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Intimpinat cu sentimente de profundă stimă de oamenii muncii români, 

maghiari și de alte naționalități, intr-o atmosferă de puternică unitate 
in jurul partidului, al secretarului său general, sub semnul hotăririi 
de a obține noi realizări in cinstea Congresului al Xll-lea al P. C. R. Bihorenii întîmpină pe înalții oaspeți cu pîine și sare, după datina străbună
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A TĂCUT IERI 0 VIZITA DE LUCRU

IN JUDEȚELE BIHOR SI MARAMUREȘ
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
7âmân, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
continuat luni vizita de lu
cru în județe din nord-ves- 
tul țării. în cursul dimineții, 
secretarul general al parti
dului s-a aflat în mijlocul 
oamenilor muncii din jude
țul Bihor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii losif Banc, 
Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, Mihai Gere, llie 
Rădulescu.Această vizită — asemenea tuturor intilnirilor tovarășului Nicolae Ceausescu cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale — a prilejuit o analiză cuprinzătoare a modului in care comuniștii. toți cei ce muncesc în industrie, agricultură si în alte domenii de activitate acționează pentru îndeplinirea in cele mai(Continuare in pag. a II-a) Primire călduroasa,, entuziastă la Salonta

In mijlocul oamenilor muncii 
maramureșeni

Continuînd vizita de lucru în nord-vestul țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sosit, luni după-amiază, în județul 
Maramureș.

în această nouă etapă a vizitei, secretarul general al 
partidului este însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de to
varășii losif Banc, Lina Ciobanu, Gheorghe Oprea, Mihai 
Gere și llie Rădulescu.Si aici, în Maramureș, tema centrală a dialogului fructuos pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu il poartă cu reprezentanții conducerii ministerelor economice, cu cadrele de conducere din unități industriale și agricole, cu muncitori și specialiști din diferite sectoare de activitate o constituie analiza temeinică a modului cum organele și organizațiile de partid asigură larga mobilizare a maselor de oameni ai muncii pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor actualului cincinal, pentru perfecționarea organizării. producției și a muncii, pentru o nouă calitate, superioară, în toate sectoarele de activitate.Reîntilnirea cu tovarășul Nioolae

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

X

la marea adunare populară din municipiul Oradea
Dragi tovarăși,y*’’ Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Oradea și județului Bihor un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat vernului, precum și a mea nai, împreună cu cele mai urări. (Aplauze și uraie nice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.1").Ne aflăm la Oradea și în județul Bihor într-o vizită de lucru, pentru a ne consulta cu activul de partid, cu membrii de partid, cu oamenii muncii din toate sectoarele de activitate asupra felului cum se îndeplinesc hotărârile Congresului al XI-lea și prevederile actualului cincinal, precum și a- supra felului cum oamenii muncii din acest județ întîmpină Congresul al Xll-lea al partidului.Trebuie să mărturisesc de la început că avem impresii bune. Am constatat cu multă atît

Și gu- perso- bune puter-

în industrie, în satisfacție că, agricultură, cît

și în celelalte sectoare, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate — români, maghiari — înfrățiți în munca și lupta comună pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, obțin rezultate tot mai bune. (Uraie și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu — P.C.R.l").Vizitînd ‘ marea întreprindere constructoare de mașini „înfrățirea" din Oradea am constatat cu bucurie realizările obținute în modernizarea și dezvoltarea producției. Față de acum cîțiva ani, urina s-a dezvoltat puternic; astăzi, din această modernă întreprindere ies mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, ceea ce demonstrează capacitatea oamenilor muncii, a clasei muncitoare din Oradea — ca dealtfel a clasei noastre muncitoare în general — de a obține rezultate tot mai bune, în toate domeniile. Aș dori să adresez de aici, de la această mare adunare populară, cele mai calde felicitări tuturor oamenilor muncii de la „înfrăți-

rea" și să le urez succese tot mai mari! (Uraie și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.l").Avem, de asemenea, impresii bune despre ceea ce am văzut la întreprinderea „Solidaritatea" și la întreprinderea de confecții Oradea. Ambele întreprinderi au obținut, de asemenea, progrese însemnate în ultimii ani, atît în creșterea producției, în ridicarea calității, cît și în sporirea productivității muncii. Aceasta demonstrează că și în aceste întreprinderi se acționează cu hotărîre, în spiritul politicii partidului, pentru produse de calitate tot mai bună, pentru reducerea cheltuielilor materiale și creșterea, pe această cale, a producției nete. Aș sublinia în mod deosebit faptul că în aceste două întreprinderi marea majoritate o reprezintă femeile, ele dovedin- du-și capacitatea de a da produse de înaltă calitate ; ca parte a clasei noastre muncitoare, femeile își îndeplinesc cu cinste misiunea ce le revine in toate domeniile. (Uraie

șî aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul!“). Doresc, de aceea, ca, la această mare adunare populară, să adresez tuturor oamenilor muncii de la aceste două întreprinderi felicitări pentru rezultatele obținute și urarea de a obține succese tot mai însemnate. (Aplauze și uraie puternice).în general, oamenii muncii din Oradea și județul Bihor au realizat planul producției industriale, atît la producția netă, cît și la producția globală, obținînd chiar o anumită depășire. Aceasta demonstrează că bihorenii sînt hotărîți să-și respecte angajamentul de a da pe întregul cincinal o producție însemnată peste plan. Adresez felicitări tuturor muncitorilor, întregului personal din industria biho- reană și le urez succese tot mai mari, pentru a ocupa un loc fruntaș în întrecerea ce se desfășoară în industria românească. (Uraie și aplauze puternice). Am vizitat, de asemenea, consiliul unic dustrial Salonta bit, cooperativa agroin-și, în mod deose- agricolă Salonta.

Trebuie să vă mărturisesc că am rămas cu impresii deosebit de bune despre rezultatele obținute în ultimii ani de cooperativa Salonta, cal'e ocupă un loc fruntaș nu numai în județ, ci și pe întreaga țară, demonstrînd forța și priceperea cooperatorilor români și maghiari, a inginerilor, mecanizatorilor, a oamenilor muncii de a recolte tot mai mari, a contribuit la fondul de o cantitate sporită de pro-
tuturor obține Salonta stat cu duse. In general, întregul consiliu agroindustrial a pornit pe un drum bun și am convingerea că angajamentele pe care și le-a asumat, ca în anul viitor să obțină o creștere și mai puternică a producției, iar pînă în 1985 să se ridice la un nivel înalt de dezvoltare, vor fi realizate. Doresc să-i felicit în mod călduros pe cooperatorii din Salonta. pe toți oamenii muncii din cadrul consiliului agroindustrial să le urez succese tot mai mari

Ceaușescu, în aceste zile cînd întregul popor se pregătește să întîmpine eu noi fapte de muncă cel de-al Xll-lea Congres al partidului, eveniment cu puternică rezonanță in viața patriei noastre socialiste, constituie încă un prilej pentru muncitorii, țăranii și intelectualii maramureșeni — români, maghiari, ucraineni și de alte naționalități, care trăiesc de veacuri pe aceste plaiuri, înfrățiți in muncă și idealuri — de a-și manifesta adeziunea deplină la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, politică înțeleaptă, care asigură egalitatea reală în drepturi a celor ce muncesc, pe temeiul existenței unei trainice baze economice in continuă dezvoltare, al ridicării permanente a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, al lărgirii și perfecționării necontenite a democrației noastre socialiste. în același timp, noua vizită de lucru prilejuiește pentru oamenii muncii din a- ceastă parte nordică a tării reafirmarea și timentelor dragoste, respect pe care le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit și prețuit de întregul popor, care și-a pus întreaga energie, întreaga ființă în slujba prosperității și înfloririi patriei socialiste, 
a fericirii națiunii noastre. Sînt sentimente ce își au izvorul in marile împliniri pe care această străveche vatră românească le-a cunoscut în anii edificării socialismului și îndeosebi în ultimul deceniu, cînd, aici, asemenea altor județe ale patriei, au fost ridicate durabile construcții socialiste. Astfel, Maramureșul, pe meleagurile căruia se împleteau — pînă la eliberarea țării — frumusețea neasemuită a locurilor cu sărăcia așezărilor oamenilor, este astăzi nu numai acel pitoresc colț de țară cu ape, cu munți și păduri preamărite în cînte- cele și datinile populare, dar și o puternică zonă economică a țării. Metalurgia neferoasă, dezvoltată și modernizată în anii din urmă, realizează astăzi întreaga producție de cupru electrolitic a țării, 75 la sută din producția de cupru de converti- de produse.noi. cum

mai puternică a senior de nemărginită de profundă stimă și

din producția de cupru zor, alături de alte 43 Au fost create ramuri

sînt industria constructoare de mașini, industria ușoară și cea alimentară, a fost realizat importantul complex hidrotehnic Firiza-Strîmtori și multe alte obiective economice. O puternică dezvoltare a cunoscut agricultura, îndeosebi pomicultura și zootehnia, care au în Maramureș condiții dintre cele mai favorabile de dezvoltare.Anii socialismului au schimbat radical și fața așezărilor maramureșene. în Baia Mare — oraș care numără șase secole și jumătate de existență — s-au construit peste 23 000 de apartamente, adică de trei ori mai mult decît întregul fond locativ existent înainte de război. Noile cartiere „Progresul", „Republicii", „Să- sar". „Decebal", „Traian", „Bogdan Vodă" și celelalte conferă orașului monumentalitate și prospețime. Au pășit, de asemenea, pe drumul afirmării economice și urbanistice și alte așezări cum sînt Sighetu Mar- mației, Tîrgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Seini. Aproape jumătate din populația județului trăiește în mediul urban.Atmosfera de puternic entuziasm în care se desfășoară vizita și-a găsit o grăitoare expresie încă de la sosirea secretarului general al partidului în județul Maramureș....Ora 16,00. Aeronava prezidențială aterizează pe aeroportul municipiului Baia Mare în uralele care nu contenesc ale miilor de băimăreni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sint salutați cu respect și căldură de tovarășul Gheorghe Pop, prim-secre- tar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, de membrii secretariatului Comitetului județean de partid.O formație alcătuită din ostași al forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice, și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru a- părarea patriei prezintă onorul.Se intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România.După datină, un bătrîn țăran Îmbrăcat în frumosul strai al acestor străbune păminturi românești. împreună cu un miner, reprezentind importantul detașament al muncitorilor băimăreni, oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, ca semn al caldei ospitalități și al profundei bucurii, pîine și sare. Șoimi ai patriei, pionieri, tineri mineri în uniformă înmînează inalților oaspeți frumoase buchete de flori. Miile de băimăreni. de cetățeni ai localităților din jur. veniti(Continuare in pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IlI-a) Și in

Cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 
în județul Maramureș, in municipiul Baia Mare va 
avea loc astăzi o mare adunare populară. Posturile 
de radio și televiziune vor transmite direct această 
manifestare în jurul orei 12,30.
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în mijlocul muncitoarelor de la întreprinderea de încălțăminte „Solidaritatea" din Oradea(Urmare din pag. I)
bune cândiții a sarcinilor de plan pe 
anul în curs, pe întregul cincinal, 
condiție hotăritoare pentru creșterea 
in continuare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului popor, 
pentru progresul neîntrerupt al patri
ei noastre socialiste. La această te
meinică și rodnică analiză, desfășu
rată in unități industriale și agricole 
din județul Bihor, au participat miniș
tri, cadre de conducere din centrale 
industriale și întreprinderi, reprezen
tanți ai organelor locale de partid si 
de stat, muncitori, tehnicieni și ingi
neri, țărani cooperatori si specialiști 
din agricultură.

în mod firesc, au fost dezbătute cu 
acest prilej probleme esențiale ale 
dezvoltării actuale si in perspectivă 
ale județului, stabilindu-se. in spiri
tul recentei consfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R., al indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. măsuri 
concrete, eficiente, menite să asigure 
prosperitatea continuă a Bihorului, 
creșterea contribuției sale la inflo- 
rirea patriei, la făurirea societății so
cialiste si comuniste pe pămintul 
scump al României.

LA SALONTA

Dialog fructuos privind creșterea 
producțiilor agricole și activitatea 

consiliului unic agroindustrial
Aceste simțăminte, această voință 

și-au găsit o pregnantă expresie încă 
din primele momente ale sosirii la 
Salonta a secretarului general al 
partidului.

Ora 9,00. Elicopterul prezidențial 
aterizează pe stadionul frumoasei 
așezări bihorene. Reintilnirea cu 
secretarul general al partidului a 
constituit pentru locuitorii acestui 
oraș un nou și fericit prilej de a-i 
exprima incă o dată sentimentele de 
stimă și dragoste, recunoștință pen
tru grija permanentă ce o poartă 
prosperității lor.

La coborirea din elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
sint salutați cu căldură de tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean.

O gardă, alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, prezintă onorul.

Este intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

în numele locuitorilor orașului, un 
bătrin urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu bun venit, le oferă pune 
și sare și îi roagă să guste din cloș
tile cu vin. Grupuri de pionieri și 
șoimi ai patriei, de tineri si tinere, 
în frumoase costume naționale, ofe
ră tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori. Pe stadion se află mii de 
locuitori ai Salontei. care scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— pace I".

Răspunzînd manifestării de profun
dă dragoste și respect, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează ce
tățenilor Salontei. in numele C.C. al 
P.C.R.. al Consiliului de Stat si al 
guvernului, un călduros salut și cele 
mai calde urări.

Apoi coloana oficială se îndreaptă 
către sediul cooperativei agricole de 
producție din Salonta. primul obiec
tiv al vizitei.

La sosire, secretarul general al 
partidului a fost intimninat de 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, de membri 
ai conducerii Consiliului unic agro
industrial Salonta și conducerii uni
tăților agricole componente. Vizita a 
prilejuit o amplă și fructuoasă ana
liză a felului in care se traduc in 
viată măsurile stabilite de condu
cerea partidului privind imbunătă- 
țirea conducerii, organizării si pla
nificării unitare a agriculturii, a mo
dului in care își desfășoară activita
tea consiliul unic agroindustrial.

în fața unor hărți și grafice. 
Gheorghe Bădic. președintele consi
liului. a infătișat aspecte ale activită
ții complexe a unității, primele re
zultate obținute, precum și măsurile 
de dezvoltare în viitor. S-a arătat 
că. potrivit indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, s-a trecut 
și aici la amplasarea culturilor pe 
zone mari, în cadrul unor asolamen- 
te unitare. fundamentate științific, 
ceea ce permite cultivarea unor soiuri 
de mare productivitate, extinderea 
mecanizării, chimizării și irigațiilor.

La fel ca toate județele țării, și 
Bihorul a cunoscut în ultimii ani o 
dezvoltare impetuoasă, atît in indus
trie. cit și in agricultură, rod al 
politicii partidului de repartizare ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al patriei. Au fost 
create ramuri noi de producție, s-au 
extins și modernizat cele existente, 
s-au petrecut transformări profunde, 
înnoitoare, în dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei, pe tărîm social- 
cultural. edilitar. în viata oamenilor.

Iată temeiuri pentru care bihore- 
nii — români, maghiari și de alte na
ționalități — care trăiesc si muncesc 
înfrățiți pe aceste străvechi melea
guri românești, l-au intimninat și de 
această dată pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu sentimente de fierbinte 
dragoste, stimă și recunoștință. Ei 
și-au reafirmat încrederea nețărmu
rită in partid și secretarul său gene-' 
ral, atașamentul profund fată de po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, hotărirea fermă 
de a face totul pentru ridicarea 
României pe culmi tot mai înalte de 
civilizație și progres.

Astfel, unitățile din cadrul consiliu
lui au realizat în acest an o produc
ție medie de aproape 4 200 kg griu la 
hectar, Ia porumb se prevede o recol
tă medie de aproximativ 4 100 kg. iar 
la sfecla de zahăr peste 30 tone la 
hectar. S-a subliniat că. începînd din 
această toamnă, prin aplicarea aso- 
lamentelor unitare pe întreaga supra
față a consiliului, se va reduce nu
mărul de parcele de la l 200 la 20 
sole, asigurîndu-se posibilități spori
te de efectuare a unor noi lucrări de 
îmbunătățiri funciare, îndeosebi de
secări. Președintele consiliului a pre
zentat apoi perspectivele de dezvol
tare a zootehniei, a activităților in
dustriale și prestărilor de servicii.

Un dialog viu. fructuos are loc in 
fata planșelor și graficelor care în
fățișează rezultatele activității de 
producție și economice a cooperati
vei agricole de producție Salonta, 
unitate distinsă de două ori cu titlul 
de Erou al Muncii Socialiste și cu 
alte ordine pentru producțiile mari 
obținute la culturile vegetale și in 
zootehnie. Președintele unității. Ale
xandru Czege. Erou al Muncii Socia
liste. informează că. potrivit indica
țiilor secretarului general al partidu
lui. date cu prilejul vizitei pre
cedente, cele trei cooperative agri
cole din Salonta s-au unit în- 
tr-o unitate puternică, care înre
gistrează rezultate tot mai bune, 
în acest an, de pildă, s-au realizat 
5 000 kg griu la ha, iar la porumb 
se vor obține peste 6 000 kg la ha. 
Cooperativa agricolă dispune de un 
puternic sector zootehnic, dare cu
prinde 3 500 bovine, 50 000 ol, 350 000 
de păsări.

Secretarul general al partidului 
este invitat apoi să viziteze cițeva 
ferme de animale ale cooperativei, 
care cuprind 1 450 de vaci din rasele 
Holstein și Bălțată românească. Se 
înfățișează sistemul modern adoptat 
aici pentru Întreținerea vacilor, care 
permite obținerea, in medie, de la 
fiecare vacă a 4 400 litri de lapte.

în cadrul unei microexpoziții sînt 
prezentate rase de ovine de înalt 
randament, care oglindesc preocu
parea specialiștilor de aici pentru 
îmbunătățirea continuă a raselor, 
creșterea mai rapidă a efectivelor și 
a producției de lină și carne.

Se vizitează apoi ferma de păsări, 
unde, de asemenea, pe baza unor 
tehnologii moderne, se realizează 
peste 40 milioane ouă pe an, precum 
și însemnate cantități de carne pen
tru piața internă și export.

Gazdele informează că. în prezent, 
cooperativa agricolă realizează din 
zootehnie 63 ia sută din veniturile 
sale.

Apreciind rezultatele bune obținu
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă ca această unitate — care 
realizează producții bune de cereale 
și dispune de o puternică bază fura
jeră — să se ingrijească și de crea
rea unei puternice ferme de creștere 
și îngrășare a porcilor. Totodată, 
secretarul general al partidului a 
cerut ca Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și Academia 
de Științe Agricole și Silvice să spri
jine mai puternic unitățile agricole 
din această zonă, în vederea sporirii 
continue a randamentului unor te
renuri.în încheierea vizitei, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a felicitat căl
duros pe membrii conducerii consi
liului. ai cooperativei agricole de 
producție pentru rezultatele bune ob-

LA ÎNTREPRINDEREA „ÎNFRĂȚIREA"

Preocupări pentru modernizarea 
și diversificarea mașinilor-unelte, 
reducerea importului și creșterea 

eficienței economice
De la Salonta, elicopterul prezi

dențial s-a îndreptat spre Oradea, 
reședința județului. Pe aeroportul 
municipiului regăsim aceeași am
bianță caldă, sărbătorească. Miile de 
bihoreni veniți în întîmpinarea înal- 
ților oaspeți poartă cu dragoste 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, stegulețe roșii și tricolore, 
pancarte ,pe care sînt înscrise urări 
de bun venit.

La coborîrea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat de membrii comitetelor județean 
și municipal de partid, de alte ofi
cialități locale.

Cei prezenți pe aeroport scandează 
puternic „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— pacea „Ceaușescu la Bihor — 
bucuria tuturor !“. Prin ovații și 
urale, ei dau expresie sentimentelor 
de inaltă stimă și prețuire, de pro
fundă recunoștință pe care le nutresc 
față de Partidul Comunist Român și 
secretarul său general.

Coloana oficială de mașini stră
bate apoi străzile orașului, unde 
domnește aceeași atmosferă entu
ziastă. Mii și mii de locuitori ai mu
nicipiului, tineri și virstnici, salută 
cu profundă dragoste și stimă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund, 
dintr-o mașină deschisă, acestor ma
nifestații. care s-au transformat 
într-o adevărată sărbătoare a bucu
riei. a încrederii nestrămutate în vi
itorul fericit al patriei noastre.

Vizita de lucru în unități indus
triale din Oradea a început la între
prinderea de mașini-unelte „înfră
țirea". bine cunoscută prin produsele 
sale atît în țară, cit și în numeroase 
state ale lumii. Miile de muncitori
— români, maghiari și de alte națio
nalități — care lucrează aici iși ex
primă. prin îndelungi aplauze și ova
ții, deosebita bucurie de a se rein- 
tîlni cu secretarul general al parti
dului, de a-1 avea din nou in mijlo
cul lor.

La intrarea in întreprindere, tova- 

La întreprinderea de confecții din Oradea

ținute și le-a urat noi succese in în
deplinirea programelor stabilite pri
vind creșterea recoltelor și a produc
ției zootehnice.

rășul Nicolae Ceaușescu este salutat 
de Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de repre
zentanți ai conducerii unității, ai oa
menilor muncii. O gardă de onoare, 
alcătuită din membri ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei, prezintă onorul. Tineri mun
citori și muncitoare oferă buchete de 
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Directorul întreprinderii, Emil 
Mărginean, prezintă, prin interme
diul unor machete și grafice, evolu
ția pe care a cunoscut-o fabrica, pro
ducția pe care o realizează, eficiența 
activității sale. Prin grija constantă 
a partidului și statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. aceas
tă intreprindere a cunoscut, in spe
cial in ultimele două cincinale, un 
proces continuu de dezvoltare și mo
dernizare.

Dialogul pe care secretarul general 
al partidului îl poartă cu conducerea 
ministerului de resort, cu specialiști 
ai întreprinderii este axat asupra 
modului in care au fos-t transpuse in 
practică indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul prece
dentelor vizite privind sporirea și di
versificarea producției, crearea unor 
mașini și utilaje moderne, cu înalt 
grad de automatizare, de mare ran
dament, competitive pe piața inter
națională, felul in care constructorii 
de mașini orădeni își onorează pla
nul la toți indicatorii.

Gazdele raportează că in centrul a- 
tenției comuniștilor, a întregului co
lectiv au stat înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor trasate de secretarul ge
neral al partidului, sporirea contri
buției unității la înzestrarea între
prinderilor industriale din tară cu 
mașini și utilaje de inaltă tehnici
tate, la dezvoltarea exportului. Ast
fel. astăzi' se produc peste 30 de tipo- 
dimensiuni de mașini-unelte. intre 
care mașini de găurit și frezat cu co
mandă numerică sau afișaj de cote, 
mașini-unelte grele, utilaje complpxe 
de prelucrare care înlocuiesc un nu
măr de 5—7 utilaje clasice.

Pe parcursul vizitării principalelor 
hale de fabricație, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ii sint prezentate o gamă 
variată de utilaje și agregate, care 
prin performantele lor confirmă ta
lentul și capacitatea creatoare a spe
cialiștilor noștri, posibilitățile de a 
concepe și realiza, cu forțe proprii, 
agregate de complexitate ridicată și 
mare productivitate, de a reduce im
portul pentru dotarea tehnică a noi
lor întreprinderi și modernizarea ce
lor existente. Secretarul general al 
partidului examinează noile produse, 
adresează felicitări pentru aceste suc
cese. Este relevată atentia deo
sebită pe care constructorii de mași
ni-unelte orădeni o acordă realizării 
controlului pe faze și operațiuni, și 
pe ansamblul fiecărei mașini, pentru 
ca nivelul lor calitativ și tehnic să 
corespundă întru totul cerințelor pie
ței interne și externe.

Conducerea întreprinderii, specia
liștii informează, de asemenea, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu despre 
preocupările și realizările în dome
niul tipizării, prin intermediul că
reia numărul de piese specifice a 
scăzut cu circa 60 la sută, despre re
ducerea continuă a consumului de 
metal și energie electrică, pregătirea 
și specializarea unui număr tot mai 
mare de muncitori pentru a fi în 
măsură să lucreze la mai multe ma
șini și utilaje, mijloc prin care se ob
ține atît sporirea productivității 
muncii, cit și creșterea ciștigurilor 
personalului muncitor.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu este 
invitat in continuare să viziteze noua 
secție de mașini grele — obiectiv 
care se înfăptuiește la indicația se
cretarului general al partidului și 
care va contribui la sporirea cu circa 
30 la sută a capacității de producție 
a întreprinderii. In prezent, aici, se 
află in plin montaj utilajele și in
stalațiile aferente procesului tehnolo
gic. Gazdele se angajează ca. prin 
mobilizarea eforturilor montorilor și 
colectivului întreprinderii, pină la fi
nele anului secția să fie dată in ex
ploatare și să producă primul lot de 
10 mașini-unelte grele. Secretarul ge
neral al partidului a atras atenția 
ministrului de resort ca in viitor pro- 
iectanții și constructorii să asigure o 
mai bună iluminare a halelor de a- 
cest gen.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări con
structorilor de mașini orădeni pen
tru succesele înregistrate în dome
niul sporirii producției, al asimilării 
unor utilaje de complexitate tot mai 
ridicată, menționînd în același timp 
că întreprinderea dispune de baza 
tehnică și de cadre capabile să rea
lizeze mașini-unelte de o complexi
tate tot mai inaltă și mai compe
titive pe piața internațională.

în timpul vizitei la C.A.P. Salonta
LA ÎNTREPRINDEREA „SOLIDARITATEA"

Prin hărnicia colectivului — 
producție de bună calitate, in continuă 

diversificare
Se vizitează, apoi. întreprinderea de 

încălțăminte „Solidaritatea11 din Ora
dea. care a cunoscut. în ultimii ani, 
o extindere și modernizare continuă, 
devenind treptat o unitate reprezen
tativă a industriei ndastre ușoare. Ea 
realizează în prezent 6.6 la sută din 
producția de încălțăminte a tării, ceea 
ce atestă atît dezvoltarea întreprin
derii. cit și hărnicia, măiestria aces
tui colectiv de muncă, alcătuit în 
mare parte din femei.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășa Lina Ciobanu, ministrul indus
triei ușoare, de membri ai conduce
rii centralei de resort și ai întreprin
derii.

Vizita s-a desfășurat și aici sub 
semnul dragostei și recunoștinței pro
funde fată de partid și secretarul său 
general. Sute de muncitoare au ieșit 
în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, oferindu-le flori, urin- 

(du-le, din inimă, bun venit, expri- 
mindu-le, direct și cald, bucuria de 
a-i avea ca oaspeți dragi.

Directorul întreprinderii. Orest 
Straciuc. a prezentat experiența acu
mulată, rezultatele obținute, preocu
pările actuale și de perspectivă ale 
colectivului. El a subliniat cu satis
facție că orientările și indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu sînt 
transpuse cu succes in viață, determi- 
nind o mai bună organizare a pro
ducției, o sporire a eficientei între
gii activități. Din datele prezentate 
rezultă că întreprinderea și-a înde
plinit prevederile de plan la toți in
dicatorii. ea urmind să dea. pină la 
finele cincinalului, o producție indus
trială suplimentară în valoare de 182 
milioane lei. Se arată, de asemenea, 
că. in perioada 1976—1979, producția a 
crescut cu 50 la sută, produsele noi 
și reproiectate reprezentînd peste 77 
la sută. Productivitatea muncii a 
sporit și ea cu 50 la sută. Este re
levată o altă cifră semnificativă : 
creșterea de 10 ori a exportului față

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII

Recomandări prețioase 
pentru valorificarea superioară 
a produselor pe piața externă

Aceeași primire însuflețită a făcut 
secretarului general al partidului și 
colectivul de muncitoare și muncitori 
al întreprinderii de confecții din O- 
radea, unitate importantă în econo
mia județului, care a cunoscut in anii 
din urmă Un proces continuu de în
noire și modernizare. Ea asigură in 
prezent 3 la sută din producția de 
confecții a țării și 53 la sută din cea 
a județului. Lucrătorii acestei între
prinderi se bucură astăzi de condiții 
tot mai bune de muncă și viață. 
Mulți dintre ei locuiesc în aparta
mente noi. confortabile. Pe lingă a- 
ceastă unitate, în care activează în 
cea mai mare parte femeile, funcțio
nează creșa și grădinița pentru copiii 
celor ce muncesc aici. Pentru toate 
acestea, muncitoarele și muncitorii 
de la întreprinderea de confecții l-au 
întimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu cele mai alese senti
mente de dragoste și recunoștință, 
dăruindu-le buchete de flori.

Vizita de lucru, care a cuprins cele 
mai importante sectoare productive 
ale întreprinderii, a prilejuit o tre
cere in revistă a realizărilor, a mo
dului in care colectivul acestei între
prinderi acționează pentru înfăptui
rea in practică a recomandărilor și 
indicațiilor secretarului general al 
partidului date cu diferite prilejuri, 
privind creșterea eficienței și a ca
lității produselor, impuse de cerin
țele economiei naționale, de exigen
tele mereu sporite ale populației. In 
centrul dialogului s-au aflat probleme 
legate de valorificarea superioară a 
materiilor prime — țesăturile și 
materialele — reintroducerea in cir
cuitul productiv a materialelor se
cundare și. pe această cale, diminua
rea cheltuielilor de producție, para
lel cu înnoirea și diversificarea con
tinuă a confecțiilor.

înfățișind aceste preocupări, direc
torul întreprinderii. Ovidiu Serbescu. 
a reliefat principalele realizări ale 
unității, care creează premisele în
făptuirii in bune condiții a prevede

de 1975, dovadă grăitoare a presti
giului pe care și l-a ciștigat unitatea 
orădeană pe piața externă.

în același timp, sint infătișate o- 
biectivele prioritare care stau in fața 
colectivului în ’momentul de față. în 
acest cadru, sint reliefate acțiunile 
întreprinse pentru gospodărirea cit 
mai rațională a materiilor prime și a 
resurselor de energie, reducerea chel
tuielilor materiale și a consumurilor, 
folosirea deplină a capacităților exis
tente. promovarea progresului tehnic, 
diversificarea sortimentelor, adapta
rea rapidă a producției la cerințele 
beneficiarilor din tară și de peste ho
tare. Totodată, este evidențiată aten
tia deosebită acordată unei alte pro
bleme esențiale : utilizarea largă a 
înlocuitorilor, astfel incit ei să deți
nă. in 1985. o pondere de circa 40 Ia 
sută in ansamblul producției între
prinderii.

Sînt parcurse cîteva secții de bază 
ale unității, unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu urmăresc procesul de pro
ducție. cercetează unele sortimente. 
Pretutindeni sint întimpinați cu mul
tă însuflețire de muncitoarele între
prinderii. care, intrerupindu-și pen
tru o clipă lucrul, ii aplaudă si acla
mă îndelung.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu 
căldură acestor gesturi pline de sim
patie.

în cursul vizitei, secretarul general 
al partidului a indicat conducerii Mi
nisterului Industriei Ușoare, a cen
tralei de resort să asigure o valori
ficare cit mai bună a produselor în
treprinderii pe piața externă.

Salutindu-I din nou. la plecare, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu cele 
mai alese sentimente de dragoste Si 
stimă, oamenii muncii de la între
prinderea „Solidaritatea" l-au asigu
rat pe secretarul general al pârtiei 
lui că nu vor precupeți nici un efo., 
că vor face totul pentru a-și Înde
plini în mod exemplar sarcinile în
credințate.

rilor cantitative și calitative ale pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal. Se subliniază că 80 la sută din 
confecțiile realizate in prezent in 
unitate sint . modele noi, concepute 
pentru toate sezoanele. la recoman
dările cumpărătorilor de pe piața in
ternă și din străinătate. Mai mult de 
jumătate din producția intreprinderii 
este destinată exportului. îndeosebi 
costume bărbătești, sacouri. parde- 
siuri și paltoane, care se bucură de 
o tot mai mare apreciere in diverse 
țări ale lumii.

Pe parcursul vizitei — în secțiile 
de croire și de confecții — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat 
eu dragoste de muncitoare și mun
citori. care i-au urat viață lungă, 
multă putere de muncă in fruntea 
partidului și statului, pentru binele 
și fericirea patriei noastre socialiste.

în cadrul unei expoziții cu cele 
mai recente modele de confecții 
realizate aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
au examinat cu atenție diversitatea 
și calitatea produselor, finisajul în 
care sint prezentate acestea și a ce
rut colectivului de conducere al in
treprinderii să persevereze in conti
nuare in direcția realizării unor con
fecții tot mai frumoase, după gustu
rile și preferințele beneficiarilor din 
țară și de peste hotare. Avind in 
vedere volumul mare de confecții pe 
care îl realizează această unitate 
pentru export, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat conducerii mi
nisterului de resort și intreprinderii 
să aibă in permanență in vedere va
lorificarea mai bună a produselor pe 
piața externă, unde confecțiile ce 
poartă marca întreprinderii din Ora
dea se bucură de o tot mai largă a- 
preciere.

Gazdele îl asigură pe secretarul 
general al partidului că vor face to
tul pentru creșterea producției și ca
lității. pentru a-și aduce o contri
buție sporită la progresul neîntrerupt 
al patriei.
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/a marea adunare populară din municipiul Oradea(Urmare din pag. I)întreaga activitate. (Aplauze și uraie Îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“)•Prin rezultatele pe care le obțineți, dragi tovarăși bihoreni, aduceți o contribuție însemnată la progresul general al patriei noastre socialiste, la dezvoltarea producției industriale și agricole, a celorlalte sectoare de activitate. După cum se știe, în întreaga țară oamenii muncii din industria noastră socialistă obțin rezultate tot mai însemnate. Pe trei ani și jumătate ritmul de dezvoltare a producției industriale este de circa 11 la sută anual, realizîndu-se în această perioadă o producție suplimentară față de prevederile cincinalului de circa 70 de miliarde lei. Aceasta ne dă garanția că pină la sfîrșitul anului 1980 se va realiza o producție industrială suplimentară de peste 100 de miliarde lei — ceea ce constituie un factor important în dezvoltarea generală a patriei, în înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Iată de ce doresc ca, de aici, de la Oradea, să adresez calde felicitări întregii clase muncitoare, inginerilor, tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii din industria noastră socialistă și să le urez succese tot mai însemnate pentru înflorirea României. (Aplauze și uraie îhdelungate ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Și producția agricolă a cunoscut, în acești ani o dezvoltare continuă, în primii trei ani s-a obținut o producție agricolă cu peste 20 la (tută mai mare decît în perioada erioară, ceea ce a creat condiții pentru o bună aprovizionare a populației, contribuind într-o măsură însemnată la dezvoltarea generală a patriei. Avem posibilitatea de a obține producții agricole și mai bune în anul viitor. Reali- zînd prevederile întregului cincinal, vom asigura produse agricole pentru creșterea bunăstării poporului și aprovizionarea industriei cu materii prime, precum și anumite disponibilități de export. Iată de ce aș dori să adresez felicitări întregii noastre țărănimi, tuturor oamenilor muncii din agricultură și să le urez succese și mai mari în toate sectoarele producției agricole. (Aplauze și uraie îndelungate : se scandează „Ceaușescu și partidul !“, „Ceaușescu și poporul !“).Și în celelalte ramuri ale economiei naționale am obținut succese însemnate. Au cunoscut o dezvoltare puternică învățămîntul. știința, cultura. Deoarece astăzi începe, propriu-zis, anul de învățămînt, aș dori să adresez tuturor elevilor și studenților, cadrelor didactice din Oradea, din județul Bihor caldă felicitări și urarea de a obține rezultate tot mai bune în învățătură, în legarea învățămîntului eu practica, cu știința, pentru a asigura formarea unui tineret înarmat cu cele mai noi cuceriri ale științei din toate domeniile, constructor hotărît al socialismului și comunismului în România. (Aplauze și uraie puternice).
Dragi tovarăși,Pe baza dezvoltării generale a economiei naționale, a creșterii venitului național, se realizează în bune condiții și prevederile referitoare la ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.A început deja etapa a doua de majorare a retribuției, astfel încît 1 sfîrșitul anului viitor veniturile reale ale oamenilor muncii vor fi cu circa 30 la sută mai mari în comparație cu 1975 și cu 10 la sută mai mult decît se prevăzuse inițial în planul cincinal. Aceasta demonstrează că, pe măsura dezvoltării 

economiei noastre naționale, a bazei tehnico-materiale a societății, a creșterii venitului național, putem realiza într-un ritm mai rapid ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului. Aceasta este esența însăși a societății socialiste pe care o edificăm în România, țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, care face totul pentru bunăstarea și fericirea oamenilor, pentru afirmarea lor plenară în viața societății noastre socialiste ca factori hotărîtori ai civilizației și progresului întregii națiuni, ai independenței și suveranității țării. (Uraie și aplauze îndelungate; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Pornind de la constatările despre care am vorbit, putem spune că intr-adevăr oamenii muncii din Bihor, sub conducerea organizației de partid, au acționat și acționează, într-o deplină unitate, cu toată hotărîrea, pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce ie revin. Putem spune că și Bihorul — la fel ca toate județele patriei noastre — este angajat cu hotărîre în lupta pentru a, obține un loc cit mai de frunte în marea întrecere ce se desfășoară în întreaga țară și pentru a prezenta Congresului al XII-lea al partidului rezultate tot mai însemnate în toate domeniile.Aveți tot dreptul să fiți mulțumiți ; în general avem tot dreptul să privim cu satisfacție felul in care întregul nostru popor înfăptuiește politica partidului în toate domeniile de activitate.Cu .toate acestea, nu putem trece peste unele neajunsuri și minusuri care mai există și în activitatea oamenilor muncii din Bihor, atît în industrie și agricultură, cît și în alte ramuri. Ținînd seama de toate acestea, este necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre în direcția perfecționării organizării întregii activități, folosind cu maximum de randament utilajele și mașinile din dotarea întreprinderilor, și care — știți bine — au cerut mari eforturi materiale, inclusiv în valută. Aceste mașini trebuie să producă la nivfelul capacității lor, să restituie, într-o perioadă scurtă, cheltuielile făcute și să asigure o creștere mai puternică a venitului net, a beneficiilor, a venitului național. Numai pe a- ceastă cale vom putea dezvolta și mai rapid patria noastră, vom asigura ridicarea bunăstării întregului nostru popor. (Uraie și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Este necesar să se acorde mai multă atenție organizării pe baze științifice a producției și muncii, în vederea creșterii mai rapide a productivității. în această privință și întreprinderile din Oradea, din județul Bihor mai au încă mult de făcut. De asemenea, trebuie acordată mai multă atenție reducerii cheltuielilor materiale, a consumurilor materiale și, îndeosebi, de e- nergie, reducerii costurilor de producție și, pe această bază, sporirii mai puternice a eficienței economice a întregii activități industriale. Trebuie, de asemenea, făcut totul pentru ca, în domeniul calității, al ridicării nivelului tehnic al industriei, să obținem progrese mai rapide și mai însemnate. Este necesar să înțelegem că afirmarea calității noi în toate sectoarele, revoluția tehnico-științifică trebuie să se materializeze în fiecare întreprindere, în fiecare secție, în felul în care se reușește să se obțină o producție de mai bună calitate, de tehnicitate mai înaltă, produse competitive cu cele similare pe plan mondial. De ce să n-o spunem, trebuie să încercăm să o- cupăm un loc fruntaș și în această privință. (Uraie și aplauze îndelungate, puternice). Și în agricultură sînt încă multe de făcut pentru a se obține producții mari, stabile, atî-t la cereale, în le

gumicultura, pomicultură, viticultură, cît și în zootehnie. Sînt, desigur, rezultate bune — am yorbit de realizările deosebite obținute la Salonta — dar, pe ansamblu, județul are încă mult de făcut în acest domeniu. Chiar unele consilii vecine cu Salonta au rezultate slabe. Este necesar, de aceea, ca și în a- cest sector important al economiei noastre naționale să se facă mai mult pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor, pentru folosirea cu maximum de randament a mijloacelor pe care le avem, a forței de care dispune astăzi agricultura noastră, spre a obține recolte mult mai mari, la toate culturile și în toate sectoarele, la producția vegetală și la cea animalieră. Există condiții — și eu am convingerea că bihorenii pot ușor să lichideze ră- mînerile în urmă din agricultură, astfel ca încă anul viitor să se prezinte cu recolte mult mai însemnate. Trebuie să demonstrăm forța și capacitatea oamenilor muncii din agricultură, a agriculturii noastre socialiste de a obține recolte bogate și de a contribui tot mai mult la dezvoltarea generală a patriei. (Uraie și aplauze puternice ;. se scandează prelung : „Ceaușescu — P.C.R.!**). Este necesar, dragi tovarăși, să acordăm mai multă atenție investițiilor, atît celor industriale și agricole, cît și construcției de locuințe. în acest domeniu sînt ră- mîneri în urmă și trebuie făcut totul pentru recuperarea lor, pentru realizarea în întregime a investițiilor, în mod deosebit a locuințelor. Este necesar ca, în următorii 2—3 ani, Oradea să capete o înfățișare nouă. Realizînd planul construcțiilor de locuințe, atît centrul, cît și cartierele muncitorești să capete o înfățișare nouă, proprie unui oraș modern, socialist, asigurînd oamenilor muncii condiții tot mai bune de locuit. (Aplauze și uraie puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul!**).în general, în întreaga lor activitate, comitetul județean de partid, comitetul municipal, toate organizațiile de partid, comuniștii trebuie să acționeze cu combativitate sporită, în spirit revoluționar, pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programului elaborat de Congresul al XI-lea, pentru unirea, în această direcție; a eforturilor tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Numai întărind această solidaritate a oamenilor muncii, unitatea lor în jurul organizațiilor de partid, conlucrarea lor strînsă, vom putea asigura înfăptuirea tuturor sarcinilor care revin întregii populații din Oradea și Bihor! Trebuie pornit de la faptul că sarcina comuniștilor este aceea de a fi în primele rînduri, de a munci mereu mai bine; ei au rolul de a desfășura o activitate care să unească forțele tuturor oamenilor muncii, astfel încît, împreună, într-o deplină unitate, să asigure mersul înainte al întregii societăți. Aceasta este datoria de onoare a comuniștilor — de a servi tot timpul poporul, de a lupta în primele rînduri pentru victoria socialismului, pentru bunăstarea și fericirea întregii noastre națiuni! (Aplauze și uraie puternice, prelungite; se scandează: „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu în Bihor, bucuria tuturor!“).Avem în Oradea o organizație de partid puternică, cu 77 000 membri de partid. Avem, de asemenea, o clasă muncitoare puternică, o țărănime și o intelectualitate care au demonstrat prin întreaga lor activitate că acționează în strînsă unitate cu clasa muncitoare, pentru înfăptuirea politicii partidului. Toate aceste clase și categorii sociale, sub conducerea comuniștilor, a partidului, vor putea lichida rămînerile în urmă și asigura dezvoltarea rapidă a orașului, a județului Bihor, sporind contribuția bihorenilor la dezvoltarea generală 

a României socialiste! (Aplauze și uraie puternice).Este necesar, de asemenea, să acordăm mai multă atenție ridicării nivelului de pregătire profesională a tuturor oamenilor muncii, intensificării activității politico-educative. Făurirea celei mai înaintate societăți din lume se poate realiza numai pe baza celor mai înalte cunoștințe, atît profesionale, cît și politice. De aceea, ridicarea nivelului de calificare a tuturor oamenilor muncii, atît din industrie, cît și din agricultură, constituie o necesitate pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor în toate domeniile.Este, totodată, necesar să acordăm o atenție mai mare muncii politico-educative de formare a conștiinței socialiste, pentru a face ca fiecare om al muncii, fiecare cetățean din județ — ca, dealtfel, fiecare cetățean al patriei noastre — să fie conștient de rolul său în făurirea socialismului, să participe în deplină cunoștință la făurirea propriului său viitor. Edificarea socialismului este rodul muncii creatoare și conștiente a poporului ; socialismul nu se poate realiza decît împreună cu poporul și numai și numai pentru popor! Iată de ce ridicarea nivelului politic și ideologic, formarea conștiinței noi, revoluționare, socialiste a oamenilor muncii constituie o parte însemnată a activității de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in România. (Aplauze și uraie puternice).Este necesar să perfecționăm continuu activitatea de conducere a întreprinderilor. Să facem astfel ca toate consiliile oamenilor muncii și adunările generale să-și îndeplinească in cele mai bune condiții rolul în cadrul democrației noastre socialiste, care trebuie să asigure participarea directă a clasei muncitoare, a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Să perfecționăm, de a- semenea, activitatea consiliilor populare — care trebuie să acorde mai multă atenție și să se preocupe mai intens de soluționarea problemelor multiple ale bunei gospodăriri a orașelor și localităților, ale județului, să acorde mai multă solicitudine față de cererile oamenilor muncii. Acestea trebuie să acționeze mai susținut în vederea unirii eforturilor tuturor cetățenilor pentru dezvoltarea orașelor și comunelor, a județului. A- ceasta constituie, de asemenea, o latură inseparabilă, importantă, a construcției socialiste din țara noastră. Numai în condițiile participării democratice a maselor populare la conducerea tuturor sectoarelor putem asigura mersul mai ferm înainte al României socialiste. (A- plauze și uraie puternice; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!",„Ceaușescu și poporul!**).în acest cadru, aș dori să menționez că una din cuceririle mari ale politicii comuniștilor români o constituie rezolvarea în mod revoluționar a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Aici în Oradea și în județul Bihor trăiesc români, maghiari și populație de alte naționalități ; împreună au duratJ de secole, tot ceea ce s-a realizat pe aceste meleaguri, împreună au dus lupta împotriva asupririi, pentru libertate, pentru socialism, împreună construiesc socialismul, împreună vor edifica societatea comunistă ! (Aplauze și uraie puternice ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu in Bihor, bucuria tuturor !“).în unitățile industriale și agricole pe care le-am vizitat astăzi am constatat cu multă satisfacție ca românii și maghiarii muncesc cu adevărat înfrățiți și obțin rezultate bune în activitatea lor. Românii și maghiarii, alte naționali

tăți de pe aceste meleaguri acționează cu toată fermitatea pentru înfăptuirea politicii comuniștilor, pentru a asigura progresul mai rapid al patriei noastre, ridicarea bunăstării generale a poporului. (A- plauzc și uraie puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul!-*).în conformitate cu politica ,de deplină egalitate înfăptuită de partidul nostru în învățămînt, în activitatea culturală, în orice altă activitate, oamenii muncii pot folosi — așa cum este și normal — limba pe care o cunosc cel mai bine. Sînt asigurate condiții depline pentru ca oamenii muncii de naționalitate maghiară, germană, — sau sîrbă în altă parte — să poată folosi în școală și în activitatea lor limba proprie, dar — așa cum am spus și în alte împrejurări și cum am constatat în fabrici — mașinile cunosc o singură limbă și cer să li se vorbească într-un singur fel. Ele îți cer să fii stăpîn pe meserie, să fii un bun muncitor, un bun inginer, să știi să le întreții și să le mînuiești cum trebuie. Indiferent în ce limbă i te adresezi, mașina înțelege o singură limbă — a tehnicii. Trebuie'să înțelegem că aceasta este sarcina noastră, a tuturor — de a ne ridica nivelul tehnic, științific, de a ne însuși concepția revoluționară materialist- dialectică despre lume și societate ! (Aplauze și uraie puternice, îndelungate).Județul Bihor are o istorie îndelungată, foarte bogată — începînd încă de pe timpul dacilor. El are o bogată istorie de luptă împotriva asupririi, de luptă revoluționară. Desigur, momentele istorice din trecutul acestor meleaguri au o însemnătate deosebită. Dar, bazîn- du-ne pe ceea ce a fost eroic în istoria veche, trebuie să făurim o istorie nouă, revoluționară — istoria constructorilor socialismului și comunismului, a oamenilor stăpîni pe destinele lor, a societății din care a fost lichidată pentru totdeauna orice fel de inegalitate și asuprire și unde, înfrățiți, într-o deplină unitate, oamenii muncii își făuresc în libertate propriul lor viitor, viitorul comunist! (Uraie și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul!**). Iată de ce, dragi tovarăși, vorbind de istorie nu trebuie să uităm răspunderea pe care o avem astăzi. Trebuie să ne concentrăm forțele și să muncim mai bine, să înțelegem 'rolul și menirea pe care le avem astăzi ca făuritori ai istoriei noi a României socialiste, asigurînd victoria celei mai drepte societăți din lume, a comunismului ! Aceasta este înalta menire căreia trebuie să-i închinăm toate’ forțele, însăși viața noastră ! (Aplauze și uraie puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși,înfăptuind politica de dezvoltare socialistă a societății ne îndeplinim desigur răspunderile ce le avem în fața poporului, în fața patriei noastre. în același timp, prin rezultatele pe care le obținem în toate domeniile, aducem și o contribuție însemnată la cauza socialismului, la politica de destindere și pace, la cauza libertății și independenței naționale a tuturor popoarelor. (Aplauze și uraie îndelungate).Pornind de la strînsă unitate dialectică dintre politica internă și cea externă, România, partidul nostru comunist acționează cu toate forțele pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, pentru depășirea divergențelor existente între unele țări socialiste și întărirea solidarității și unității lor, aceasta fiind o condiție esențială pentru afirmarea forței socialismului, pentru creșterea influenței sale asupra dezvoltării vieții internaționale. (Aplauze puter

nice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — pace!“). întărim continuu relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate popoarele care și-au cucerit independența, considerind aceasta ca o parte inseparabilă a luptei împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, pentru o politică nouă, în care fiecare popor să se poată dezvolta independent, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze și uraie puternice).în același timp, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, dezvoltăm relațiile cu toate statele lumii, inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și colaborării reciproc avantajoase. Aceste principii stau la baza tuturor relațiilor noastre internaționale ; ele s-au dovedit, dealtfel, singurele în stare să asigure dezvoltarea nouă a omenirii, progresul, pacea și destinderea în lume ! (Aplauze puternice, prelungite : se scandează „Ceaușescu — pace !“).O mare atenție acordăm problemelor securității în Europa. Ne pregătim pentru ca la reuniunea din 1980, de la Madrid, să poată ti obținute rezultate mai bune decît cele obținute la Belgrad. Să facem în așa fel încît reuniunea de la Madrid șă dea un nou impuls înfăptuirii documentelor semnate la Helsinki și, mai cu seamă, să deschidă calea trecerii Ia dezangajarea militară pe continentul nostru, fără de care nu poate fi vorba nici de destindere, nici de securitate, nici de pace în Europa sau în oricare loc al lumii ! (Aplauze puternice, prelungite).în acest cadru sîntem preocupați de dezvoltarea colaborării în Balcani, de soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase din această regiune — mă refer, îndeosebi, la Cipru. Avem ferma convingere că este în interesul atît al poporului cipriot, cît și al tuturor țărilor din Balcani — și din Europa, în general — ca în această parte a lumii să se stabilească relații de bună vecinătate și colaborare, ca Balcanii să devină o zonă a colaborării și păcii. (Aplauze puternice, prelungite).în lume sînt multe probleme de soluționat. Există încă conflicte și stări de încordare în multe părți ale lumii. Nu doresc însă să mă ocup acum de fiecare. Dar -doresc să subliniez și aici, la Oradea, părerea României că trebuie făcut totul pentru soluționarea acestor . conflicte și litigii numai și numai pe calea tratativelor pașnice. A- <■ ceasta corespunde atit intereselor popoarelor care se află în conflict sau care au probleme de soluționat, cît și cauzei generale a destinderii și păcii. Trebuie să se renunțe cu desăvîrșire la folosirea forței, la calea militară, la amenințarea cu forța ! Trebuie făcut totul spre a fi lichidate pentru totdeauna războaiele de pe planeta noastră ! Aceasta constituie cerința esențială a lumii de astăzi. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — pace !**).în spiritul politicii generale a partidului nostru, al principiilor socialismului, acționăm neabătut pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară. Considerăm că trebuie făcut totul pentru a se opri cursa înarmărilor și a se trece la reducerea cheltuielilor militare. Uriașele mijloace ce se cheltuiesc astăzi pentru înarmare, în scopul distrugerii oamenilor și civilizației, să fie orientate exclusiv spre dezvoltarea economică și socială, spre bunăstarea popoarelor. Trebuie să facem totul ca uriașele cuceriri ale științei și civilizației să servească nu distrugerii, ci progresului popoarelor, bunăstării și independenței lor. A

ceasta constituie una din cerințele fundamentale ale lumii de astăzi, în ce ne privește, vom face totul pentru a contribui la oprirea cursei înarmărilor ! Avem ferma convingere că, unite, popoarele pot opri cursa înarmărilor, pot opri războaiele, pot asigura pacea ! (Uraie și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Fiind țară socialistă în curs de dezvoltare, acordăm, de asemenea, o mare atenție problemelor lichidării subdezvoltării, realizării unei noi ordini economice internaționale, care să asigure o largă colaborare, pe bază de echitate și egalitate în drepturi, și să permită progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă. Avem ferma convingere că este în interesul întregii omeniri să fie soluționată în mod democratic această problemă vitală a timpurilor noastre! Numai și numai astfel vom putea deschide calea progresului, a stabilității economice, a dezvoltării fiecărei națiuni ! în ce ne privește, vom întări continuu solidaritatea cu țările în curs de dezvoltare — și sîntem siguri că această cauză dreaptă, a noii ordini economice, va triumfa. (Aplauze și uraie puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Marea complexitate a vieții internaționale impune întărirea colaborării și solidarității tuturor forțelor antiimperialiste. Este necesară o colaborare strîns.i a partidelor comuniste și muncitorești cu partidele socialiste, social-de- mocrate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte partide democratice, a tuturor popoarelor care se pronunță pentru independență națională, pentru dreptul fiecărei națiuni de a fi stăpînă pe destinele sale, pentru destindere și pace. (Uraie și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !**).
Dragi tovarăși,în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că oamenii muncii din Oradea, din Bihor vor acționa cu și mai multă fermitate pentru 1 îndeplinirea sarcinilor și răspunderilor mari pe care le au în toate domeniile, că veți întîmpina Congresul al XII-lea al partidului cu rezultate tot mai însemnate. Sînt convins că, într-adevăr, bihorenii vor fi prezenți la Congresul al XII-lea cu rezultate deosebite în toate domeniile și că vor susține cu toată fermitatea adoptarea documentelor privind dezvoltarea viitoare a patriei noastre — documente supuse dezbaterii maselor largi populare și care urmează să fie adoptate de Congresul al XII-lea. (Aplauze și uraie puternice).Noi dorim ca la Congresul al XII-lea să luăm hotărîri care să asigure înfăptuirea programului partidului, să asigure progresul mai rapid al României, să dea un puternic imbold revoluționar întregii noastre opere de construcție socialistă, să ridice la un nivel calitativ superior întreaga noastră activitate. Rezultatele de pînă acum ne dau încrederea, garanția că hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul al XII-lea vor fi înfăptuite cu succes ! (Uraie și aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“.Cu această convingere, vă urez tuturor succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și multă fericire ! (Uraie și aplauze puternice, îndelungate; se scandează minute în șir : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. Toți cei prezenți la marea adunare populară ovaționează într-o atmosferă de mare entuziasm pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Marea adunare populară 
din municipiul Oradea

In încheierea vizitei de lucru în 
unități economice și agricole din ju
dețul Bihor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au participat la 
marea adunare populară ce a avut 
loc in Piața Victoriei din centrul 
municipiului Oradea.

La această vibrantă manifestare au 
luat parte zeci de mii de cetățeni — 
muncitori, țărani, intelectuali — 
români, maghiari și de alte naționa
lități. care muncesc și trăiesc În
frățiți pe cuprinsul acestor vechi 
meleaguri românești. Ei poartă por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. steaguri roșii și tricolore, 
lozinci ce exprimă sentimentele de 
dragoste și prețuire față de partid și 
de secretarul său general.
' Piața are un aspect sărbătoresc. Pe 

frontispiciul marilor clădiri care în
conjoară piața flutură în adierea 
vintului drapelele partidului și statu
lui. Pe mari pancarte sînt înscrise 
cuvinte de slavă partidului și patriei 
socialiste.

Sosirea la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat este 
întîmpinată cu îndelungi urale și ova
ții. Se scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. ..Ceaușescu 
și poporul!“. „Ceaușescu în Bihor — 
bucuria tuturor!".

Bihorenii dau. astfel, glas și cu 
acest prilej sentimentelor lor de pro
fundă dragoste și atașament, de re
cunoștință pentru condițiile tot mai 
bune de muncă și de viață create de 
partidul și statul nostru. Ei își re
afirmă. totodată. încrederea nestră
mutată și atașamentul fierbinte fată 
de politica internă și externă clar
văzătoare a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste.

Adunarea populară a fost deschisă 
de tovarășul Gheorghe Blaj, prim- 
secretar al Comitetului județean Bi
hor al P.C.R.. președintele Consiliu
lui popular județean, care a spus : 
Cu adincă dragoste și profund res
pect. aducem la această mare adu
nare populară salutul călduros al 
comuniștilor si tuturor locuitorilor de 
pe aceste înfloritoare meleaguri bi- 
horene — români, maghiari si de alte 
naționalități — celui mai iubit fiu al 
poporului român, secretarului gene
ral al partidului, președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Fericiți de a vă 
avea astăzi din nou in mijlocul lor, 
bihorenii vă adresează din adîncul 
inimii, mult iubite tovarășe secretar 
general, tradiționala urare de bun 
venit ! Ne simțim deosebit de onorați 
de a vă exprima personal gindurile 
și sentimentele pline de dragoste, 
prețuire și devotament cu care vă 
înconjoară comuniștii, toti oamenii 
muncii din județul Bihor. împreună 
cu întregul popor român.

Este pentru noi o mindrie înălță
toare să avem un conducător neobo
sit. mereu prezent pe marele șantier 
al făuririi României moderne, un în
flăcărat ginditor revoluționar, arhi
tectul încercat al politicii științifice 
interne și externe a partidului si sta
tului nostru, personalitate proemi
nentă a vieții politice internaționale, 
militant pentru pace. libertate și in
dependentă. pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Salutăm cu aleasă stimă si prețuire 
prezența la adunarea noastră popu
lară a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. personalita
te distinsă a vieții social-politîce și 
științifice, savant de renume mon
dial.

Folosind acest prilej, vă rog să-mi 
permiteți, mult stimate tovarășe 
secretar general, să vă raportez că 
oamenii muncii din județul nostru, 
fără deosebire de naționalitate, 
profund atasati politicii partidului si 
statului nostru, muncesc cu abnega
ție, cu dăruire și răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate, pe anul 1979 
și pe întregul cincinal, a indicațiilor 
date de dumneavoastră cu prilejul 
vizitelor de lucru făcute în județul 
nostru. în perioada care a trecut din 
actualul cincinal am realizat o pro
ducție industrială suplimentară de 3.8 
miliarde lei. livrînd peste prevederi 
aproape 30 mii tone alumină. 5 mili
oane perechi încălțăminte, mobilier 
în valoare de peste 1 300 milioane lei 
și alte produse.

De asemenea, planul de investitii- 
constructii pe aceeași perioadă a fost 
îndeplinit în proporție de 102.4 la 
sută, punîndu-se în funcțiune 37 de 
capacități de producție.

Producția agricolă a județului a 
crescut în primii trei ani ai cincina
lului cu 5.8 la sută fată de 1975 ; au 
sporit, de asemenea, efectivele de 
animale, au crescut producțiile medii 
la lapte, lină și alte produse anima
liere. Și in acest an am obținut unele 
rezultate bune, ceea ce creează posi
bilitatea ca județul să-și sporească 
aportul la realizarea fondului de stat 
la produse agricole — vegetale și 
animale.

Doresc , să subliniez, mult stimate 
tovarășe secretar general, că biroul 
comitetului județean de partid este 
conștient că aceste realizări nu sînt 
încă pe măsura cerințelor, a poten
țialului material și uman de care dis
punem.

Avem datorii neîmplinite încă. în 
industrie, in special in realizarea pro
ducției fizice, la unele produse chi
mice, țiței, materiale de construcții, 
tricotaje și altele. Sarcina la export 
este realizată pe 8 luni numai în pro
porție de 83,5 la sută, iar la investi
ții doar in proporție de 88,6 la sută, 

în agricultură n-am reușit să rea
lizăm producția medie planificată la 
griu ; unele unități obțin incâ produc
ții mici în zootehnie și nu-și reali
zează planul de livrări la carne și 
lapte.

Acționînd în spiritul indicațiilor 
cuprinse in cuvîntarea dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
general, la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., organele 
și organizațiile de partid din jude
țul Bihor, biroul comitetului jude
țean au supus unei analize profunde 
propria lor activitate organizatorică, 
politico-educativă, luînd măsurile co
respunzătoare pentru înlăturarea 
neajunsurilor ce mai persistă în 
munca noastră, pentru îmbunătăți
rea substanțială a activității in toate 
domeniile vieții economico-sociale.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toti 
oamenii muncii din județul Bihor, in 
frunte cu comuniștii, angajați plenar 
în activitatea de îndeplinire a sarci
nilor și obiectivelor reieșite din pla
nul național unic pe anul 1979, vor 
face totul pentru a intîmpina cu noi 
succese Congresul al XII-lea al Par
tidului Comunist Român.

Ne angajăm in fața dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom milita cu perseverență 
pentru transpunerea exemplară in 

viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, al cărei 
inițiator și promotor sînteți, că vom 
contribui cu toată capacitatea, crea
tivitatea și forțele noastre la realiza
rea marilor obiective puse de partid 
în fața întregului popor.

îngăduiți-mi să exprim, de la tri
buna marii adunări populare a oa
menilor muncii bihoreni. totala noas
tră adeziune la propunerea ca dum
neavoastră — mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — să fiți reales, 
la cel de-al XII-lea Congres al par
tidului. in înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. pentru binele și fericirea între
gului popor, pentru ridicarea pe noi 
culmi de civilizație și progres a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Luînd cuvîntul. Gheorghe Groza, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii ..înfrățirea" Oradea, a 
spus: Vă rog să-mi permiteți ca. in 
numele colectivului de oameni ai 
muncii de la intreprinderea „înfrăți
rea", să exprim la această mare adu
nare populară sentimentele noastre 
de adincă recunoștință fată de dum
neavoastră. mult .iubite si stimate 
tovarășe secretar general, pentru 
grija ce o purtati dezvoltării continue 
a economiei noastre. propășirii 
României socialiste, creșterii necon
tenite a nivelului de ,trai material și 
spiritual al întregului popor.

Oamenii muncii de la întreprinde
rea „înfrățirea" — români, maghiari 
și de alte naționalități — uniți prin- 
tr-o limbă comună, cea a muncii, a 
preocupărilor de zi cu zi. sint însu
flețiți de minunatul dumneavoastră 
exemplu de luptător neobosit pentru 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, de activitatea 
dumneavoastră dinamică. laborioasă 
și clarvăzătoare pe care o desfășurați 
pentru progresul și bunăstarea nați
unii noastre, pentru colaborare și 
cooperare intre popoarele lumii.

Folosim prilejul acestei mari adu
nări populare pentru a exprima ade
ziunea deplină a oamenilor muncii 
bihoreni — români, maghiari si de 
alte naționalități — la politica inter
nă și externă a partidului și statului 
nostru, rod al neobositului dumnea
voastră efort, pentru progresul vi
guros și multilateral al României so
cialiste. pentru afirmarea sa prestigi
oasă in rindul națiunilor libere si in
dependente, pentru pace și securitate 
internațională.

Fericitul prilej de astăzi ne-a ofe
rit posibilitatea să vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
indicațiile dumneavoastră date cu 
ocazia vizitei din anul 1976 au prins 
viață.

Sintem conștienti că activitatea 
noastră poate — si trebuie — să fie 
mai bună. De aceea, așa cum dum
neavoastră ați indicat astăzi, cu pri
lejul vizitei făcute în întreprinderea 
noastră, organizațiile de partid, co
muniștii, toți oamenii muncii trebuie 
să acționeze cu și mai multă hotărîre 
pentru folosirea la intreaga capacita
te a mașinilor și utilajelor, extinde
rea lucrului la mai multe mașini, re
ducerea continuă a consumului de 
metal, a energiei si combustibilului.

Ne angajăm, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
întîmpina Congresul al XII-lea al 
partidului cu noi succese in produc
ție, că vom face totul pentru a ne si
tua la nivelul cerințelor si exigen
țelor pe care partidul, dumneavoas
tră le puneți în fata noastră.

în cuvîntul său. Florica Antal, Erou 
al Muncii Socialiste, maistru la intre
prinderea „Solidaritatea" Oradea, 
adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a spus : îmi revine mi
siunea deosebit de plăcută să vă aduc 
salutul muncitoresc al miilor de oa
meni ai muncii români, maghiari și 
de alte naționalități de la întreprin
derea de încălțăminte „Solidaritatea", 
înfrățiți în muncă și in idealuri, in 
hotărirea de a înfăptui cu fermitate 
politica partidului, prețioasele indica
ții pe care ni le-ați dat cu prilejul 
vizitei pe care ați făcut-o în între
prinderea noastră.

Cu profundă emoție. în numele fe
meilor din intreprinderea unde lu
crez, vă adresez dumneavoastră, iu
bită și stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. proeminentă personalitate 
a vieții politice și sociale, eminent, 
om de știință, de renume mondial, 
profunda noastră admirație "pentru 
nobilul dumneavoastră exemplu, pen
tru contribuția pe care o aduceți in 
înaltele funcții cu care sînteți investi
tă de partidul și statul nostru.

Vizita efectuată de dumneavoastră 
în unitatea . noastră va rămîne un 
moment de neuitat, iar indicațiile pe 
care le-ați dat vor constitui pentru 
noi un program concret de acțiune, 
pe care ii vom înfăptui neabătut.

Sintem conștienti că mai avem 
multe de făcut pentru valorificarea 
superioară a rezervelor de care dis
punem. mai ales in ce privește îm
bunătățirea calității produselor, re
ducerea consumului de materii prime, 
materiale și energie.

Sintem hotăriți să nu precupețim 
nici un efort pentru a întimpina Con
gresul al XII-lea al partidului cu re
zultate superioare in întreaga noas
tră activitate.

Președintele C.A.P. Salonta. Ale- 
. xandru Czege. a spus : Vă rog să-mi 

permiteți să exprim cele mai alese 
sentimente de dragoste și recunoș
tință, pe care noi toți, cooperatorii 
din Salonta — români și maghiari 
— le nutrim față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general. fiu credincios 
al partidului și poporului nostru, 
exemplu de devotament și înalt pa
triotism. arhitect al strălucitei poli
tici interne și externe a României 
socialiste.

Prin grija permanentă ce o purtați 
ridicării întregii vieți economice și 
sociale a patriei, și noi. locuitorii din 
Salonta, ne-am bucurat și ne bucu
răm de sprijin deosebit în dezvolta
rea multilaterală a cooperativei noas
tre. fapt pentru care vă mulțumim, 
încă o dată, din adîncul inimii noas
tre.

Vă exprimăm. totodată. întreaga 
noastră mulțumire pentru tot ceea ce 
faceți în fruntea partidului și a tării, 
pentru a realiza o viață fericită în
tregului popor, pentru creșterea pres
tigiului internațional ăl țării noastre, 
pentru intreaga politică internă și ex
ternă pe care o promovați și pe care 
noi o sprijinim cu toată convingerea 
noastră.

Vă raportăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, 
în cele trei decenii care au trecut de 
Ia înființare, cooperativa noastră 
s-a dezvoltat într-un ritm accentuat. 
Dispunem astăzi de o avere obșteas
că ce depășește 170 milioane lei și 
realizăm o producție globală de 

peste 100 milioane lei pe an. Avem 
un puternic sector zootehnic, iar sis
temul de irigații și desecare cuprin
de peste 1 800 hectare teren.

Conștienți că in cooperativa noas
tră sînt incă mari posibilități de spo
rire a producțiilor, vom acționa pen
tru a folosi mai bine fondul funciar, 
mașinile și utilajele. îngrășămintele, 
sâmința de înaltă productivitate, asi- 
gurînd creșterea mai puternică a 
producției la hectar. și pe această 
cale sporirea contribuției noastre la 
fondul centralizat al statului și la 
creșterea bunăstării cooperatorilor.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că noi. lo
cuitorii Salontei, români și maghiari, 
împreună cu întregul nostru nopor. 
vom acționa neabătut pentru aplicarea 
in viață a hotăririlor Congresului al ’ 
XII-lea. a indicațiilor dumneavoastră, 
contribuind la progresul continuu al 
agriculturii românești, al întregii vieți 
materiale și spirituale a poporului pe 
care-1 slujim cu credință și devota
ment/ strins uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general — tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul Teodor Pop, 
rectorul Institutului de învățămint 
superior Oradea, care a spus :

însuflețiți de măsurile adoptate de 
conducerea partidului, care revoluțio
nează structural și funcțional invă- 
țămintul românesc. ridicîndu-I la ni
velul cerințelor etapăi de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o străbate țara, co
lectivul de cadre didactice și studenți 
de la institutul orădean. care ființea
ză de aproape 15 ani. a asigurat 
realizarea unui invâțămint integrat 
cu cercetarea și producția. Aplicînd 
indicațiile dumneavoastră în această 
direcție. Institutul de învățămint su
perior orădean realizează, an de an. 
rezultate tot mai bune.

Am urmărit cu mare atenție la te
levizor cuvîntarea pe care ați ți
nut-o la deschiderea anului școlar și 
universitar de la Timișoara, care con
stituie pentru întregul personal di
dactic, pentru elevi și studenți un 
nesecat izvor de învățăminte, un te
zaur de gindire revoluționară., pro
gramul clar de acțiune pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin din po
litica partidului nostru în domeniul 
învățămintului.

Pe baza indicațiilor dumneavoastră 
vom acționa pentru perfecționarea 
întregului proces de învățămint. le
garea lui de producție și cercetare, 
pentru dezvoltarea activității de edu
care comunistă a tineretului din in
stitutul nostru, contribuind din plin 
la formarea conștiinței lui revoluțio
nare, patriotice.

Ca mesager al intelectualității bi- 
horene, vă rugăm să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, expresia bucuriei noastre 
depline și adeziunii noastre totale 
față de propunerea ca dumneavoastră 

.să fiți reînvestit la cel de-al XII-lea 
Congres al partidului ctț cea mai 
înaltă funcție, aceea de secretar ge
neral al partidului. în care noi ve
dem garanția sigură a înaintării fer
me a României pe calea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, spre 
comunism.

. Primit cu vii și îndelungi ova
ții, a luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCW.

Cuvintarea secretarului generai al 
partidului. îndemnurile sale mobili
zatoare au fost primite cu satisfacție 
de către miile de participant la 
adunarea populară și au fost subli
niate cu puternice aplauze, cu ovații 
și urale. Se scandează minute in șir 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— P.C.R. I". „Stima noastră si min- 
dria — Ceaușescu. România !“, 
„Ceaușescu — pacea !“, „Ceaușescu 
la Congres, vrem să fie reales !“. Cei 
prezenți și-au reafirmat hotărirea de 
a-și spori eforturile pentru creșterea 
contribuției lor la opera de făurire a 
socialismului și comunismului, de a 
merge neabătut, in deplină unitate, 
pe drumul deschis de partid, al 
bunăstării si fericirii întregului nos
tru popor.

Făcindu-se ecoul acestor sentimen
te. primul secretar al comitetului ju
dețean Bihor al t’.C.R. a spus, 
adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu :

Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele participantilor la această mare 
adunare populară, a tuturor locuitori
lor Bihorului — români, maghiari si 
de alte naționalități — să vă exprim 
profunda noastră recunoștință pentru 
vizita de lucru pe care ati efectuat-o 
în județul Bihor, mulțumirile noastre 
fierbinți pentru aprecierile făcute la 
adresa activității organelor si organi
zațiilor de partid, a tuturor oameni
lor muncii, pentru indicațiile dum
neavoastră. pentru criticile îndreptă
țite pe care le-ati formulat si care 
vor sta in centrul preocupărilor noas
tre. al activității de viitor.

Vom acționa cu toată hotărirea 
pentru a realiza in bune condiții pre
vederile planului de stat si angaja
mentele asumate pentru actualul cin
cinal. astfel incit să întimpinâm cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
cu succese deosebite pentru ca Biho
rul să contribuie intr-o și mai mare 
măsură la dezvoltarea multilaterală 
și înflorirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

La încheierea adunării populare, 
în piață răsună din nou puternice 
ovații, entuziaste urale și aclamații 
pentru partid și secretarul său ge
neral.

In această atmosferă de fier
binte entuziasm, tovarășuL Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat s-au în
dreptat spre aeroportul municipiului 
Oradea. Pe întregul traseu se aflau 
mii și mii de oameni ai muncii care 
l-au salutat din nou cu înflăcărare pe 
secretarul general al partidului. Ră
sună puternice urale. se ovaționează 
îndelung.

Pe aeroportul municipiului, miile 
de cetățeni aflați aici izbucnesc in 
urale și ovații la sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

O gardă de onoare, alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre armate, din 
membri ai gărzilor patriotice si ale 
formațiilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, prezintă 
onorul. Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu 
căldură aclamațiilor mulțimii, isi iau 
rămas bun de la gazde, care i-au 
înconjurat cu multă dragoste și stimă 
pe tot parcursul vizitei de lucru în
treprinse in județul Bihor.

In uratele și ovațiile celor pre
zenți, avionul prezidențial decolează, 
îndreptindu-se spre Baia Mare.

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL MARAMUREȘ
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Se vizitează Centrul de reproducție și selecție o animalelor Maramureș(Urmare din pag. I)
să-1 intimpine pe secretarul general 
al partidului cu toată căldura inimi
lor lor, scandează cu insuflețire 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu — 
România !“. Ei dau astfel glas senti
mentelor de profundă bucurie de a-1 
avea din nou ca oaspete pe secreta
rul general al partidului.

în ovațiile și aplauzele celor pre
zenți, tovarășul Nicblae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu părăsesc 
aeroportul, îndreptindu-se spre STA
ȚIUNEA DE CERCETĂRI 
SI PRODUCȚIE POMICOLĂ 
BAIA MARE, primul obiectiv al 
vizitei de lucru efectuate în județul 
Maramureș.

în întimpinarea înalților oaspeți 
au venit tovarășii Angelo Mi ml eseu, 
viceprim-ministru al guvernul»!, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Ion Ceaușescu. adjunct al 
ministrului, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, cadre 
de conducere din stațiune. Tinere in 
frumoase costume populare oferă 
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Urînd înalților oaspeți un călduros 
bun venit, ing, dr. Lazăr Andrei, di
rectorul stațiunii, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să viziteze livezile încăr
cate de mere roșii și aurii. Este o zi 
senină și caldă, de toamnă plină de 
belșug, al cărei soare face să strălu
cească ispititor culorile atît de vii 
și plăcute ale merelor ionatan, auriu 
delicios și ale altor valoroase soiuri, 
în această ambianță, directorul sta
țiunii informează despre preocupă
rile actuale ale colectivului de cer
cetători, îndreptate în direcția me
canizării lucrărilor în livezi. Gazdele 
prezintă in continuare drumul par
curs de această tinără unitate.

Pornind de Ia condiția unui simplu 
laborator, de acum 10 ani. unitatea 
s-a transformat, la indicația secreta
rului general al partidului, intr-o 
puternică stațiune de cercetare și 
producție, avind drept principal scop 
stabilirea tehnologiilor de valorifi
care a terenurilor in pantă slab fer
tile prin plantații intensive de pomi. 
Pe lingă activitatea de creare a noi
lor soiuri, unitatea întocmește docu
mentații pentru înființarea de livezi, 
coordonind activitatea sectorului po
micol din județele Maramureș și 
Satu Mare.

Dialogul de lucru continuă apoi în 
fața unor grafice și tablouri sinop
tice înfățișind principalii indicatori 
tehnico-economici ai activității aces
tei stațiuni, și a unei bogate expoziții 
de fructe, conserve și sucuri natu
rale. Menționînd rezultatele de pină 
acum ale aplicării programului de 
dezvoltare a pomiculturii in Mara
mureș. precum și perspectivele aces
tuia, gazdele arată că de la 8 028 hec
tare in 1976, suprafața pomicolă a 
județului va ajunge la 13 600 hectare 

La sosirea in Baia Mare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint intimpinați cu deosebită căldură

în 1985. cînd numărul pomilor fruc
tiferi va depăși nouă milioane, iar 
producția medie la hectar va a- 
junge de la 3 700 kilograme, cit 
a fost în ’perioada 1971—1975, la 
10 200 kilograme in perioada cinci
nalului viitor. în această perioadă 
se vor extinde plantațiile intensive 
și superintensive. în același timp, 
răspunzind interesului pe care secre
tarul general al partidului il mani
festă fată de proiectele de dezvolta
re a plantațiilor intensive si super- 
intensive in această zonă favorabilă 
pomiculturii. gazdele arată că în vii
tor. densitatea de pomi la hectar se 
va dubla și tripla.

Remarcind preocuparea colectivu
lui stațiunii pentru lărgirea patri
moniului pomicol, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca în anii vii
tori să se aibă in vedere dezvolta
rea plantațiilor și în cadrul asocia
țiilor pentru lărgirea pomiculturii în 
gospodăriile populației. Să-i spriji
niți pe locuitorii din zonele necoo- 
perativizate cu material săditor, să-i 
îndrumați îndeaproape, astfel ca și ei 
să-și poată asigura din pomicultură 
o sursă sigură de venituri, arată 
secretarul general al partidului.

în continuare sînt înfățișate rezul
tatele cercetării orientate cu precă
dere in direcția stabilirii unor noi 
tehnologii pentru cultura mărului, 
părului, castanului, prunului, a unor 
arbuști fructiferi valoroși și a căpșu
nului. a îmbunătățirii noilor planta
ții. a creării de noi soiuri producti
ve. a combaterii bolilor și dăunăto
rilor prin metode moderne. Se men
ționează, intre altele, că unitățile de 
cercetare obțin astăzi din livezile 
superintensive 40—50 tone mere la 
hectar, .fată de 10—15 tone in unită
țile de producție. Sint. de asemenea, 
prezentate noile soiuri create in ca
drul stațiunii, intre care soiul de 
măr Baia Mare. care realizează o 
productivitate cu 20 la sută superi
oară soiurilor existente, precum și 
noile soiuri de castani Iza si Mara, 
care rodesc la patru ani de la plan
tare. fată de 20 de ani în condiți
ile plantațiilor libere in masiv.

Dialogul de lucru continuă în ca
drul unei plantații intensive in_ care 
sînt urmărite șase soiuri de măr.

Analizînd la fata locului. împreună 
cu specialiștii, problema folosirii in
tensive a pămîntului destinat planta
țiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca între rîndurile de pomi să 
fie cultivate succesiv mazăre _ sau 
fasole, cartofi, varză. Să se ia măsuri, 
arată secretarul general al partidu
lui. ca din 1980 Maramureșul să-și 
asigure din producție proprie între
gul necesar de legume și zarzavaturi.

Apreciind munca desfășurată in 
cadrul stațiunii pomicole Baia Mare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat întregul colectiv. reco- 
mandind ca prin programul de 
cercetare să se urmărească folosirea 
la maximum a pămîntului. elabora
rea celor mai bune tehnologii in 
acest sens.

Colectivul de cercetători, a cărui 
activitate de pină acum s-a desfășu

rat sub semnul indicațiilor concrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se angajează să traducă in fapt, cu 
aceeași consecvență, noile recoman
dări, asigurîndu-1 pe secretarul ge
neral al partidului că vor face totul 
pentru ca Maramureșul să devină in 
anii următori o mare și roditoare 
livadă.

In continuare, este vizitat CEN-
TRUL DE REPRODUCȚIE SI 
SELECȚIE A ANIMALELOR 
MARAMUREȘ, unitate cu ° Pre‘ 
tioasă contribuție la creșterea efecti
velor și ameliorarea raselor de ani
male. Secretarului general al parti
dului ii sint înfățișate rezultatele 
activității harnicilor cooperatori, me
canizatori și țărani din zona de mun
te necooperativizată pentru dezvolta
rea zootehniei și, îndeosebi, pentru 
creșterea vestitei rase bruna de Ma
ramureș, adaptată condițiilor din toa
te zonele montane și submontane ale 
țării. Angelo Miculescu. ministrul a- 
griculturii și industriei alimentare, 
și directorul direcției agricole jude
țene, Octavian Lungu. informează că, 
pe baza aplicării programului națio
nal de dezvoltare a zootehniei și de 
creștere 
efectivele de bovine ale județului au 
crescut de la 162 000 la inceputul cin
cinalului, la aproape 200 000 in pre
zent. iar efectivele de ovine s-au 
mărit cu 130 000. Dispunind de 
largi suprafețe de pajiști naturale, 
ponderea producției animaliere in to
talul producției agricole a ajuns la 
56 la sută, această importantă ramu
ră devenind una din principalele sur

producției animaliere,a

se de venituri ale județului.
Secretarul general al partidului se 

interesează de modul cum sînt apli
cate măsurile de sporire mai rapidă 
a producției de carne și lapte, de in
tensificare a procesului de ameliora
re a raselor, in așa fel incit Maramu
reșul să devină un mare furnizor de 
animale de prăsilă pentru județele 
cu specific montan. în acest cadru 
sint înfățișate o serie de exemplare 
de animale destinate reproducerii, 
precum și exemplare de vaci cu o 
producție de 7 000—8 000 litri de lapte 
pe an. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază necesitatea concentrării 
eforturilor pentru valorificarea cît 
mai deplină a potențialului productiv 
al raselor, pentru generalizarea ra
pidă in producție a rezultatelor cer
cetării știir/ifice. In acest scop sint 
evidențiate acțiunile de selecție a ovi
nelor din rasa țurcană. apreciată de 
crescători pentru însușirile calitative 
ale linii, din care se confecționează 
tradiționale covoare și cergi la Sighe- 
tu Marmației. Săoința. in zeci de alte 
localități maramureșene vestite pen
tru măiestria țesătoarelor.

Gazdele prezintă, de asemenea, se
cretarului general al partidului pro
gramele de creștere a păsărilor pen
tru carne și ouă. în acest sens, au 
reținut atenția bateriile multietajate 
cu pui de carne din hibridul rebro- 

69. creație a specialiștilor români, 
care în numai 56 de zile ajung la o 
greutate de un kilogram și jumătate, 
cu un consum specific de furaje mai 
redus.

Adresindu-se reprezentanților Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, organelor județene de 
partid și de stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se acorde priorita
te acțiunilor pentru dublarea și chiar 
triplarea producției de furaje, subli
niind că. pină la sfirșitul cincinalu
lui viitor, trebuie să se aplice lucră
rile de ameliorare pe intreaga supra
față de pajiști a județului, la toți 
deținătorii. In acest sens, se subli
niază că trebuie să se acorde mai 
mult sprijin cooperativelor agricole, 
gospodăriilor populației pentru a în
treține și fertiliza pășunile și fîne- 
țele. pentru a asigura folosirea ra
țională. cu maximă eficiență a aces
tora. De asemenea, s-a relevat nece
sitatea devansării programelor de 
lucrări pentru îmbunătățirea pajiști
lor colinare și montane, în așa fel 
incit să se asigure condiții bune pen
tru furajarea întregului efectiv de 
animale, pentru sporirea producției 
de carne, lapte și lină.

Țovarăsul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
apoi să viziteze o expoziție cu pro
duse de artizanat tradițional. Una 
dintre vestitele reprezentante ale ar
tei populare din Săpînta. Ileana 
Cionchii. laureată a Festivalului na
țional „Cintarea României", expune 
cergi și alte obiecte lucrate artistic, 
cu meșteșug traditional, transmis din 
generație in generație, meșteșug pre
luat de școlile de artă populară, 
unde zeci de tinere maramureșence 
continuă și dezvoltă arta țesăturilor 
și broderiilor cu motive naționale 
specifice. In semn de adincă stimă, 
prețuire și dragoste, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sint oferite o cergă și 
o frumoasă traistă lucrate cu măies
trie și talent în tradiția

★
După vizita la stațiunea de selec

ție a animalelor, coloana oficială s-a 
îndreptat spre centrul municipiului 
Baia Mare. Mii de locuitori ai ora
șului. care a îmbrăcat în aceste zile 
straie de sărbătoare pentru a cinsti 
Pe cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, pe omul care și-a închinat 
întreaga viață și activitate prosperi
tății și fericirii patriei noastre, au 
întîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceausescu cu aceleași sentimente de 
bucurie si entuziasm, de stimă și 
prețuire.

La intrarea în strada Victoriei, 
una din principalele artere de cir
culație ale municipiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intîmpinati de 
loan Hidigan, secretar al Comitetului 
municipal Baia Mare al P.C.R.. care, 
în numele locuitorilor, le-a urat un 
călduros bun venit, oferindu-le, in 
semn de adincă cinstire, de înaltă 
ospitalitate cheia orașului.

„Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. exprimind gindu
rile cele mai alese ale locuitorilor 
municipiului Baia Mare de a vă avea 
ca cei mai dragi și distinși oaspeți 
într-o nouă vizită de lucru — a spus 
in cuvîntul său tovarășul loan Hidi
gan — permiteți-mi, vă rog. in semn 
de aleasă stimă și respect, să vă ofer 
cheia municipiului Baia Mare, adre- 
sindu-vă strămoșeasca urare de „Bun 
venit pe meleagurile maramureșene!", 
..Să ne trăiți intru multi ani fericiți, 
iubiți conducători !“.

Mulțumind. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus : „Dragi tova
răși. vă mulțumesc pentru manifes
tarea călduroasă eu care ne întimpi- 
nafi și în care vedem o expresie a 
încrederii in politica partidului nos
tru de dezvoltare continuă a patriei, 
datorită căreia municipiul Baia Mare 
ș'i județul Maramureș cunosc o înflo
rire continuă.

Vă adresez un salut călduros și 
cele mai bune urări".

Miile de băimăreni prezenți la 
acest moment solemn ovaționează și 
aplaudă cu însuflețire, scandează în
delung numele partidului, al secre
tarului său general.

In această ambianță de intensă 
bucurie, tovarășul Nicolae Ceaușes ji, 
tovarășa Elena Ceaușescu se * * 
dreaptă, într-o mașină deschisă, sț>re 
reședința ce le-a fost rezervată in 
municipiul Baia Mare.

Coloana oficială străbate adevărate 
culoare vii, formate din locuitorii a- 
cestui oraș, din mii de cetățeni ve- 
niți din comunele alăturate — mi
neri. constructori de mașini, munci
tori forestieri, țărani cooperatori, ti
neri și virstnici — oameni destoinici, 
mindri de trecutul ținutului lor. co- 
boriți parcă de pe columna traiana, 
însuflețiți în același timp de idealu
rile nobile ale prezentului socialist 
pe care il cinstesc cu fantele lor de 
muncă, cu mărețele izbinzi obținute, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, in edificarea unei noi vieți.
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Tovarășului PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungaria BUDAPESTA

Cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt,

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
în numele Consiliului de Stat și al meu personal, vă transmit calde salutări 
și cele mai bune urări.

Vă doresc sănătate, putere de muncă și succese tot mai mari în activi
tatea dumneavoastră de răspundere, consacrată bunăstării și fericirii po
porului ungar prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

cadrele didactice și tineretul studios se angajează : --------------  ------------------------------------------------- ,------f— 

„Vom acționa cu fermitate pentru legarea 
tot mai strinsă a invățămintului cu cercetarea 

și producția"
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Vizită prietenească
La invitația C.C. al P.C. din 

Moldovenească, în zilele de 
septembrie, o delegație condusă 
tovarășul Marin Vasile. secretar al 
C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită de 
prietenie și documentare în R.S.S. 
Moldovenească.

în cadrul întilnirii de la Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
R.S.S. Moldovenească, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, tovarășul Marin Vasile a transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului: Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășului I. I. Bodiul, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească, 
cald salut prietenesc, impreună 
cele mai bune urări de sănătate . 
noi succese in activitatea de constru
ire a socialismului în R.S.S. Moldo
venească.

R.S.S. 
12—15 

de

un 
cu 
și

Evocind cu multă căldură vizitele 
de la Chișinău și București și intîl- 
nifile avute cu acest prilej cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
I. I. Bodiul a mulțumit pentru mesa
jul primit și a transmis, la rindul 
său. secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, conducerii Par
tidului Comunist Român un cordial 
salut de prietenie, calde urări de 
sănătate, noi și tot mai mari succese 
în activitatea de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C. din R.S.S. Moldovenească, 
Consiliul colhozurilor, a vizitat o se
rie de complexe agroindustriale de 
stat și colhoznice, asociații științifice 
și de producție, numeroase obiective 
agricole din R.S.S. Moldovenească.

(Ager preș)

Cronica zilei
Luni a avut Ioc la Ministerul Afa

cerilor Externe semnarea Acordului 
de colaborare culturală și științifică 
intre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Statului Israel. 
Din partea română, acordul a fost 
semnat de Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, iar din

partea israeliană de Aba Gefen. am
basadorul Israelului in țara noastră. 
Acordul cuprinde prevederi menite 
să promoveze cunoașterea reciprocă 
a rezultatelor obținute de cele două 
țări in dezvoltarea Invățămintului, 
științei, culturii și artei.

(Agerpres)

Cu prilejul deschiderii noului an 
de invățămint numeroase colective 
din universități, inst^ute politehnice, 
licee de diverse profiluri, școli gene
rale și alte instituții de invătămint 
din întreaga tară au adresat telegrame 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în telegrame. cadrele didactice, 
studenții și elevii dau glas sentimen
telor de adincă recunoștință pentru 
grija deosebită pe care partidul și 
statul nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, le poartă tine
retului studios, pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și 
viață create. pentru preocupările 
conștante manifestate față de școala 
românească. în vederea ridicării ei 
pe o treaptă nouă, superioară, cores
punzătoare etapei actuale de dezvol
tare a României socialiste.

îri același timp, este afirmată ade
ziunea deplină la indicațiile și orien
tările de inestimabilă valoare subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia deschiderii anului de învă- 
țămint 1979—1980 la marea adunare 
populară de la Timișoara, document 
de o covîrșitoare importantă, genera
tor de noi imbolduri în activitatea 
politico-ideologică, educativă, științi
fică și culturală a tineretului studios. 
Cadrele didactice. însuflețite de pro
funde sentimente patriotice. își ex
primă hotărirea de a-și intensifica 
eforturile pentru înfăptuirea ideilor 
generoase cuprinse in documentele 
de partid privind formarea de cadre 
care, pe lingă o aprofundată cunoaș
tere a profesiunii lor. să fie ani
mate de o conștiință revoluționară 
comunistă, capabile să-și aducă o

S
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Universiada a trecut, urmează Olimpiada.
? Cum o pregătim

S-a scris mult, în zilele acestea, 
despre bilanțul delegației noastre 
sportive la ediția a X-a, jubiliară, a 
Jocurilor mondiale universitare. S-a 
subliniat, in acest context, clasarea 
pe locul al treilea intre cele 29 de 
națiuni care au reușit să obțină me
dalii (din cele 98 cite au fost repre
zentate in total). Se poate spune 
deci că studenții din România au 
fost reprezentati cu cinste Ia Jocu
rile mondiale universitare din Mexic 
— ceea ce arată "că în țara noastră, 
din rindul fiilor „Almei mater" s-au 
detașat unii dintre sportivii de frun
te. cunoscuți și recunoscuti in arena 
internațională.

Lăudind ceea ce se cuvine a fi 
lăudat, nu ar folosi insă la nimic să 
exagerăm cu elogiile : folositor este 
să fie intreprinsă o evaluare realistă, 
o apreciere exactă a rezultatelor, 
pentru a pune in evidentă sl slăbi
ciunile din comportarea unui lot 
care a avut un potențial sportiv ridi
cat. care s-a bucurat de aportul 
unor performeri de elită, cu pre
tenții și posibilități. Putea fi si mai 
bun acest bilanț, in condițiile cu
noscute ale Universiadei mexicane ? 
Socotind că din cei 85 de sportivi 
români, cîți au fost înscriși pe listele 
de concurs, au urcat pe podium mai 
mult de jumătate, adică 45 (18 la 
probele individuale, restul — printre 
care și cei 18 fotbaliști — cu echi
pele) s-ar putea face aprecieri lau
dative. Tinind însă seama că in 
toate cele 7 discipline sportive la 
care am concurat (din cele 10 ale 
programului Universiadei) tara noas
tră a prezentat sportivi cu ridicată 
valoare și posibilități competitive su
perioare partenerilor de întrecere 
străini, se poate aprecia — realist și 
obiectiv vorbind — că ar fi fost po
sibil un bilanț și mai bun. Compor
tară surprinzător de slabă a flore- 
tiși -l°r

dual, și 
echipe), 
a privat delegația noastră de medalii 
prețioase, pe care sconta pe bună 
dreptate. De asemenea, nici echipa 
de fotbal nu și-a atins obiectivul, ju- 
cind slab exact atunci cind trebuia 
să joace bine. Pentru cîștigarea locu
lui intii. avea, judecindu-i adversarii, 
doar două „hopuri" — jocul cu echi? 
pa gazdă și. eventual, finala — dar. 
poticnindu-se naiv la primul, n-a 
mai apucat să ajungă la al doilea și 
s-a ales numai cu bronzul. Echipei 
de polo (locul IV) nu i se pot face 
reproșuri mari. întrucit turneul res
pectiv a fost deosebit de tare, iar ea 
s-a comportat normal.

Dincolo de medalii și locuri în cla
sament. delegația sportivă română a 
urmărit la Universiadă o verificare 
a potențialului competitiv al candi- 
daților noștri olimpici, 
înaintea 
Moscova, 
firesc și 
analizată 
portarea 
sportiv . .... __________
Mexic. Din acest punct de vedere, 
trebuie 
confruntare cu nivelul 
și cu nivelul performantelor respec
tive pe plan mondial — numai Car
men Bunaciu (dublă ciștigătoare — 
la 100 m și 200 m spate), Eva Zorgo- 
Raduly 
suliță). 
1 500 m) 
stacole) 
nîndu-se în continuare 
sint capabili să urce și pe podiumul 
olimpic, poate chiar pe treapta cea 
mai înaltă. Ar mai fi Teodora Ungu- 
reanu (dar a cărei participare la 
Olimpiadă va fi condiționată de men
ținerea actualei sale forme sportive 

deci, de selecționarea ei in lot), 
mai fi Ilie Floroiu (care, dorind 
evite numeroasai

pe echipe), a sabrerilor (pe 
a spadasinilor (la individual)

cu un an 
supremelor întreceri de la 
Este deci cit se poate de 
necesar să fie apreciată și 
prin această prisma com- 
fiecărui lot si a fiecărui 
ce ne-au reprezentat in

arătat deschis că — prin
adversarilor

(un nou record national la 
Natalia Mărășescu (la 

și Paul Copu (la 3 000 m ob- 
ne dau speranțe că. antre- 

sîrguincios.

și. 
ar 
săși floretiștilor (și la indivi-

AIn cîteva
concurentă de

Prietenie trainică
si colaborare multilaterală
J>

la maraton 
rezultate) și

olimpic nu

valoare înaltă de la 5 000 și 10 000 m, 
intenționează să treacă 
dar nu se știe cu ce 
cam atit.

Desigur, lotul nostru
cuprinde numai sportivii participant 
la recenta Universiadă. Mai sint 
gimnastele lui Bela Karoly, canoiștii, 
caiaciștii. canotoarele, luptătorii de 
la greco-romane și de la libere, țin- 
tașii, boxerii, handbaliștii și alții, 
care au îndreptățite aspirații si reale 
posibilități de a cuceri medalii olim
pice. Dar buna prevedere și simțul 
responsabilității pentru prestigiul 
sportiv al tării noastre trebuie să 
impună acum, cu mai puțin de un an 
înaintea startului olimpic, o toarte 
exactă evaluare a potențialului nos
tru competitiv și, bineînțeles. între
prinderea măsurilor ce se cuvin. 
Universiada ne-a dezvăluit unele 
slăbiciuni la citeva probe olimpice, 
campionatele mondiale din această 
vară ne-au tras și ele semnalul de 
alarmă asupra moduiui în care se 
pregătesc o serie de luptători, caia- 
ciști și scrimeri. în presă si în lu
mea noastră sportivă a început să se 
vorbească de suprasolicitarea unor 
sportivi, de viata neratională a 
altora, de antrenamente superficiale 
pe la cluburi, de ingîmfare și de alte 
fenomene care ne-au lipsit în acest 
an de succesele cu care ne obișnui- 
serăm in anii anteriori.

Este, prin urmare, momentul ca 
forurile sportive, tehnicienii și spor
tivii înșiși să-și autoanalizeze activi
tatea cu luciditate și responsabilitate, 
să-și strîngă rîndurile si să continue 
mai hotărî) pregătirea Olimpiadei 
1989. cel puțin așa cum au făcul-o 
înaintea Olimpiadei 1976. Acestui și 
numai acestui obiectiv să-i dăruias
că sportivii noștri olimpici și îndru
mătorii lor întreaga puiere de mun
că și întreaga pricepere științifică !

Gheorghe MITROI

rînduri
• în 

terzonal 
partidă s-a încheiat, cea dintre maeș
trii internaționali brazilieni Trois și 
Van Rimsdik, în care a fost consem
nată remiza. Celelalte partide ale 
rundei, printre care Florin Gheor
ghiu — Edmar Mednis (S.U.A.), s-au 
întrerupt.

în clasament conduce Mihail Tal 
(U.R.S.S.). cu 6 puncte (2), urmat de 
Florin Gheorghiu (România) — 5 
puncte (2), Bent Larsen (Danemarca) 
și Andras Adorjan (Ungaria) 
4,5 puncte (3).
• Etapa a doua a Turului 

al Bulgariei, desfășurată pe 
Plovdiv — Sliven, a revenit la sprint 
rutierului polonez Mahalek. crono
metrat pe distanța de 155 km cu 3h 
33'50”. în același timp cu învingăto
rul au sosit și cicliștii români Uie 
Valentin (locul șase). Teodor Vasile 
(locul 8) și Mircea Romașcanu.

în clasamentul general individual 
conduce suedezul Mirberg. urmat de 
Petcllaro (Italia) — la 54” și Novak 
(Cehoslovacia) — la 2’ 29”. Primul 
dintre concurenții români este Mir
cea Romașcanu. care ocupă locul opt, 
la 2’35” de lider.

în clasamentul general pe echipe, 
pe primul loc se află Suedia, urmată 
de Italia, U.R.S.S., Cehoslovacia, R.D.

runda a 9-a a turneului în
de șah de la Riga o singură

Belgia, Polonia

— cite

ciclist 
traseul

Germană. România, 
și Bulgaria.

Etapa a treia se va . ....
seul Sliven — Burgas (154 km).

® în cadrul. campionatului balca
nic de baschet masculin, care se des
fășoară la Atena, selecționata Greciei 
a întrecut cu scorul de 
echipa României, iar 
Iugoslaviei a învins cu 
formația Turciei.

e în continuarea 
care-1 întreprinde in Noua Zeelandâ, 
echipa de rugbi a Argentinei a întil- 
nit la Wellington, in fața a peste 
20 000 de spectatori, selecționata „AII 
Blacks". Rugbiștii neozeelandezi au 
obținut victoria cu scorul de 18—6 
(18-0).
• în urma rezultatelor înregistra

te in campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A., desfășurate recent 
la New York, în clasamentul „Ma
relui Premiu — F.I.L.T." continuă să 
conducă suedezul Bjorn Borg cu 1 977 
puncte, urmat de americanii Jimmy 
Connors — 1758 puncte, John McEn
roe — 1644 puncte șj Vitas Gerulai- 
tis — 1407 puncte.

Tn clasamentul feminin, pe primul 
loc se află campioana americană 
Chris Evert, cu 860 puncte, secunda
tă de compatrioata sa Tracy Austin 
— 720 puncte.
• Selecționata masculină de volei

disputa pe tra-

71—64 (44—24) 
reprezentativa 
88—62 (41—36)

turneului pe

a Franței a întreprins recent un tur
neu in R.P. Chineză, obținind urmă
toarele rezultate : 3—2 cu selecțio
nata Armatei populare. 0—3 cu echi
pa orașului Canton și 2—3 cu forma
ția orașului Nankin.

• Austriacul Niki Lauda a câștigat 
la Imola (Italia) cursa^ automobilis
tică „Marele Premiu 
cu o medie orară de 
locul doi s-a clasat 
Carlos Reutemann.
• Competiția ciclistă de amatori 

„Tour de l’Avenir" s-a încheiat la 
Divonne les Bains cu victoria' rutie
rului sovietic Serghei Suhurucenko, 
care iși înscrie pentru a doua oară 
consecutiv numele in palmaresul în
trecerii. De menționat că anul aces
ta Suhurucenko (23 de ani) a ciști- 
gat și „Cursa păcii".
• Finala zonei europene a compe

tiției internaționale de tenis „Cupa 
Davis" se va disputa intre echipele 
Cehoslovaciei și Italiei. (în urma re
zultatelor : Cehoslovacia — Suedia
3— 2 și Italia — Anglia 4—1).

® Disputat la, Memphis (Ten
nessee), meciul dintre echipele de te
nis ale S.U.A. și Argentinei, contând 
ca finală a zonei americane a „Cu
pei Davis", s-a încheiat cu scorul de
4— 1 în favoarea gazdelor.

în finala interzonală, selecționata 
S.U.A. va intîlni formația Australiei.

Dino Ferrari", 
189,202 km. Pe 

argentinianul

• ONOMASTICĂ 
SPAȚIALĂ. Odiseea spațială 
a sondei americane „Pioneer-ll“ 
a prilejuit noi și numeroase 
descoperiri astronomice, de na
tură să completeze cunoștințele 
despre îndepărtatele planete și 
luni ale sistemului nostru solar. 
Cratere și văi, munți și cimpii 
sint în așteptarea unor nume. 
Dar cine stabilește aceste nume? 
Mulți cred că ele ar fi rodul 
fanteziei citorva cartografi : in 
realitate, „botezarea" siturilor 
cosmice este asigurată de către 
un for științific. Uniunea Astro
nomică Internațională, compusă 
din nu mai puțin de 30 comisii 
însărcinate cu găsirea unor 
nume pentru formele de relief 
astrale. Dintre acestea, comisia 
a 16-a se ocupă de sistemul nos

tru solar (cu excepția Lunii, de 
care se ocupă, in exclusivitate, 
o alia comisie). Iată citeva dintre 
numele propuse pentru locuri a- 
flate pe sateliții, recent abordați 
de „Pioneer-ll“. ai lui Jupiter : 
Pele. Loki și Hefaistos — zeități 
ale focului in mitologiile hava- 
iană, nordică și. respectiv, grea
că.

• COPIII LUMII A 
TREIA AU CUVÎNTUL. ° 
reuniune internațională neobiș
nuită : participant^ sint copii 
din țările lumii a treia. Ea va 
avea loc la 14 noiembrie, la 
New Delhi, capitala Indiei. Con
ferința a fost inifiată în contex
tul manifestărilor prilejuite de 
Anul international al copilului, 
cu sprijinul unor organizații

internaționale. între care 
U.N.I.C.E.F. Se prevede ca la 
originala reuniune să participe 
300 de copii, intre 12 și 16 ani. 
Ei iși vor expune părerile pro
prii despre problemele ce con
fruntă țările din care vin.' ca și 
năzuințele lor în ce privește vii
torul.

® COINCIDENȚĂ. p°- 
lul magnetic și cel geografic âl 
Pâmintului vor coincide în jurul 
anului 2185. La această conclu
zie a ajuns omul de știintă so
vietic Nicolai Medvedev pe baza 
datelor furnizate de observații 
și măsurători efectuate de-a 
lungul ultimelor două secole. 
Conform calculelor sale, polul 
magnetic terestru, aflat actual
mente în zona arctică canadia
nă, se deplasează în direcția Po

contribuție valoroasă la continua 
înflorire a patriei. Acționînd cu 
fermitate pentru legarea tot mai 
strinsă a invățămintului cu cerceta
rea și producția, factor determiriant 
în realizarea unui invătămint mo
dern, de înaltă eficiență, profesorii 
clin toate instituțiile de invățămint 
se angajează să militeze cu consec
ventă revoluționară și inalt spirit 
de responsabilitate comunistă pen
tru aplicarea în viață a politicii 
Partidului Comunist Român in do
meniul invățămintului. pentru con
tinua perfecționare și modernizare a 
acestuia.

Alături de profesori, studenții 
elevii dau glas hotăririi lor de 
face totul pentru ca, in noul an 
invățămint. să obțină rezultate 
mai bune la învățătură, in munca 
cercetare, 
nivel tot 
noștințe 
muniști. 
.lismului, 
patriei.

în telegrame se relevă faptul 
pentru cadrele didactice, pentru 
neretul studios din întreaga țară, 
activitatea desfășurată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patriot devotat 
și internaționalist consecvent, per
sonalitate de mare prestigiu, luptător 
neobosit pentru cauza comunismu
lui, păcii și înțelegerii între popoare, 
reprezintă un strălucit exemplu, o 
pildă vie care le mobilizează for
țele. le stimulează inițiativele. Por
nind de la 
profesorii, 
în munca desfășurată în școli, 
laboratoare 
tiere, se angajează 
punderea să acționeze astfel 
noul an de învățămînt să 
o etapă 
procesului 
să permită 
perioară a 
gradele.

Cadrele didactice și tineretul din 
universități și școli își exprimă, tot
odată, adeziunea totală la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, adinca prețuire față 
de neobosita activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru binele 
țării noastre, pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe cele mai înalte 
trepte de progres și civilizație.
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de 
unsă-și însușească la 

mai înalt cele mai noi cu- 
pentru a deveni buni co- 
buni constructori ai socia- 
cetățeni de nădejde ai

că, 
ti-

acest măreț exemplu, 
studenții și elevii, 

in 
șan- 
răs- 
incit 

marcheze 
nouă de perfecționare 
instructiv-educativ. care 
trecerea la o calitate su- 
învățămintului de toate

și amfiteatre, pe 
cu toată

a
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Programul 1
Sinteze. Manuale de chimie. In
dicații metodice
Film serial: Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Episodul 3
Telex

Programele 1 și 2

îri jurul orei 12,30 — Transmi
siune directă de la Baia Marc. 
Marea adunare populară prile
juită de vizita de lucru in jude
țul Maramureș a 
Nicolae Ceaușescu,
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România.

tovarășului 
secretarul 
Comunist 

Republicii

Programul 1
Debut de an școlar.
Drumuri și popasuri
La Sftpința — melodii populare 
Din țările socialiste
Finalele campionatelor mondiale 
de ciclism pe velodrom..
întrebări și răspunsuri. Pe mar

ginea proiectului de Directive ale 
Congresului al Xll-lea al P.C.R. 
1001 de seri
Telejurnal
Cintece patriotice și revoluționare 
Seară de tăatru: „Lupii șt oile" 
de A. N. Ostrovski. Premieră TV. 
Telejurnal

Programul 2
Din cartea operei românești 
Consultații medicale.
Muzică ușoară
Cum crește un copac. Medalion 
acad. Octav Onicescu.
Film serial pentru copii: Săgeata 
neagră. Episodul 18
Tot înainte!
1001 de seri
Telejurnal
Cîrrtece patriotice șl revoluționare 
Viața economică a Capitalei
Orașul căutătorilor de aur: Daw
son.
Telejurnal

teatre
• Opera Română: Traviata — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lan.dra“ (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu): Conu Leonida față cu 
reacțiunea și Articolul 214 — 19,30. 
(Seda Studio) : Anecdote provin
ciale — 19,30
® Teatrul de operetă: Voievodul 
țiganilor — 19.30
e Teatrul Mic: Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19 30
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Jocul vieții și al mortii 
— 19,30
• Teatrul 
O noapte

Teatrul 
cu mine un 
e Teatrul satirjc-muzical

(sala Savoy): ~
de miere

Giulești (sala Majestic): 
furtunoasă — 19,30 
evreiesc de stat: Cîntați 

cîntec — 19.30
„C. Tă- 

nase“ (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere (sala Victoria) : 
Costică, ne vede lumea! — 19,30 
• Teatrul „I. Creangă": Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10

Se împlinesc o sută de ani de la 
stabilirea relațiilor la nivel diplo
matic între România si Bulgaria, 
eveniment politic de profundă sem
nificație în istoria legăturilor dintre 
cele două țări și popoare vecine și 
prietene.

După cum este cunoscut, acest act 
a intervenit la scurt timp după vic
toria obținută in războiul de inde
pendență din 1877—1878. cind armata 
română a luptat eroic, impreună cu 
voluntarii bulgari, alături de armata 
rusă, cimentind prin glorioase fapte 
de arme, prin singele vărsat în co
mun, prietenia dintre popoarele 
noastre. în semn de prietenie fată 
de Bulgaria, care devenise stat auto
nom, România a numit reprezentanți 
diplomatici și consulari, la Sofia și 
Rusciuk, și a primit la București un 
reprezentant diplomatic bulgar, ac
țiuni care au venit in sprijinul năzu
ințelor țării vecine de a obține depli
na independență de stat. Cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare 
de către Alexandru Sturza, repre
zentantul diplomatic român, condu
cătorul țării vecine spunea : „Bul
garia nu va uita niciodată că, in 
momente grele, fiii ei au găsit 
în România ospitalitatea cea mai 
frățească și că eforturile poporului 
bulgar pentru libertate și progres au 
fost 
simpatie de către români"... 
cum nu va uita brava armată 
mână, care „a 
pentru cauza 
Bulgariei".

într-adevăr. 
ca un luminos 
vecinătate că, 
împreună,, pe 
Dunării, popoarele român și bulgar 
au colaborat strins in lupta pentru 
libertate și neatîrnare. pentru înfăp
tuirea idealurilor lor nobile de 
progres și o viată mai bună. Este, 
astfel, bine cunoscut că. îndeosebi 
după crearea statului român mo
dern. mișcarea bulgară de eliberare 
națională și-a stabilit centrul in 
România, unde s-a bucurat de spri
jin și caldă ospitalitate ; de aici 
și-au desfășurat acțiunile marii de
mocrat! revoluționari Rakovski. Ka- 
ravelov și Botev, a căror activitate, 
în fruntea unor organizații patrio
tice. a adus o contribuție de seamă 
la renașterea națională, politică si 
culturală a' Bulgariei.

După stabilirea relațiilor la ni
vel diplomatic, s-au dezvoltat re
lațiile intre România și Bul
garia.
și comercial. Totodată, 
legăturile intre forțele 
revoluțioriare, angajate 
pentru eliberare socială. Bogatele 
tradiții de solidaritate dintre mișcă
rile muncitorești și socialiste din 
țările noastre au fost continuate și îm
bogățite de cele două partide comu
niste in lupta comună împotriva reac- 
țiunii și fascismului, a exploatării și 
asupririi, pentru eliberare socială.

Aceste tradiții constituie un izvor 
stimulator pentru raporturile noas
tre de prietenie frățească și co
laborare multilaterală 
făuririi noii 
ansamblul 
gare s-a

tovărășești, in spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și 
mutuală dintre 
România și 
Bulgaria".

Viata atestă 
torul hotăritor 
îl constituie raporturile de trainică 
prietenie și conlucrare statornicite 
intre partidele comuniste ce conduc 
destinele națiunilor noastre, în acest 
cadru un rol de însemnătate excep
țională avind intilnirile și convorbi
rile. devenite sistematice. între tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Așa cum este bine cunoscut, 
prin măsurile stabilite, prin înțele
gerile convenite, intilnirile dintre cei 
doi conducători de partid și de stat 
deschid, de fiecare dată, noi și 
fertile căi de acțiune în vede
rea extinderii conlucrării reciproce, 
conferă un conținut tot mai bogat 
prieteniei 
bulgare.
JIVKOV 
sesiunea Adunării Populare 
Bulgaria : „Doresc să subliniez 
mod deosebit influenta fructuoasă

asistentă
Republica Socialistă 

Republica Populară

cu putere 
al acestei

că fac- 
evolutii

și colaborării 
Recent, tovarășul 
declara, in acest

româno- 
TODOR 

la 
P. 
în 
pe

sens, 
a R.

100 de ani de la stabilirea
totdeauna privite cu o nobilă 

după 
ro- 

făcut atîtea sacrificii 
sfintă a libertății

relațiilor la nivel diplomatic

istoria consemnează, 
exemplu de bună 
trăind de veacuri 

ambele maluri ale

între
colaborarea pe plan politic 

' s-au întărit 
progresiste, 

în lupta

in epoca
orinduiri sociale, cind 

relațiilor 
înscris pe o linie mereu 

ascendentă, dobindind 
nou, calitativ superior. Caracterizînd 
evoluția raporturilor dintre 'cele două 
țări și popoare in această epocă, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta: „în anii făuririi noii orinduiri, 
prietenia și colaborarea româno- 
bulgară s-au ridicat pe o treaptă su
perioară, au dobindit noi dimensiuni, 
fundamentindu-se trainic ne princi
piile niarxist-leniniste ale deplinei 
egalități în drepturi, respectării inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutorării

româno-bul-

un conținut

Cu prilejul aniversării centenaru
lui stabilirii relațiilor diplomatice 
intre România și Bulgaria, tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a adresat tovarășului Petar 
Mladenov. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga
ria, o telegramă in care se arată că 
stabilirea relațiilor diplomatice dintre 
cele două state, intervenită la scurt 
timp după cucerirea, de către po
porul român și poporul bulgar, a in
dependenței naționale, „moment re
marcabil in istoria legăturilor ro
mâno-bulgare, a constituit o expre
sie a afirmării lor libere, de sine stă
tătoare in viața internațională, o în
cununare firească a prieteniei tra
diționale, a întrajutorării și conlu
crării în lupta îndelungată pentru 
eliberare națională și socială.

Dezvoltate și îmbogățite de forțele

• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Don Quijote — 10, Ano
timpurile minzuiui — 17
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română": Pe un picior de plai" 
— 18.30

cinema
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii: CAPITOL — 15; 17.45: 20
• în numele Papei Rege: SALA
PALATULUI — 17.15: 20. PATRIA 
14,30; 17: 19.30. FAVORIT — 9;
11,15: 13,30: 15.45; 18: 20.15
• Omul păianjen: LUCEAFĂRUL 
— 14.15; 16,15: 18.30; 20.30. la gră
dină — 19.45. BUCUREȘTI — 13.30; 
15,45; 18; 20,15
• Capcană pentru rață: VICTO
RIA — 15: 17,30: 20, GRIVIȚA — 
9: 11,15; 13.30: 15,45; 18: 20
• Ultima frontieră a morții: CEN
TRAL — 15; 17,15; 19,30. ARTA — 
9; 11.15; 13,30; 15.45: 18: 20
• Hoțul din Bagdad: SCALA —

lului Nord cu o viteză medie de 
7,5 km/an.

• CULOAREA ALAR
MEI. Cercetări efectuate în ul
tima vreme asupra culorilor au 
relevat efectele neașteptate ale 
acestora asupra omului, capaci
tatea lor de a influenta, intr-un 
fel sau altul, starea sa psihică. 
Unele nuanțe sint caracterizate 
drept odihnitoare, ele fiind din 
această cauză recomandate pen
tru pereții spitalelor, de pildă ; 
altele, s-a constatat, stimulează 
fantezia, fiind ideale pentru am
bianta unei camere de copil. O 
dchipă de cercetători australieni

și britanici a ajuns la concluzia 
că galbenul este recepționai ca 
semnal de urgență, de alarmă. 
Din această cauză, ei propun to
nuri de galben pentru mașinile 
salvării și ale pompierilor — in 
afara efectului psihologic, gal
benul mai avind și avantajul de 
a fi culoarea cea mai ușor vi
zibilă. indiferent de luminozita
te sau condiții atmosferice.

• „CALMANT" AL 
FURTUNILOR TROPICA
LE. Efectele dezastruoase ale 
trecerii unui uragan pot fi di
minuate printr-un „tratament"

intre România și Bulgaria
care o au asupra întregii dezvoltări 
a relațiilor bulgaro-române intîlniri- 
le noastre tradiționale cu secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul cărora facem 
schimb de opinii, atit asupra relații
lor bilaterale, cit și în probleme in
ternaționale actuale. Intre cele două 
țări au fost semnate documente care 
constituie o bază contraetual-juridică 
solidă pentru dezvoltarea 
în diferite domenii".

Orientarea statornică 
dezvoltării actuale și în . 
a raporturilor noastre este reafirma
tă cu putere in Declarația comună 
semnată in 1977 la nivelul cel mai 
înalt și care, alături de Tratatul ro- 
mâno-bulgar din 1970, constituie o 
trainică temelie politico-juridică a a- 
cestei strinse și multilaterale conlu
crări.

Comuniștii, poporul român încear
că sentimente de profundă satisfac
ție față de extinderea și aprofunda
rea continuă, pe cele mai diferite 
planuri, a colaborării româno-bulgare. 
care, mai ales în ultimul deceniu, 
prin transpunerea în viață a nume
roaselor înțelegeri convenite. în spi
ritul voinței comune a partidelor 
noastre, a cunoscut și cunoaște o dez
voltare deosebit de viguroasă și di
namică.

O continuă intensificare cunosc le
găturile dintre cele două partide, se 
îmbogățesc contactele pe linie gu
vernamentală și parlamentară, devin 
mai frecvente schimburile de vizite 
între reprezentanți ai diferitelor ju
dețe și orașe, colective de oameni ai 
muncii, organizații de masă si ob
ștești.

Remarcabilă 
porturilor pe plan economic 
oglindind posibilitățile 
crescinde ale economiilor 
ale țărilor 
adincesc și 
consolidînd 
material al 
în ansamblul lor. Pe acest plan, 
ritm înalt cunosc schimburile 
mărfuri. Statisticile demonstrează

colaborării

în vederea 
perspectivă

este dezvoltarea ra- 
care, 

și cerințele 
naționale 

noastre în plin avint, se 
se diversifică an de an, 

tot mai mult suportul 
relațiilor româno-bulgare, 

un 
de 
că

TELEGRAMĂ
revoluționare și democratice din cele 
două țări, relațiile romăno-bulgare 
au fost ridicate pe o treaptă superi
oară, calitativ nouă in anii construc
ției socialismului în România și Bul
garia. au cunoscut o înflorire fără 
precedent. legăturile de prietenie, 
bună vecinătate, solidaritate și cola
borare dintre popoarele noastre con
stituind un exemplu de raporturi 
între două țări care construiesc noua 
orinduire".

în telegramă se subliniază că un 
rol de importanță excepțională in 
impulsionarea și întărirea continuă a 
relațiilor româno-bulgare au avut și 
au de fiecare dată înțelegerile și ho- 
tăririle adoptate cu prilejul intîlni- 
rilor frecvente dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, prim-

13.30: 15.45: 18: 20,15. FESTIVAL — 
13.45; 16: 18.15: 20.30, MELODIA — 
9; 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15, GRA
DINA CAPITOL — 19.45
• Lebedele sălbatice — 9,15; 10,45;
12.15, Alarmă in deltă — 14: 16, 
Sonata pe malul lacului — 18; 20: 
DOINA
• Accident: TIMPURI 
17.15: 19.30
• Lumea
STUDIO
FEROVIAR — 9: 11,15
18: 20,15, MODERN
13.30: 16: 18.15; 20.30, la grădină
— 19,45
• Nea Mărin miliardar: BUZEȘTI
— 15.30; 17.30; 19.15. la grădină —
20, FLACARA — 15,30; 17.45; 20,
la grădină — 20,30
• Moartea unui ghid: EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18: 20.15. 
VOLGA — 9; 11.15; 13.30: 15.45; 18;
20.15. PARC HOTEL — 20
• Ghinioniștii: DACIA — 9: 11,15; 
13.30: 15,45: 18; 20.15
• Alibi pentru un prieten: BU- 
CEGI — 15; 17,30; 20. Ia grădină
— 19,30
• Mihail, cîine de circ: GLORIA
— 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.

special — sugerează meteorologii 
mexicani. Tratamentul constă în 
injectarea, in nori, a unei solu
ții de iodură de argint, substan
ță avind ca efect scăderea vite
zei vintului cu 20 la sută. Iodu- 
ra de argint, transportată la ni
velul norilor, in avioane specia
le. are efectul unui catalizator, 
intensificînd ploaia și mărind, 
totodată, „ochiul" ciclonului : cu 
cit acest centru al uriașului vir- 
tej este mai larg, puterea ciclo
nului este mai mică.

• EXPERIMENT AL 
SOLITUDINII. Un alpinist 
vest-german. în vîrstă de 52 de 
ani. Willy Moser, a încheiat un 
experiment de existentă solita
ră pe Mont Blanc : timp de 15 
zile, beneficiind de condiții me

NOI — 15;

Allaniidei: 
10: 12: 14:

CINEMA 
16: 18: 20, 

13.30; 15.45: 
- 9: 11.15;

in cincinalul trecut s-a realizat du
blarea volumului de schimburi, față 
de întregul deceniu 1961—1970 : iar 
în cincinalul in curs, schimburile vor 
cunoaște o nouă dublare, față de 
perioada precedentă de cinci ani. ur- 
mind să crească in același ritm ridi
cat și în anii de după 1980.

Ceea ce caracterizează, in gradul 
cel mai înalt, raporturile economice 
româno-bulgare este afirmarea tot 
mai puternică a unor forme superi
oare de conlucrare, cu puternice e- 
fecte pozitive asupra economiilor 
noastre naționale, cum sint coopera
rea și specializarea în producție, care 
in prezent cuprind, pe lingă o serie 
de alte domenii. asemenea ramuri 
de vîrf ca energetica, construcțiile de 
mașini, chimia, petrochimia și că
rora le revine în acest an un sfert 
din totalul schimburilor, urmind să 
crească și mai mult in anii viitori. 
O întruchipare semnificativă iși gă
sește această rodnică conlucrare in 
construirea in comun a complexu
lui hidrotehnic Turnu Măgurele — 
Nicopole, care constituie cel mai 
important obiectiv economic rea
lizat vreodată prin eforturile uni
te ale țărilor noastre. O expresie a 
rodniciei acestei colaborări o consti
tuie, de asemenea. întreprinderea 
constructoare de mașini grele Giur
giu — Ruse, complexul de olefine, 
precum și alte obiective economice 
importante. Avind o însemnăta
te deosebită pentru economiile na
ționale ale țărilor noastre, realizarea 
acestor impunătoare obiective con
stituie un factor major al consoli
dării continue a prieteniei și con
lucrării româno-bulgare.

Este cunoscut, de asemenea, că in 
aceeași ordine de preocupări se lu
crează. deopotrivă in România și Bul
garia. Ia finalizarea unor noi și im
portante acțiuni de cooperare in do
menii prioritare ale economiei, ceea 
ce va deschide noi și largi orizon
turi raporturilor reciproce, va con
tribui la progresul economie și so
cial al țărilor noastre.

Nu mai puțin semnificativă este 
evoluția colaborării pe tărimul cul
turii. științei, invățămintului, turis
mului, ceea ce contribuie la mai 
buna cunoaștere reciprocă a valori
lor spirituale ale celor două popoare, 
a succeselor în făurirea noii orin
duiri. la întărirea prieteniei.

Este o apreciere pe deplin împăr
tășită. la București, ca și la Sofia, 
că extinderea și aprofundarea cola
borării economice si tehnico-științi- 
fice româno-bulgare corespund in 
cel mai înalt grad intereselor celor 
două țări și popoare, constituind, in 
același timp, un aport substanțial Ia 
creșterea forței și influentei socialis
mului. la cauza păcii și colaborării 
internaționale.

Relațiile româno-bulgare sint rod
nic întregite de conlucrarea pe planul 
vieții internaționale, unde 
noastre acționează pentru 
unui climat de securitate si 
rare in Balcani, in Europa,
treaga lume. pentru înfăptuirea 
dezarmării, pentru statornicirea unor 
raporturi echitabile intre state, pen
tru implinirea năzuințelor de liber
tate și progres social ale tuturor po
poarelor.

Adresînd calde felicitări poporului 
bulgar cu prilejul aniversării jubi
liare de astăzi, poporul român nu
trește încrederea că relațiile de con
lucrare frățească, multilaterală româ
no-bulgare vor cunoaște și in viitor 
o continuă dezvoltare, afirmindu-.se 
ca un exemplu de colaborare intre 

■ două națiuni vecine care, făurind 
orinduirea socialistă, sînt, in același 
timp, hotărîte să îmbogățească ne
contenit tezaurul moștenirii comune 
pe care-1 constituie prietenia lor se
culară.

țările 
crearea 
coope- 
în in-

secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stal al Re
publicii Populare Bulgaria.

în încheierea telegramei se expri
mă convingerea că „acționînd în spi
ritul Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din 1970 și 
al Declarației comune româno-bul
gare din 1977, relațiile politice, eco
nomice. cultural-artistice, tehnico- 
științifice și in alte domenii, conlu
crarea in sfera vieții internaționale 
se vor întări și adinei continuu, ceea 
ce corespunde edificării cu succes 
în țările noastre a societății socia
liste multilateral dezvoltate, în con
formitate cu interesele și aspirațiile 
vitale ale poporului român și poporu
lui bulgar, spre binele destinderii, 
colaborării și înțelegerii în Balcani, 
în Europa și în lume, pentru tri
umful păcii și socialismului".

AURORA — 9: 11.15: 13.30: 13.45; 
18; 20. la grădina — 19.45. TOMIS
— 9: 11,15: 13,30; 15.45: 18.15; 20.30, 
la grădină — 19,45
• Ulzana, căpetenia
LIRA — 16: 18;
— 20.15
• Lovitura pe la 
SĂRII — 16: 18;
• Frați de cruce: FERENTARI — 
15,30: 17.30: 19,30
• La cinci zile de casă: GIULEȘTI
— 11; 13,15; 15,30: 17,45: 20. Ma
tineu pentru elevi și studenți — 
9. FLAMURA — 9: 11,15: 13,30;
15,45: 18: 20.15. GRADINA TITAN
— 20
• Mama: COTROCENI — 
17,45: 20
• Iphygenia: FLOREASCA
11.30: 14; 16,45: 19,30
• Columna: PACEA — 15: 18.30
• Olga și poetul: VIITORUL — 
15.30: 17.45: 20
• Aventurile lui Mark Twain:
MIORIȚA — 9: 11,30; 14: 16.45;
19,30
® Satul cu
15.30: 17.45:
• Elefantul
17,45; 20

apașilor:
29. la grădină

spate: DRUMUL
20

15.30;

arțari: POPULAR —
20
alb: MUNCA — 15.30;

teorologice favorabile, el a trăit 
într-un fel de colibă de gheată 
îngropată sub zăpadă, la numai 
cîțiva metri de virf. Singura lui 
legătură cu exteriorul a fost 
prin radio cu un centru de aju
tor montan (salvamont). Carne
tul, său de însemnări va sta la 
baaa unei viitoare cărți. Moser, 
ca/e s-a supus la o serie de teste 
medicale ce urmează a fi . stu
diate de experți. a declarat, la 
încheierea experimentului, că a 
suferit de pe urma frigului și de 
amețeli. „Dar cel mai greu de 
suportat, a afirmat el. a fost 
singurătatea propriu-zisă“.

• DIAMANTE DE
MARE. Metodele îndeobște fo
losite pentru obținerea de dia
mante artificiale, prin presiune.

implică riscul unor explozii șl 
sint, totodată, costisitoare. Doi 
oameni de știintă niponi sint de 
părere că ambele aceste deza
vantaje sînt eliminate de o nouă 
metodă, propusă de ei. bazin- 
du-se pe utilizarea presiunilor 
extrem de mari din zonele abi
sale ale oceanelor. Eșantioanele 
de carbon, materia prirnă a dia
mantelor, ar urma să fie plasate 
in interiorul unei sfere secțio
nate in „felii" egale, care, din 
cauza volumului mai mare ăl 
carbonului, ar sta depărtate. 
Datorită presiunii uriașe, seg
mentele tind să se apropie, să 
recompună sfera, comprimind 
totodată • carbonul și formind 
structurile cristaline ce caracte
rizează diamantul. Teoretic sim
plă, metoda prezintă deocamda
tă, în cazul aplicării in practică, 
o seamă de dificultăți.
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„Președintele Nicelae Ceausescu - promotor 
consecvent al destinderii internaționale 

si al prieteniei între popoare" 
Manifestare a prieteniei indiano-române în orașul Patna

DANEMARCA

Vizita delegației Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

MEXIC

DELHI 17 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor desfășurate în India cu 
prilejul Zilei naționale a României, 
Asociația de prietenie indo-română 
din statul Bihar a organizat in orașul 
Patna o adunare și o expoziție de 
fotografii ilustrind realizările țării 
noastre în domeniile economic si so
cial.

în cuvîntul rostit la adunare. B. P. 
Sinha, președintele Asociației de 
prietenie indo-română din acest stat, 
a subliniat că România a reușit în 
anii de după eliberare să obțină pro
grese remarcabile in toate domeniile.

La rindul său, ministrul energiei 
și irigațiilor in guvernul statului Bi
har. M. P. Singh, a adus elogii pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. remar
cabil om de stat, pretuit pentru ca
litățile sale nu numai în România, 
dar și în lumea întreagă, relevind că

politica sa înțeleaptă se bucură de o 
înaltă apreciere in India. Președinte
le Nicolae Ceaușescu — a spus vor
bitorul — este cunoscut ca un lider 
ce și-a dedicat întreaga viață des
tinderii internaționale, promovării 
prieteniei intre popoare. Evocînd 
importantele realizări înregistrate de 
poporul român pe tărim economic, el 
și-a exprimat speranța în continua 
dezvoltare a colaborării româno-in- 
diene.

Cuvinte de înaltă apreciere la 
adresa succeselor poporului român a 
avut și G. S. Vidyarthy, membru al 
Adunării Legislative a statului, din 
partea Partidului Comunist (marxist), 
iar B. K. Prasad, lider al P. C. In
dian, a menționat sprijinul acordat 
de România dezvoltării Indiei, în spe
cial în domeniul industriei petroliere.

COPENHAGA (Agerpres). — O de
legație a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, condu
să de Mihai Dalea, vicepreședintele 
Consiliului Național, a efectuat o vi
zită in Danemarca, la invitația Par
tidului Liberal Radical — Venstre.

In cadrul discuțiilor avute de mem
brii delegației cu Thorkild Moller, 
președinte, Bjorn Hansen, secretar 
general. Niels Helveg Petersen, pre
ședintele grupului parlamentar. 
K. Helveg Petersen, fost președinte 
al partidului, și cu alți membri din 
conducerea Venstre a fost transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Frontului Unității 
Socialiste, un mesaj cordial și urări 
de sănătate și fericire personală, pre
cum și un cald salut și urări de pros
peritate poporului român prieten. A 
fost exprimată dorința de a se trans-

mite președintelui României senti
mente de respect pentru contribuția 
pe care o aduce pe plan internațio
nal la instaurarea unui climat de 
pace, destindere și înțelegere între 
popoare.

Delegația Frontului Unității Socia
liste a fost primită, de asemenea, de 
președintele Parlamentului danez, 
K. B. Andersen, care a rugat să se 
transmită președintelui României un 
mesaj de prietenie.

Șeful delegației române a transmis, 
la rindul său, interlocutorilor cor
diale salutări din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Delegația română a mai purtat 
convorbiri la primăria orașului Co
penhaga, Uniunea cooperativelor din 
Danemarca, Uniunea fermierilor da
nezi. redacția cotidianului „Politi- 
ken" și a vizitat o serie de obiective 
economice și sociale.

In sprijinul înfăptuirii unor măsuri 
efective de dezarmare

Intervenția reprezentantului român 
la Conferința Uniunii Interparlamentare

CARACAS (Agerpres). — Lucrările 
Conferinței Uniunii Interparlamen
tare continuă cu dezbaterile generale 
asupra punctului intitulat „Punerea 
în aplicare a documentului final al 
celei de-a 10-a sesiuni speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. consacra
tă dezarmării".

Luind cuvîntul în ședința plenară, 
deputatul Constantin Teodorescu a 
prezentat concepția președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind declanșa
rea unui ansamblu de măsuri efec
tive de dezarmare, de întărire a în
crederii și colaborării pașnice între 
state, evidențiind activitatea susținu
tă desfășurată de România pe plan 
internațional pentru edificarea unei 
lumi fără arme și fără războaie. O 
atenție deosebită a fost acordată mă
surilor de dezarmare și dezangajare 
militară în Europa, reafirmîndu-se 
necesitatea desfășurării unor ample

acțiuni, inclusiv pe plan parlamen
tar. pentru pregătirea temeinică și 
asigurarea succesului reuniunii de 
la Madrid, din 1980.

Tinind cont de răspunderile care 
revin parlamentelor și parlamentari
lor în împlinirea năzuințelor popoa
relor de a trăi intr-un climat de des
tindere, pace și colaborare, delegația 
română s-a pronunțat pentru conti
nuarea dezbaterii în cadrul Uniunii 
Interparlamentare a problematicii 
dezarmării, pentru intensificarea ac
țiunilor întreprinse de parlamente pe 
lingă guvernele respective, în scopul 
folosirii cit mai eficiente și construc
tive a cadrului nou, mai democratic 
de negocieri creat la sesiunea specia
lă a O.N.U.

Cu ocazia Conferinței Uniunii In
terparlamentare, la Caracas a avut 
loc o reuniune a grupurilor interpar
lamentare din țările nealiniate, la 
care a participat, ca invitată, și dele
gația română.

„Zilele culturii romanești" in R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 17 — Trimisul Ager

pres, S. Morcovescu, transmite : ..Zi
lele culturii românești". în R.S.F. 
Iugoslavia au continuat luni cu o în- 
tîlnire — desfășurată la Belgrad — 
a reprezentanților editurilor din 
România și Iugoslavia. S-a realizat 
cu acest prilej un rodnic schimb de 
opinii cu privire la căile și posibili
tățile de lărgire a colaborării recipro
ce in domeniul editorial, ca mijloc 
pentru o mai bună cunoaștere a re
alizărilor obținute in cele două țări 
pe plan spiritual, pentru o mai bună 
cunoaștere a popoarelor României și 
Iugoslaviei. A fost evidențiată nece
sitatea multiplicării eforturilor în ve

derea creșterii numărului de traduceri 
de opere literare românești în Iugo
slavia și de opere literare iugoslave 
în țara noastră, punîndu-se un ac
cent deosebit pe publicarea lucrărilor 
de literatură social-politică.

Manifestări cultural-artistice prile
juite de „Zilele culturii românești" 
au fost programate și in alte orașe 
iugoslave. Astfel, duminică seara, iu
bitorilor de teatru din Vîrșeț le-a 
fost prezentat un spectacol cu piesa 
„Micul infern" de Mircea Ștefănescu. 
în interpretarea Teatrului de dramă 
din Constanța, iar la cinematograful 
„Balcan" din Zrenianin a fost pre
zentat filmul artistic „Ediție specia
lă", în regia lui Mircea Daneliuc,

Un raport al F. M. I. despre 
implicațiile crizei energetice

• De Ia începutul anului, prețul petrolului a crescut cu circa 
60 la sută • Țările în curs de dezvoltare — cele mai aiectate

PARIS 17 (Agerpres). — în rapor
tul anual al Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.) se apreciază că 
situația energetică și climatul de in
certitudine economică anunță o pe
rioadă de „grave dificultăți pentru 
economia mondială". Raportul rele
vă că de la începutul acestui an pre
țul petrolului a crescut cu circa 60 
ia sută, ducînd la o sporire rapidă a 
cheltuielilor pentru achiziționarea 
acestei materii prime. Majorarea pre
țului petrolului a intervenit insă — 
precizează documentul — în momen
tul in care situația era deja îngrijo
rătoare, manifestindu-se prin „viru
lența inflației, incetinirea ritmului de 
creștere economică, un coeficient 
scăzut al utilizării resurselor și o in
stabilitate intermitentă a piețelor de 
schimb". Raportul relevă că situația 
economică in S.U.A. este îngrijoră
toare și că se anunță o puternică 
recesiune.

Pe de alfă parte, documentul subli
niază că scumpirea petrolului a afec
tat in mod deosebit țările în curs de 
dezvoltare neproducătoare. In acest 
context, F.M.I. a cerut țărilor indus
trializate să ajute țările în curs de 
dezvoltare, relevind totodată că fie
care țară trebuie să contribuie la 
creșterea economică mondială.

★
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
l-a însărcinat pe ministrul energiei 
să ceară marilor companii petrolie
re care acționează în Statele Unite 
explicații in legătură cu faptul că 
prețurile produselor derivate din 
petrol pe care le comercializează au 
înregistrat o creștere mult mai ac
centuată decit prețul petrolului brut 
— a relevat. în cursul unui interviu 
televizat, Stuart Eizenstat, consilier 
al președintelui Carter.

„O reală reînnoire a Italiei reclamă 
acțiunea comună a tuturor forțelor 

democratice și progresiste"
Cuvintarea secretarului general al P.C.I. la încheierea sărbătorii 

ziarului „L’Unită"
Duminică s-a încheiat la Milano 

sărbătoarea națională a ziarului 
„L’Unită" — tradiționala manifestare 
a presei comuniste italiene. La ma
rele miting organizat in parcul 
Sempione au luat parte sute de mii 
de comuniști si simpatizanți ai parti
dului veniți din toate colțurile țârii. 
In cuvintarea rostită cu acest prilej, 
secretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer, a făcut o amplă trecere 
în revistă a liniilor principale de 
acțiune ale partidului, referindu-se, 
totodată, la o serie de probleme ac
tuale ale vieții internaționale. Evi
dențiind că actuala formulă guver
namentală este cu totul nesatisfă
cătoare față de multiplele probleme 
cu care este confruntată în prezent 
țara, vorbitorul a subliniat că activi
tatea pe care P.C.I. o va desfășura 
in opoziție va urmări să apere inte
resele și drepturile maselor popu
lare și, in același timp, să contri
buie la rezolvarea problemelor de 
fond aflate la originea crizei italiene. 
Pentru înfăptuirea acestor obiective 
se impune realizarea celei mai largi 
unități a forțelor muncitorești și 
populare. Gruparea social-politică 
înnoitoare pe care noi, comuniștii, 
ne-am angajat să o realizăm, a ară
tat vorbitorul, presupune să aibă in 
centrul său unitatea mișcării munci
torești și este bazată pe un sistem de

alianțe ce aspiră la o nouă societate 
și care propune un compromis de 
amplă respirație cu toate acele 
forțe care pot și doresc să contribuie 
la edificarea unei Italii sănătoase și 
moderne. In acest cadru, secretarul 
general al P.C.I. a subliniat impor
tanța dezvoltării colaborării dintre 
comuniști și socialiști.

Abordînd unele probleme ale vieții 
internaționale, vorbitorul a eviden
țiat necesitatea întăririi destinderii 
și a opririi cursei înarmărilor, care 
înghite o parte atit de mare a re
surselor mondiale. Este cum nu se 
poate mai clar, a spus E. Berlinguer, 
că fără o efectivă cooperare inter
națională bazată pe deplină autono
mie și pe egalitatea fiecărei țări, 
fără edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, lumea nu va 
putea să iasă din contradicțiile in 
care se află.

Radu BOGDAN 
Milano

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
DELEGAȚIEI MILITARE 

ROMÂNE
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres). — La 17 septembrie s-a în
cheiat vizita oficială in Mexic a de
legației militare române, condusă de 
general-colonel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România.

în timpul vizitei, ministrul român 
a fost primit <^e președintele State
lor Unite Mexicane și a avut convor
biri cu generalul de divizie Felix 
Galvan Lopez, secretarul apărării al 
Mexicului.

Delegația a vizitat unități militare 
din statele Guadalajara și Guerrero, 
a participat la festivitățile prilejuite 
de aniversarea independenței Mexi
cului și la parada organizată cu acest 
prilej.

Consfătuire a miniștrilor 
comerțului interior din țările 

membre ale C.A.E.R.
BERLIN 17 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc cea de-a 11-a Consfă
tuire a miniștrilor comerțului interior 
din țările membre ale C.A.E.R. De
legația română a fost condusă de 
Nicolae Bozdog. prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior. Consfă
tuirea a analizat evoluția schimbului 
de mărfuri destinat pieței interne în 
perioada 1978—1979. precum și pro
punerile privind lărgirea și îmbună
tățirea în continuare a structurii 
acestuia. A fost aprobat planul de 
colaborare tehnico-științifică multila
terală în domeniul comerțului interior 
pe anii 1981—1985, precum și planul 
de activitate al consfătuirii pentru 
anii 1980—1981. Au fost examinate, 
de asemenea, rezultatele colaborării 
în domeniul folosirii tehnicii de cal
cul în comerțul interior.

Cu prilejul consfătuirii au avut 
loc întilniri de lucru bilaterale ale 
miniștrilor comerțului interior con
sacrate discutării problemelor dez
voltării schimburilor de bunuri de 
larg consum, precum și schimbului 
de experiență în domenii de interes 
reciproc.

■ ■■■■■■■■■■■■
agențiile de presă

Festivalul ziarului 
„Le Drapeau Rouge“

Timp de două zile, la Bruxel
les au avut loc festivitățile or
ganizate cu prilejul zilei coti
dianului „Le Drapeau Rouge", 
organ al C.C. al P. C. Belgian. 
Mii de oameni ai muncii, mem
bri și activiști ai partidului din 
capitala belgiană „și din alte lo
calități ale țării au participat la 
manifestările politice și cultu
rale, au vizitat expozițiile șl' 
standurile special amenajate cu 
această ocazie. A luat cuvîntul 
președintele P.C.B., Louis Van 
Geyt. Ziare ale unor partide co
muniste și muncitorești din țări 
socialiste, ale altor partide din 
numeroase țări au organizat 
expoziții.

Standul ziarului „Scinteia", ■ 
care a cuprins o expoziție de 
carte social-politică românească 
— la loc de frunte fiind expuse 
operele secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, publicate in 
țară și străinătate, alte docu
mente de partid — expoziția „35 
de ani de la revoluția națională 
și socială, antifascistă și antiim- 
perialistă“, a fost vizitat de 
către președintele partidului și 
ceilalți membri ai conducerii 
P. C. Belgian.

N. ROȘCA 
Bruxelles

Primire la Belgrad. Pre- 
ședințele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a primit pe președintele 
Adunării Populare Naționale Alge
riene, Rabah Bitat. Cu acest prilej 
au fost discutate rezultatele reuniu
nii la nivel înalt a țărilor nealiniate, 
situația din Africa, alte probleme in
ternaționale actuale.

Comunicatul comun so- 
vieto-etiopian privind vizita 
oficială a președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Kosî- 
ghin, în Etiopia — difuzat de agen
ția T.A.S.S. — subliniază dezvoltarea 
cu succes a relațiilor bilaterale, ex
primă hotărirea părților de a întări 
și extinde pe mai departe acest® re
lații. Comunicatul se referă, de ase
menea, la colaborarea economică și 
tehnică a celor două țări, la pozițiile 
lor în diferite aspecte ale vieții in
ternaționale.

Congresul „Apimondiei". 
In cadrul Congresului internațional 
al Federației internaționale a asocia
țiilor de apicultura — Apimondia. de 
la Atena, avavut loc Adunarea Ge
nerală a Apimondiei, care a aprobat 
activitatea desfășurată de această or
ganizație și Institutul internațional 
de tehnologie și economie apicolă al 
Apimondiei, cu sediul la București. 
S-a aprobat, de asemenea, planul de 
activitate a institutului pe perioada 
1979—1980. luîndu-se în considerare 
propunerea ca institutul să organize
ze la București un centru de formare

și perfecționare a cadrelor pentru 
apicultura pentru țările în curs de 
dezvoltare. Adunarea Generală a sta
bilit componența Consiliului Executiv 
al Apimondiei. in funcția de pre
ședinte alegmd, pentru a cincea oară 
consecutiv, pe prof. dr. ing. V. Har- 
naj — România.

„Dezvoltarea astronau- 
ticii și viitorul umanității". 
La Miinchen au început luni lucră
rile celui de-al 30-lea Congres in
ternațional de astronautică. avind ca 
temă „Dezvoltarea astronauticii și 
viitorul umanității". Luind cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor, Gerhard Bru- 
ening, președintele Societății vest) 
germane pentru aeronautică și astro
nautică, a deplîns faptul că în pre
zent importante fonduri sînt desti
nate cercetărilor spațiale' în scopuri 
militare. El a opinat că Federația in
ternațională de astronautică. sub egi
da căreia se desfășoară această reu
niune. ar trebui să participe, sub o 
formă sau alta, la convorbirile pri
vind dezarmarea.

La Roma, primar comu
nist. Pentru prima oară Roma va 
avea un primar comunist. Junta mu
nicipală de stingă, victorioasă în ale
gerile din 1976. a ajuns zilele trecute 
la un acord privind desemnarea lui 
Luigi Petroselli, secretar al federa
ției regionale Lazio a P.C.I., ca suc
cesor al lui Giulio Carlo Argan, care 
și-a anunțat demisia din motive de 
sănătate.

Funeraliile Iui
LUANDA 17 (Agerpres). — La .17 

septembrie 1979 s-au desfășurat la 
Palatul Poporului din Luanda fune
raliile naționale ale lui Agostinho 

I Neto. președintele M.P.L.A. — Parți- 
; dul Muncii, președintele Republicii 

Populare Angola.
La ceremonia de doliu au partici

pat conducătorii partidului și statu
lui angolez, membrii familiei de
functului. sute de mii de locuitori ai 
capitalei angoleze, care au tinut să 
aducă un ultim omagiu eminentului 
conducător de partid și de stat, con- 
ducindu-1 cu inimile îndurerate pe 
ultimul său drum, dar și cu hotărî- 
rea nestrămutată de a fi credincioși 
idealurilor pentru care el a militat 
neobosit.

La funeralii au participat, de ase
menea. numeroși șefi de stat, re
prezentanți ai unor șefi de stat și 
de guvern, reprezentanți ai unor 
partide comuniste și socialiste, pre
cum și ai unor mișcări de eliberare 
națională din Africa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a fost repre
zentat la funeralii de o delegație de 
partid și guvernamentală, condusă 
de tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului

Agostinho Neto
Central „al U.G.S.R., ministrul mun
cii. Din delegație au făcut par.te 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.. și Ion Moraru, ambasadorul 
României la Luanda.

Delegația română a depus o co
roană de flori'la catafalcul președin
telui Neto și a adus un ultim oma
giu celui dispărut. Au fost transmise 
condoleanțe familiei îndoliate.

Delegația a semnat în cartea de 
condoleanțe, subliniind că tovarășul 
Agostinho Neto, „vechi și constant 
prieten al poporului român, a acțio
nat consecvent pentru întărirea le
găturilor de prietenie. solidaritate 
militantă și colaborare multilaterală 
între partidele, statele și popoarele 
noastre, bucurindu-se de înalta a- 
preciere și stimă a întregului popor 
român". Totodată s-a evidențiat fap- 

y tul că „cel mai inalt omagiu care 
poate fi adus marelui fiu al poporu
lui angolez este realizarea nobilelor 
sale idealuri de dezvoltare liberă și 
independentă a Angolei, pe calea 
progresului și prosperității, de am
plă colaborare cu toate popoarele iu
bitoare de pace".

Rezultatele provizorii ale
STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 

Potrivit rezultatelor oficiale provi
zorii ale alegerilor generale desfășu
rate duminică în Suedia. Partidul 
Muncitoresc Social-Democrat și. Par
tidul de Stingă-Comuniștii din Sue
dia au obținut majoritatea voturilor 
exprimate. în ce privește celelalte 
formațiuni politice, Partidul Conser
vator a totalizat 20,4 la sută din vo
turi, Partidul de Centru — 18,2 la 
sută iar Partidul Liberal — 10,6 La 
sută.

In favoarea candidaților P.M.S.D. 
au fost exprimate 43,6 la sută din 
sufragii, iar Partidul de Stînga-Co- 
muniștii din Suedia a obținut 5,6 la 
sută din totalul voturilor. In cercu
rile observatorilor se subliniază că 
aceste rezultate electorale ale comu
niștilor suedezi sînt cele mai bune 
din ultimii 30 de ani, partidul urmind 
să fie reprezentat în forul legislativ

★
Potrivit unei hotărîri a Biroului 

Politic al C.C. al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii — exprimînd sentimen
tele, întregului popor — la Luanda 
va fi construit Mausoleul Antonio 
Agostinho Neto.

alegerilor din Suedia
de cel puțin 20 deputați, cu 3 mai 
multi decit in precedenta legislatură.

Atit primul ministru al actualului 
guvern minoritar, Ola Ullsten, pre
ședintele Partidului Liberal, cit șl 
Thorbjoern Faelldin, liderul Partidu
lui de Centru, au apreciat că rezul
tatele scrutinului de duminică con
stituie un recul pentru forțele poli
tice ce le reprezintă.

Agențiile de presă subliniază insă 
că rezultatele definitive ale alegeri
lor legislative depind, in ultimă in
stanță, de opțiunile celor a,' ixima- 
tiv 75 000 de alegători care «izolat 
prin corespondență. Aceste votwri ur
mează a fi numărate abia miercuri.

Potrivit aprecierilor oficioase. Par
tidul Muncitoresc Social-Democrat și 
Partidul de Stînga-Comuniștii vor 
deține, împreună. în noul parlament 
175 din cele 349 de locuri ale Reiks- 
dagului.

transmit:
Spre exercitarea suvera

nității panameze în zona 
Canalului. A^^d®3 Royo> pre
ședintele Republicii Panama, a de
clarat că la 1 octombrie țara sa va 
începe să-și exercite drepturile în 
zona Canalului Panama, în felul 
acesta urmind să ia sfirșit dominația 
colonială a S.U.A., ce datează de mai 
bine de 76 de ani.

In seria „Clubul cărților inte
resante" a editurii poloneze Piw 
a apărut, intr-un tiraj de 20 000 
de exemplare, romanul „Prince- 
pele“ de Eugen Barbu. Traduce
rea a fost efectuată de scriitoa
rea Danuta Bienkowska. In 
aceeași editură a văzut lumina 
tiparului „Vînătoarea regală" de 
D. R. Popescu, în traducerea lui 
Ireneusz Kania. In pregătire se 
află „Antologia poeziei româ
nești".

Potrivit tradiției, azi. în cea dc-a 
treia marți din luna septembrie, se 
deschid lucrările noii sesiuni, a 
XXXIV-a. a Adunării Generale a 
O.N.U. — eveniment de importantă 
deosebită în viata politică internațio
nală. care polarizează atentia opiniei 
publice din intreasa lume. Prezenta 
la sesiune a reprezentanților celor 151 
de state membre (în curind 152. odată 
cu primirea ca membru al organiza
ției a tînărului stat insular indepen
dent Santa Lucia) evidențiază cali
tatea Organizației Națiunilor Unite 
de cel mai reprezentativ for mondial, 
în cadrul căruia toate statele pot 
participa la dezbaterea problemelor 
complexe ale omenirii. iși pot afirma 
pozițiile, pot contribui Ia identificarea 
unor soluții corespunzătoare intere
selor tuturor națiunilor.

Actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. se deschide in condi
ții internaționale complexe. Pe de o 
parte, pe arena mondială se mani
festă tot mai puternic voința po
poarelor de a se dezvolta libere si 
independente. de a impune lichi
darea politicii imperialiste, colonia
liste și neocoloniaiiste și a asigura 
instaurarea unor relații interstatale 
noi. de egalitate și respect reciproc, 
de pace și colaborare. Ca expresie a 
acestor tendințe pozitive, noi state 
au pășit pe calea dezvoltării inde
pendente. în unele țări au fost înlă
turate regimuri dictatoriale. s-au 
dezvoltat contactele și conlucrarea 
intre țări cu orînduiri sociale dife
rite. Pe de altă parte, situația inter
națională continuă să fie marcată de 
numeroase fenomene negative: cursa 
înarmărilor continuă să se accen
tueze : in diferite regiuni ale globu
lui persistă focare de încordare și 
conflict : situația din Orientul Mijlo
ciu. in lipsa unei reglementări globa
le. devine tot mai îngrijorătoare : în 
Africa australă, regimurile rasiste. în 
scopul de a-și prelungi existenta 
anacronică, se dedau la tot felul de 
manevre provocatoare, inclusiv acte 
de război. O deosebită acuitate pre
zintă fenomenele din viața econo
mică mondială : menținerea si chiar 
adincirea decalajelor dintre statele 
dezvoltate și cele în cura de dezvol
tare. accentuarea fenomenelor de 
criză și îndeosebi criza din domeniul

energiei, al petrolului — fenomene 
cu consecințe profund negative asu
pra ansamblului vieții internaționale.

Toate aceste probleme grave care 
confruntă omenirea contemporană, 
formînd obiectul preocupărilor ma
jore ale popoarelor lumii, îsi găsesc 
reflectarea in ordinea de zi a sesiu
nii Adunării Generale care. în ma
joritatea covîrșitoare a celor peste 
120 de puncte ale acesteia, include 
probleme de interes vital pentru 
cauza libertății, păcii, destinderii și 
securității internaționale, dezarmării.

tică și economică internațională, ast
fel incit aceasta să răspundă așteptă
rilor popoarelor, să slujească mai 
eficace cauza păcii și progresului.

La actuala sesiune. România se 
prezintă cu noi inițiative în marile 
probleme care preocupă popoarele. 
După cum s-a anunțat, tara noastră 
a cerut înscrierea pe ordinea de zi 
a celei de-a XXXIV-a sesiuni a 
punctului intitulat „Reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre state". Este pentru prima dată 
cind problema reglementării pe cale

In lumina acestor realități si în 
deplină concordantă cu orientările 
fundamentale ale politicii sale ex
terne stabilite in Programul parti
dului. în hotărîrile Congresului al 
XI-lea — România a militat și mili
tează cu toată hotărirea pentru eli
minarea definitivă a forței si politicii 
de forță, pentru stingerea tuturor 
focarelor de încordare și conflict, 
pentru reglementarea exclusiv prin 
negocieri politice a diferendelor din
tre state, a tuturor problemelor liti
gioase.

La deschiderea noii sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.
edificării noii ordini economice si po
litice internaționale.

România socialistă. manifestîn- 
du-se ca un factor activ al vieții in
ternaționale. participind din plin la 
eforturile pentru menținerea si întă
rirea păcii, pentru rezolvarea marilor 
probleme ale contemporaneității in 
concordantă cu interesele și aspirațiile 
poporului nostru, ale tuturor popoa
relor lumii, acordă o deosebită aten
ție O.N.U. ca forul cel mai adecvat 
pentru realizarea acestor nobile țeluri. 
Secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sublinia ■ „Considerăm că 
Organizația Națiunilor Unite — care 
oferă cadrul cel mai corespunzător 
pentru participarea popoarelor la 
soluționarea problemelor contempora
ne — trebuie să joace un rol mai 
activ in viata internațională, să con
tribuie susținut la dezvoltarea co
laborării dintre state. Ia apărarea 
păcii și securității în lume". Sînt 
cunoscute. în acest sens, multiplele 
inițiative și propuneri ale tării noas
tre vizînd sporirea rolului si contri
buției O.N.U, în întreaga viată poli-

pașnică, prin tratative, a diferende
lor dintre state figurează, ca punct 
distinct, pe agenda unei sesiuni a 
O.N.U.

Oportunitatea și actualitatea aces
tei importante propuneri românești 
sint evidențiate de persistenta în 
viața internațională a numeroase pro
bleme, unele deosebit de complexe 
și dificile, nerezolvate sau soluțio
nate necorespunzător. Este vorba de 
acele probleme lăsate moștenire de 
îndelungata dominație imperialistă și 
colonialistă, cit si de altele noi. ge
nerate de deosebiri de vederi în le
gătură cu modul de abordare a unor 
aspecte ale evoluției interne sau in
ternaționale. de manifestări ale luptei 
pentru zone de influentă. Expe
riența arată că asemenea probleme, 
oricit de complexe ar fi. pot si tre
buie să-și găsească solutionarea e- 
fectivă numai pe cale pașnică, prin 
tratative, ca o cerință fundamentală 
a salvgardării păcii, a normalizării 
vieții internaționale, a' promovării 
destinderii și cooperării între toate 
statele și națiunile lumii.

In memoriul explicativ, care înso
țește propunerea prezentată sesiunii 
Adunării Generale, este reafirmată 
convingerea tării noastre că O.N.U. 
ar trebui să-și asume o responsabili
tate mai mare in eforturile de pre
venire a conflictelor, prin crearea — 
dacă este nevoie — a unui organism 
permanent care să îndeplinească func
ții de bune oficii și conciliere si la 
care statele să recurgă. In propu
nerea României se subliniază, de 
asemenea, oportunitatea elaborării 
unui instrument internațional care să 
contribuie la accelerarea procesului 
de codificare și dezvoltare a princi
piilor internaționale, la functionarea 
eficace a procedurilor și mijloace
lor de reglementare pașnică a con
flictelor.

în același timp, la actuala sesiune 
România va acționa prin diverse 
inițiative in alte probleme majore, 
cum sint întronarea unor relații de 
bună vecinătate între state, trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, 
pregătirea viitoarei sesiuni speciale a

O.N.U. consacrate făuririi noii or
dini economice internaționale și sta
bilirii obiectivelor următorului de
ceniu al dezvoltării, folosirea științei 
și tehnologiei in scopul dezvoltării, 
asigurarea dreptului la educație și 
formarea de cadre în țările în curs 
de dezvoltare etc. De asemenea, se
siunea O.N.U. va constitui un nou 
prilej de reafirmare a solidarității 
poporului nostru cu lupta popoarelor 
din Africa australă împotriva rasis
mului. cu toate popoarele care 
luptă împotriva colonialismului si 
heocolonialismului, a oricăror forme 
de dominație.

Opinia publică mondială așteaptă 
ca sesiunea O.N.U. care se deschide 
astăzi să aducă o contribuție activă 
și constructivă la examinarea și so
lutionarea problemelor aflate pe or
dinea de zi. In mod deosebit, po
poarele așteaptă o măi mare si mai 
responsabilă implicare a Organizației 
Națiunilor Unite in solutionarea pro
blemelor celor mai acute, cum sint 
cele privind situația din Orientul 
Mijlociu, lichidarea situațiilor con- 
flictuale și reglementarea pe cale 
pașnică a diferendelor, impulsionarea 
activității pentru încetarea cursei 
înarmărilor și reducerea cheltuielilor 
militare. De asemenea, fată de ur
gența și gravitatea pe care le-a do- 
bindit problematica economică, po
poarele cer O.N.U. să-și concentreze 
cu prioritate eforturile in acest do
meniu. promovind conlucrarea inter
națională. corespunzător cu cerințele 
primordiale ale edificării noii ordini 
economice.

Alături de celelalte state socialiste, 
de țările în curs de dezvoltare, de 
țările nealiniate, de toate statele 
membre. România este hotărîtă să 
participe activ Ia întreaga activitate 
a forului mondial, astfel incit — așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu — O.N.U. să-și aducă o 
contribuție tot mai substanțială si 
eficientă in afirmarea cursului nou 
în relațiile internaționale, la stator
nicirea unui climat de destindere, 
colaborare si înțelegere între națiuni.

Nicolae PLOPEANU

Un grup de deputați co
muniști italieni a elaborat ™ 
proiect de document, in vederea dez
baterilor parlamentare ce urmează 
să aibă loc săptămîna aceasta, pro- 
punînd constituirea unui fond de so
lidaritate internațională pentru com
baterea foametei în lume. Acest fond 
ar urma să permită promovarea unor 
intervenții de urgență în diferite 
zone ale lumii în care condiții deo
sebite fac necesare ajutoare imediate 
— informează, din Roma, agenția 
A.N.S.A.

EXPOZIȚIE 
RETROSPECTIVA 
CORNELIU BABA 

LA LENINGRAD
Leningradul este al doilea 

mare centru cultural sovietic, 
după Moscova, unde a poposit 
expoziția retrospectivă de pic
tură și grafică a artistului po
porului Corneliu Baba, care re
unește 222 de lucrări reprezen
tative. Găzduită in sălile Mu
zeului leningrădean al Acade
miei de artă a U.R.S.S., expo
ziția este considerată un eveni
ment remarcabil in viața cultu- 
ral-artistică a orașului de pe 
Neva. Ea a fost organizată sub 
auspiciile Ministerului Culturii 
al U.R.S.S. și Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste din 
țara noastră. Vernisajul expozi
ției a avut loc în prezența picto
rului Corneliu Baba, a unor re
prezentanți al organelor locale 
de partid și de stat, ai institu
țiilor culturale și artistice lenin- 
grădene.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej a fost înfățișată persona
litatea marcantă a pictorului 
Corneliu Baba, reprezentant de 
seamă al artei plastice româ
nești ii universale, membru de 
onoare al Academiei de artă o 
U.R.S.S. și membru al altor in
stituții academice străine, sub- 
liniindu-se, totodată, dezvolta
rea continuă a relațiilor cultu
rale romăno-sovietice.

Prețul aurului a trecut- lani> 
la bursa de la Londra, bariera de- >60 
dolari/uncia, ajungind. în cai' laS 
tranzacțiilor de dimineață, la parita
tea de 351,25 dolari/uncia. Acest nou 
record de creștere a valorii aurului 
—. atins la numai două luni după 
depășirea „pragului psihologic" de 
300 dolari/uncia — reprezintă o nouă 
etapă a degradării valorii internațio
nale a1 dolarului S.U.A.

Desemnarea noului șef al statului afgan
KABUL 17 (Agerpres). — După 

cum a anunțat postul de radio Kabul, 
reluat de agențiile internaționale de 
presă. Nur Mohammed Taraki, pre
ședintele Consiliului Revoluționar al 
Republicii Democratice Afganistan 
și secretarul general al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului, și-a 
prezentat demisia din funcțiile de 
partid și de stat, din motive de să
nătate.

Reunit în ședință plenară extraor
dinară, Comitetul Central al Partidu

lui Democratic al Poporului a exa
minat și a dat curs cererii lui Nur 
Mohammed Taraki, precizează postul 
de radio. Comitetul Central a ales pe 
primul ministru Hafizullah Amin in 
funcția de secretar general al C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului.

Totodată, Consiliul Revoluționar al 
Republicii Democratice Afganistan, 
reunit in sesiune extraordinară, a 
ales pe Hafizullah Amin în funcția 
de președinte al consiliului.

in ultima vreme, regimul de la Salisbury a sâvirșit noi acțiuni agresive împotriva R. P. Mozambic. Aceste acte, condamnate cu vehemența de opinia publică internațională, au culminat cu pătrunderea trupelor aeropurtate rhodesiene pe mari distanțe în interiorul teritoriului mozambican și bombardarea unor localități ; s-au înregistrat victime în rîndul populației civile și importante pagube materiale. în foto
grafie s podul din apropierea orașului mozambican Chibuto, distrus de agresorii rhodesieni

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; Cod 71 34L București Piața Scinteli nr. 1. Tel, 17 60 10, 17 80 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi Și instituții. In străinătate, abonamentele se iac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie ar. 3. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU «o 360


