă,
un numeros public.
A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Moscova, Ion Bucur.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — S.
Morcovescu transmite :
La Conservatorul din Moscova s-a
desfășurat festivitatea inaugurală a
„Zilelor culturii românești" in Uniu
nea Sovietică, complexă manifestare
dedicată marcării a 45 de ani de la
revoluția de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. care a
deschis era unor profunde transfor
mări democratice, revoluționare, era
făuririi socialismului și comunismu
lui în patria noastră.
„Zilele culturii românești" în
U.R.S.S. oferă o cuprinzătoare Ima
gine a patrimoniului cultural națio
nal. a culturii și artei noastre con
temporane. a succeselor dobîndite în
anii cunoscuți in istoria tării ca
„Epoca Nicolae Ceaușescu". cînd
cultura și artă au consemnat o În
florire fără precedent. Sint prezen
tate cele mai semnificative creații
spirituale menite să transmită me
sajul lor profund ’umanist, patriotic,
revoluționar prin intermediul litera
turii. al artelor plastice și interpre
tative — concerte, spectacole, reci
taluri vocal-instrumentale — al fil
mului și artei populare. Programul
„Zilelor culturii românești" cuprinde
o largă paletă de manifestări, la
reușita cărora își vor da concursul
personalități reprezentative ale cul
turii românești, prestigioase colective
artistice din țara noastră.
In alocuțiunile rostite la festivi
tatea inaugurală a „Zilelor culturii
românești" s-a pus în evidență im
portanta acestei manifestări, care
continuă tradiția îndelungată a legă
turilor culturale dintre U.R.S.S. și
România. Au fost, de asemenea, re
levate realizările poporului român

★

La Ministerul Culturii a fost orga
nizată o intîlnire cu reprezentanții
presei dedicată „Zilelor culturii ro
mânești" în U.R.S.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La
Moscova s-au desfășurat lucrările
sesiunii Comisiei mixte guverna
mentale româno-sovietice de colabo
rare culturală. Au fost examinate
aspecte ale dezvoltării in continuare
a relațiilor în acest domeniu, identificîndu-se noi modalități de inten
sificare și diversificare a schimbu
rilor culturale româno-sovietice. A
fost semnat un protocol al sesiunii.

Deschiderea Tîrgului internațional de la Zagreb
Pavilionul țării noastre - vizitat de președintele
Prezidiului R.! i.F. Iugoslavia
BELGRAD 18 (Agerpres). — La
cil. industriei chimice șl Industriei
Zagreb s-a deschis cea de-a 80-a
ușoare.
ediție a Tîrgului internațional de
Pavilionul țării noastre a fost vi
toamnă.
zitat de Ianez Drnovșek. președinte
Republica Socialistă România, par
le Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, lvo
ticipantă tradițională la această ma
Latin, președintele prezidiului R.S.
nifestare. expune o gamă largă de
Croația, de alte persoane oficiale,
produse din domeniile construcțiilor
care au apreciat in mod deosebit
de mașini, electronicii, electrotehniexponatele românești.

0 acțiune care nu corespunde intereselor
destinderii și colaborării in Europa
Comentariu al agenției T.A.S.S. în legătură cu trecerea,
prin Ungaria, în R.F.G, a unor cetățeni ai R. D. Germane
MOSCOVA 18 (Agerpres). —
Agenția sovietică T.A.S.S. a transmis
un comentariu în care, referindu-se
la trecerea, prin Ungaria, in R.F.G.
a unor cetățeni ai R. D. Germane,
relevă că asemenea acțiuni nu co
respund intereselor colaborării și
destinderii în Europa. Este cu ade
vărat trist, subliniază T.A.S.S., că
— în contextul unor prefaceri îm
bucurătoare în Europa — a apărut
pe neașteptate un triunghi al încor
dării între Berlin, Bonn și Buda
pesta.
Este oportun — arată T.A.S.S. —
să se pună întrebarea : ce calcule
urmăresc cel care, foloslndu-se de
slăbirea regimului de trecere a fron
tierei din Ungaria, începind din
luna mai a.c., au pregătit în mod
conștient această acțiune ? Dacă
se iau în discuție Interesele pe ter
men lung ale R.F.G., raporturile ei
cu R.D.G. și cu țările socialiste în
ansamblu — subliniază T.A.S.S. —
această acțiune nu se va solda cu
nimic altceva în afară de prejudicii.
Comentariul agenție! sovietice de
presă relevă, totodată, că trecerea
prin Ungaria în R.F.G. a unor cetă
țeni al R. D. Germane nu constituie
cîtușl de puțin un fapt neașteptat
sau o surpriză pentru autoritățile
R.F.G. Ce surpriză mal poate fi
aceasta — acrie T.A.S.S. — dacă

ta Austria, la granița cu Un
garia, ta toiul sezonului turis
tic, la lacul Balaton au fost
concentrate autobuze vest-germane,
au fost formate garnituri speciale
de trenuri, iar funcționarii vestgermani au început să distribuie pa
șapoarte pentru R.F.G. ? Iar după
ce guvernul ungar a hotărit să dea
„lumina verde", ta R.F.G. era deja
totul pregătit. Prin asemenea acțiuni,
se arată, autoritățile din R.F.G. nu
pot avea mal puține necazuri în ce
privește găsirea unor locuri de mun
că pentru cel peste 3 milioane de șo
meri din propria țară.
Deocamdată — conchide agenția
sovietică de presă — este greu de
spus cît de serioase vor fi consecin
țele acestei perturbări a procesului
de edificare a unei Europe pașnice,
în securitate, ta care toate țările
să-și respecte reciproc interesele.
Atrage însă atenția faptul că tonul
vădit triumfal al declarațiilor Bon
nului este înlocuit ou unul mai re
ținut. ou recunoașterea problemelor
politice și practice apărute în con
textul primirii pe calea amintită a
unor cetățeni al R.D.G. Este puțin
probabil că se poate agonisi capital
prin aducerea de prejudicii celeilalte
părți sau prin ignorarea intereselor
ei legitime.

Opoziție față de planul N. A. T. O.
privind modernizarea rachetelor
HAGA 18 (Agerpres). — Tn ca
drul unei manifestații organizate la
Utrecht, peste 10 000 de persoane
s-au pronunțat împotriva moderni
zării rachetelor nucleare, cerind să
se depună eforturi pentru a nu se
pierde șansa unor progrese în do
meniul dezarmării, relatează agenția A.D.N. Ei au luat pozi

ție împotriva continuării cursei
înarmărilor și au oerut realizarea
unui acord vizînd interzicerea expe
riențelor nucleare. Descurajarea și
confruntarea trebuie să fie înlocuite
cu neagresiunea și securitatea pe
calea dialogului și ințeiegerii. au arătat participanții la această mani
festație.

Necesitatea interzicerii tuturor armelor
nucleare în regiunea Asia-Pacific
examinată la reuniunea oamenilor de știință
din capitala Japoniei
TOKIO 18 (Agerpres). — Interzi
sistem de securitate care să creeze
cerea tuturor armamentelor nuclea
posibilitatea înfăptuirii dezarmării
re tn regiunea Asia-Pacific consti
nucleare.
tuie tema principală de dezbatere a
Oamenii de știință din Japonia au
unor conferințe internaționale de
criticat in cadrul conferinței mane
pace a oamenilor de știință ce se
vrele „Paoex-’89“ ale flotei ameri
desfășoară in capitala Japoniei. Parcane care se desfășoară în zona
ticipanțid au cerut luarea de măsuri
Asia-Pacific și au oerut guvernului
hotârite vizînd eliminarea, pină in
japonez să interzică pătrunderea ta
anul 2000. a tuturor armamentelor
porturile japoneze a unor nave anucleare. Este necesară — s-a rele
mericane cu încărcătură nucleară la
vat în dezbateri — realizarea unui
bord.

Marș de protest împotriva militarizării Cosmosului

După cinci ani, tragedia de la Bhopal continuâ să trezească vil pro
teste in sinul opiniei publice indiene. Zilele trecute, citeva sute de femei
au efectuat un marș pe distanța Bhopal - Delhi pentru a cere revizuirea
hotăririi cu privire la compensațiile pentru cei afectați de accidentul pro
dus în noaptea de 3 spre 4 decembrie 1984 la o uzină de pesticide
aparținînd societății americane „Union Carbide". In primele zile ale acci
dentului au murit 1 745 de persoane, care locuiau in cartierele acestui
oraș din centrul Indiei. La finele anului 1988, numărul cazurilor mortale
provocate de efectele pe termen lung ale poluării a ajuns la 3 323. In
fotografie : un aspect din timpul marșului Bhopal - Delhi.

WASHINGTON 18 (Agerpres). —
Milltanți ai „Coaliției pentru pace
și justiție" din Statele Unite parti
cipă, pe distanța Florida-Georgia, la
un marș de protest împotriva pla
sării de către Pentagon de arme
nucleare ta Cosmos. Marșul a înce
put de la cosmodromul Cap Cana
veral, unde Ministerul Apărării al
S.U.A. efectuează o serie de expe
riențe în vederea lansării, săptămîna viitoare, de rachete „Trident-2"

capabile să transporte focoase nu
cleare la bord.
Potrivit declarației organizatorilor
acțiunii de protest, la baza din
Georgia a forțelor maritime mili
tare americane, unde rachetele ..Tri
dent-2" sint instalate pe submarine
nucleare din clasa ..Ohio", partici
panții la marș vor organiza o mare
manifestație de protest împotriva
planurilor de militarizare a Cosmo
sului.

Radu BOGDAN

Tarile nealiniate sint chemate sa-și amplifice contribuția
la solutionarea problemelor mondiale

Pentru o poziție constructivi
a S. U. A. față de Nicaragua

declară președintele Perului
LIMA 18 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Lima. președin
tele Perului, Alan Garcia, s-a pro
nunțat pentru amplificarea demer
surilor țărilor membre ale mișcării
de nealiniere pe planul vieții poli
tice internaționale. El a subliniat
necesitatea reafirmării hotârite a
principiilor care stau la baza acti
vității mișcării de nealiniere, a in
tensificării eforturilor consacrate
dezarmării, păcii ai dezvoltării In
lume.
Președintele Perului a menționat

mllare s-au desfășurat șl în alte
localități, participanții salutind
demersurile prin care guvernul
încearcă să pună la adăpost popu
lația pașnică de actele forțelor ra
bble.

CONSILIUL DE SECURITATE
AL O.N.U. a condamnat In mod
ferm asasinarea lui Anton Lubowski, lider al Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), care a avut un rol
important in procesul de pregăti
re a alegerilor pentru independen
ta Namibiei, programate să aibă
loc in luna noiembrie. O condam
nare asemănătoare a fost expri
mată anterior și de secretarul ge
nerai al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar.
ÎNTRE UNGARIA ȘI ISRAEL
au fost restabilite — la nivel de
ambasadă — relațiile diplomatice
Întrerupte în Iunie 1967, relatează
agenția M.T.I.
PESTE 6 000 DE PERSOANE
»-au reunit, duminică, in localita
tea Segre, din vestul Franței, pen
tru a protesta, împreună cu auto
ritățile locale, împotriva proiectu
lui de instalare în regiune a unui
depozit de reziduuri nucleare.
Participanții s-au pronunțat pen
tru renunțarea agenției franceze
specializate la acest proiect de adevărată distrugere a regiunii An
jou, ca și pentru asigurarea in ge
neral a unui viitor ferit de spec
trul nuclear distrugător.

că America Latină, Asia și Africa
nu pot fi marginalizate în cadrul
prooesului de făurire a unei noi or
dini economice internaționale, fiind
necesară o acțiune colectivă pentru
atingerea obiectivelor «1 aspirațiilor
majore ale omenirii.
Referitor la prohlema datoriei ex
terne, șeful statului peruan s-a pro
nunțat pentru reducerea aaesteia șl
«prijinirea eforturilor de dezvoltare
ale țărilor rămase în urmă din punct
de vedere economic.

DEMONSTRANȚII CER LOCU
INȚE. Citeva mii de persoane lip
site de locuințe au luat parte la o
demonstrație de protest in capi
tala Austriei. împreună cu repre
zentanții unor organizații obștești,
de tineret și de femei, ei au cerut
luarea unor măsuri eficiente pen
tru a se asigura locuințe tuturor
cetățenilor, pentru eradicarea șo
majului.
LUPTA ÎMPOTRIVA PROLIFE
RĂRII
NEONAZISMULUI
ÎN
R.F.G. constituie o sarcină priori
tară a sindicatelor vest-germane, a
declarat președintele organizației
sindicale D.G.B. din landul Rhenania de Nord-Westfalia, Dieter
Mahlberg. Într-un document în
care este expusă poziția sindicate
lor cu privire la viitoarele alegeri
comunale din acest land vest-german, D. Mahlberg evidențiază că
D.G.B. consideră că o temă cen
trală a campaniei electorale tre
buie să fie combaterea partidelor
și grupărilor neonaziste.

UN CUTREMUR DE pAmînt
— al treilea începind de marțea
trecută — a fost înregistrat, dumi
nică, intr-o regiune situată la nordvest de Teheran. Seismul a avut
intensitatea de 5,6 grade pe scara
Richter și a fost resimțit în capi
tala iraniană și în alte orașe din
nordul țării — transmite agenția
I.RJ4.A.

I
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MANAGUA 18 (Agerpres). — De
pinde de S.U.A. să adopte o poziție
constructivă în favoarea alegerilor
din Nicaragua — a declarat pre
ședintele Nicaraguei, Daniel Ortega
Saavedra, după convorbirile avute
la Managua cu fastul președinte al
S.U.A., Jimmy Carter — transmite
agenția Prensa Latina. In acest
sens, el a menționat că S.U.A. ar
trebui să înceteze ajutorul acordat
forțelor „contras", care, așa cum s-a
hotărit la reuniunea centroamericană la nivel înalt, de la Tela, se
află in proces de demobilizare.
Șeful statului nicaraguan și-a ex
primat acordul cu declarația Iul
Jimmy Carter în sensul necesității
îmbunătățirii relațiilor nlcaraguanonordamericane.

★

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Guvernul Republicii Nica
ragua respinge realizarea unul nou
dialog cu forțele contrarevoluționare
antisandiniste. intrucît la ultima
reuniune a șefilor de stat centroamericani s-a convenit asupra demobili
zării grupărilor „contras", a afirmat
ministrul nicaraguan al apărării, ge
neral de armată Humberto Ortega,
citat de agenția Prensa Latina. în
declarații făcute presei la Ciudad de
Mexico, el a subliniat că, In virtutea
acordurilor întîlnirii la nivel înalt
centroamericane de luna trecută, ni
meni nu trebuie să ceară permisiu
nea elementelor „contras" pentru. ca
acestea să accepte procesul demobi
lizării. reașezării sau repatrierii lor
în terțe state.

Deteriorarea calității
învățămîntului
în Marea Britanie
LONDRA 18 (Agerpres). — Un
studiu științific avertizează în legă
tură eu deteriorarea calității învățâmîintuliui in Marea Britanic. Stu
diul, realizat de Institutul britanic
pentru dezvoltarea științelor, arată
că procentul tinerilor care intră în
instituții de învătămint superior este
de peste două ori mai mic decit cel
planificat. Aceasta — relevă studiul
— se datorează deteriorării calității
învățămîntului din școlile generale
care nu sînt asigurate cu programe
și manuale adecvate să pregătească
elevii pentru a fi în stare să asi
mileze cunoștințele universitare vii
toare.

„Orologiul" inechităților
A devenit celebru „erologiul ato
mic", acel indicator sintetic întoc
mit de „Buletinul savanților atomiști
americani" și publicat, număr de
număr, pe coperta publicației cu
scopul de a ține permanent la cu
rent — ti a alerta, totodată — opinia
publică mondială asupra uriașelor
primejdii pe care le comportă cursa,
din păcate neslăbită, a inarmărilor
nucleare. O inițiativă, fără îndoială
lăudabilă, care dă măsura implică
rii sociale fi politice a unor oameni
de știință conștienți de răspunde
rea ce le incumbă. Există insă și
o altă publicație, tot americană,
care și-a dobindit și ea, in felul
său, o anumită notorietate prin ti
părirea eu regularitate a unui „in
dicator" sui-generis. Este vorba de
lista persoanelor celor mai bogate
din lume și din S.U.A., ultraluxoasa
publicație respectivă, „Forbes Ma
gazine", fiind destinată (ei da, n-au
și bieții de ei dreptul 2) miliarda
rilor și milionarilor, aflați intr-o
perpetuă competiție, in care toate
loviturile (in primul rind cele sub
centură) sint permise, și ai căror
participantă sint departajați nu
după „punctele" înscrise și primite,
ci după profiturile dobîndite și con
tabilizate. Iar pe această listă figu
rează la loc de cinste însuși pro
prietarul publicației — în fapt al
unei întregi rețele de mass-media
— Malcom Forbes.
Or, Forbes, care suferă de delirul
grandorii, așa cum il îndreptățeș
te statutul său de miliardar, și-a
sărbătorit nu de mult împlinirea
unei virste „rotunde". Prilej de a
da o petrecere cu un fast nemaipo
menit, pe lingă care par a păli pină
și faimoasele petreceri de la Ver
sailles ale „regelui Soare". Intr-un
decor demn de o mie și una de
nopți, in incinta unui superb pa’at
(proprietate personală) de pe coasta
Mediteranei, și-a uluit pur și simplu
cei peste o mie de invitați — mag
nați ai marii finanțe, oameni poli
tici de marcă, prinți și prințese,
star-uri de la Hollywood, vedete ale
televiziunii, ba chiar și un fost pre
ședinte al S.U.A. — prin rafina
mentul meniului, prin extravaganța
distracțiilor oferite, intre care un
gigantic foc de artificii, prin risipa
fără margini care putea fi intîlnită
la fiecare pas. Invitații au sosit în
avioane special închiriate de „slrbătorit", iar hotelul somptuos la
care au fost cazați a fost renovat in
întregime, tot pe spezele sale, nu
mai costul acestui mic „retuș" ridicindu-se la 1 milion de dolari. Un
fleac, evident, față de cele 1 400 mi-

lioane dolari la cît este socotită
averea sa.
Inutil de adăugat că revista mi
liardarului megaloman, care a con
sacrat pagini întregi „petrecerii se
colului", nu a găsit și nu găsește
de cuviință să se ocupe și de alte
aspecte in afară de cele care pri
vesc pe marii bogătași. Cum ar fi,
de pildă, situația celor aflați la po
lul social opus, pentru a nu mai
vorbi de un eventual „clasament"
al acestora. De altfel, ar fi și foar
te greu. Nu ar fi de ajuns o singură
pagină de revistă, ci o întreagă bi
bliotecă cu sute și sute de volume,
în care tot nu ar încăpea numele și
numărul uriaș al celor privați de
mijloacele elementare ale unui trai
decent. S-au găsit totuși unii care
s-au încumetat măcar la o compara
ție. Ca, de pildă, o altă revistă de
peste ocean, „New Republic", care,
în urma unui studiu asupra ameri
canilor aflați la antipozii bunăstării
economice, aprecia că cele două ca
tegorii ale populației țării aflate la
polii opuși se deplasează pe două
scări rulante. Pe scara ce se depla
sează in jos, se află 20 la sută din
familiile americane ; acestei pături
sociale, considerată cea mai săraci,
îi revine sub 5 la sută din venitul
național al S.U.A. Pe scara care se
deplasează in sus, se află același
număr de familii, numai că aces
tora le revine peste 40 la sută din
venitul național. în perioada 1978—
1987, săracii au devenit cu 8 la sută
mai săraci, iar bogății — cu 13 la
sută mai bogați !
Un alt studiu asupra condițiilor
de viață ale diferitelor categorii de
americani, efectuat de data aceasta
de „Fundația Ford", releva, între
altele, că 12 milioane de copii din
S.U.A. trăiesc in familii care nu le
pot asigura condiții minime de trai
și că veniturile a 3,5 milioane de
persoane se situează sub limita ofi
cială a sărăciei. Iar o anchetă a
săptămînalului „Newsweek" dezvă
luia amănunte aproape incredibile
asupra săracilor din mediul rural,
„lumea a treia a Americii", cum
sint denumiți, apreciind că numărul
acestora se apropie de 10 milioane.
...Viteza de deplasare a celor două
scări rulante in direcții opuse — în
jos și in sus — devine tot mai
amețitoare. Așa cum o dovedește și
„orologiul miliardarilor" și „episo
dul Forbes", sugestivă ilustrare a
unei lumi a cărei dominantă o con
stituie inechitățile sociale atotprezente.
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