
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a altor tovarăși din conducerea partidului 

și statului, duminică a avut loc la Constanța 
sărbătorirea „Zilei recoltei11
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, IN R. S. F. IUGOSLAVIA

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară consacrată „Zilei 
recoltei*1 și împlinirii a 25 de ani de la încheierea 

cooperativizării agriculturii în Dobrogea

Continuare a tradițio
nalului dialog la nivel 
înalt româno-iugo- 
sldv, o nouă expresie 
a relațiilor de trainică 
prietenie, a dorinței 
comune de adîncire 
a colaborării și conlu
crării în interesul 
reciproc, al cauzei 
păcii și securității în 
Balcani, în Europa și 
în întreaga lume

Un prietenesc 
si călduros bun venit 

la Belgrad
Luni. 25 octombrie, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
început vizita oficială de 
prietenie in Iugoslavia, la in
vitația președintelui Prezi
diului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, tova
rășul Petar Stambolici.

Expresie a bunelor relații 
de prietenie și colaborare 
dintre partidele și popoarele 
celor două țări, .vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
în tara vecină și prietenă, 
convorbirile ce vor avea loc 
cu _eșt prilej constituie un 
eveniment politic de cea mai 
mare. însemnătate, menit Să 
pună în evidentă, încă o dată, 
voința comună a celor două 
popoare de a acționa cu hotă- 
rîre pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre ele. de a identi
fica noi căi de adîncire a a-

cestor relații, conferindu-le o 
trainică și amplă perspecti
vă. Continuare firească a 
contactelor. la. cel mai înalt 
nivel. întîmpinate cu apro
bare și satisfacție de po
poarele celor două țări, noul 
dialog româno-iugoslav va 
da. fără îndoială, un nou și 
puternic impuls colaborării 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre, atit pe plan 
bilateral, cit și în Viata in
ternațională, în folosul am
belor state, al cauzei gene
rale a socialismului, păcii, 
cooperării și, înțelegerii in 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt însoțiți in această vizită 
de tovarășii Ion Dincă, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.," 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, Nicolae Constantin, 
membru al'Comitetului Poli-, 
tic Executiv al C.C. al P.C.R.,
(Continuare în pag. a V-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Belgrad au început, luni. 25 octombrie, 

convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Petar Stambolici, pre
ședintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Din partea română, la convorbiri participă 
tovarășa Elena Ceaușescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România. Ion Dincă, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceppim-ministru al guvernului, Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul comer
țului exterior și cooperării economice interna
ționale, Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe,- Constantin Mitea, 
membru al C.C; al P.C.R.. consilier al secreta

rului general al partidului și președintelui Re
publicii. Ionel Cetăteanu. consilier al președin
telui Republicii. Silviu Curticeanu. .secretar 
prezidențial și al Consiliului de Stat, Nicolae 
Mihai, ambasadorul României la Belgrad.

Din partea iugoslavă iau parte tovarășii 
Lazar Moisov. secretar federal pentru aface
rile externe. Milenko Boianici, secretar federal 
pentru comerț exterior. Zdenko Svete. adjunct 
al secretarului federal pentru. afacerile exter
ne. Milos Melovski, ambasadorul R. S. F. Iu
goslavia în- România. Dragoslâv Peici, consilier 
pentru problemele de politică externă al pre
ședintelui Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, Ilia 
Giukici, director al Direcției pentru țările ve
cine din secretariatul federal pentru afacerile 
externe.
(Continuare în pag. a V-a)

Dineu oficial in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

ve Iugoslavia, și soția sa, Iudita 
Stambolici.

Au luat parte tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe-: 
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice-, 
prim-ministru al guvernului, Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul comerțului exterior și al

Luni seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au participat 
la un dineu oficial oferit în onoarea 
lor la Palatul Federației de tovarășul 
Petar Stambolici, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Federati-

Toastul tovarășului 
Petar Stambolici

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimată tovarășă Ceaușescu, 
Dragi oaspeți și prieteni,
Am satisfacția ca în numele Prezidiului R.S.F.I. și al 

meu personal să vă salut călduros și cu această ocazie 
și să vă urez ședere plăcută în Iugoslavia. Dumnea
voastră, tovarășe președinte, și tovarășă Elena ne-ați fost 
dintotdeauna oaspeți dragi și, in repetate rînduri, v-ați 
putut convinge de prietenia noastră sinceră față de po
porul României vecine și față de dumneavoastră per
sonal.

Asemenea întîlniri iugoslavo-române au devenit deja 
tradiționale prin mai multe aspecte, dar, în primul rînd, 
prin dorința și hotărirea reciprocă de a se înfăptui și 
mai mult in toate domeniile colaborării noastre, dealtfel 
rodnice. Ne mindrim pe bună dreptate cu o asemenea 
tradiție. Președintele Tito și dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, ați edificat această colaborare ani de-a rîn- 
dul, in mod activ, în cadrul numeroaselor întîlniri și al 
înțelegerilor comune. Și convorbirile noastre actuale con
stituie o parte a dialogului permanent care este în slujba 
intereselor vitale ale popoarelor noastre.

Pină în prezent, multe rezultate importante au încu
nunat colaborarea iugoslavo-română fructuoasă. Despre 
unele — să menționez doar sistemele „Porțile de Fier 1“ 
și „Porțile de Fier II" — s-ar putea spune că sînt acțiuni 
care, prin importanta lor, depășesc cadrul raporturilor 
bilaterale. Tocmai asemenea exemple stimulează angaja
mentele noastre ca în colaborarea reciprocă, pretutindeni 
unde există posibilități obiective pentru ea, să aplicăm 
experiențele de-acum bogate in slujba progresului, atît 
aJ țării dumneavoastră, cit și al țării noastre. Cred că 
acest lucru îl putem înfăptui in mod real în toate

cooperării economice internaționale, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne. celelalte persoane oficiale.

Din partea iugoslavă au participat
(Continuare în pag; a V-a)

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Stimate tovarășe președinte Stambolici, 
Stimată tovarășă Stambolici, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă mulțumesc călduros pentru urările de bun 
venit și pentru primirea prietenească ce ni s-a făcut pe 
pămintul Iugoslaviei socialiste — și să vă adresez, in nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu și 
al tovarășei mele, un cordial salut tovărășesc, împreună 
cu cele mai bune urări.

Sintem bucuroși că avem prilejul să vizităm din nou 
țara dumneavoastră, să ne reîntilnim cu prieteni dragi 
și să continuăm astfel frumoasa tradiție a întîlnirilor 
româno-iugoslave la nivel înalt, la .crearea căreia un rol 
hotăritor au avut vizitele reciproce și raporturile noastre 
de strinsă prietenie cu Iosip Broz Tito, eminentul fiu și 
conducător al Iugoslaviei socialiste, prieten apropiat al 
poporului român.

Constatăm cu satisfacție că, in spiritul acestor tradiții 
și pe baza înțelegerilor convenite cu prilejul ultimelor 
întîlniri de la Belgrad, București și Timișoara, a Decla
rației comune româno-iugoslave semnate in noiembrie 
1981, relațiile româno-iugoslave au continuat să înre
gistreze noi progrese in toate domeniile de activitate. în 
ultimii cinci ani, volumul schimburilor economice s-a 
dublat, iar potrivit Acordului de lungă durată prevedem 
o nouă dublare, pină in 1985, a volumului acestor schim
buri. Se desfășoară cu succes construcția noii hidrocen
trale „Porțile de Fier II", se dezvoltă colaborarea pe tărî- 
mul științei și tehnicii, al învățămîntului și culturii, se 
amplifică contactele și schimbul de experiență dintre 
organizațiile politice, de masă și obștești din țările 
noastre. Avem deci toate motivele să afirmăm că

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a IlI-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
.Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitori
lor municipiului și județului Con
stanța, în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și al 
meu personal, un salut călduros, 
revoluționar, împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).

Ne aflăm în Constanța pentru a 
participa la sărbătorirea „Zilei re
coltei" și, în același timp, la ani
versarea a 25 de ani de la în
cheierea cooperativizării în Dobro
gea. Totodată, ținînd seama că în 
primăvara acestui an s-au împlinit 
20 de ani de la încheierea coopera
tivizării în întreaga țară, dorim să 
sărbătorim, încă o dată, și acest 
eveniment important, la această 
mare adunare populară. (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

In același timp, în cursul zilei de 
ieri, am efectuat și o vizită de lucru 
în unele întreprinderi industriale 
și agricole. Avînd în vedere că în 
acest an am mai realizat unele vi
zite în industria și agricultura din 
Constanța, aș dori să menționez, cu 
multă satisfacție, impresiile bune 
pe care le avem despre munca co
muniștilor, a oamenilor muncii din 
industrie, din agricultură și din ce
lelalte sectoare, despre activitatea 
pe care o desfășoară pentru reali
zarea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului. (Aplauze pu
ternice, urale; se scandează; 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
— România — stima noastră și 
mindria !“).

Avînd în vedere rezultatele bune 
obținute în dezvoltarea agriculturii 

, în anii care au trecut de la înche
ierea cooperativizării, îndeosebi re
zultatele bune obținute și în acest 
an, cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de la terminarea cooperativi
zării în Constanța și Tulcea, ambele 
județe au fost decorate cu cel mai 
înalt ordin al Republicii Socialiste 
România — Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I. 
(Aplauze puternice, urale, se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.!“).
" Prin acordarea acestor înalte de
corații, dorim să cinstim activitatea 
tuturor activiștilor de partid și de

stat, a întregii țărănimi din Dobro
gea, din aceste două județe, care, 
acum 25 de ani, au încheiat pro
cesul de cooperativizare — ceea ce 
a reprezentat un moment important 
și o contribuție însemnată la pro
cesul de cooperativizare a întregii 
agriculturi în România. (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !“).

în același timp, aceasta constituie 
și o înaltă apreciere a activității 
depuse pentru sporirea continuă a 
producției agricole, a rezultatelor 
obținute și, desigur, un îndemn de 
a face totul pentru recolte și mai 
bune în viitor. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !**).

Adresez cu acest prilej cele mai 
calde felicitări comuniștilor, oame
nilor muncii din agricultura jude
țului Constanța și județului Tulcea, 
tuturor locuitorilor acestor județe 
pentru înmînarea acestor înalte 
distincții ale Republicii Socialiste 
România. (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.„Ceaușescu și po
porul !**).

La această mare adunare popu
lară consacrată sărbătoririi „Zilei 
recoltei", a muncii țărănimii noas
tre cooperatiste, a oamenilor mun
cii din agricultură, a întregii țără
nimi, pentru a da patriei recolte 
tot mai bogate, pentru creșterea 
contribuției agriculturii la dezvol
tarea generală a patriei, precum și 
aniversării a 25 de ani de la termi
narea cooperativizării în Dobrogea 
și a 20 de ani de la încheierea 
cooperativizării în întreaga țară, 
adresez oamenilor muncii din Con
stanța și Tulcea, întregii țărănimi 
din aceste județe, precum și țărăni
mii din întreaga țară cele mai 
calde felicitări șl urarea de a face 
totul pentru a demonstra, prin ma- 

, rile producții agricole ce se vor ob
ține în viitor, marea superioritate 
a agriculturii socialiste, forța in
vincibilă a poporului nostru, a ță
rănimii unite în cooperative, în 
agricultura socialistă — ca o bază 
puternică a dezvoltării întregii țări. 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează: „Ceaușescu și poporul!**, 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Este bine să menționăm, cu acest 
prilej, ce importanță a avut în
cheierea cooperativizării în patria

noastră, să prezentăm, pe scurt, 
unele din marile înfăptuiri ale agri
culturii socialiste. în primul rînd 
trebuie să subliniem faptul că 
realizarea cooperativizării în 
întreaga agricultură a reprezentat 
o măreață victorie a revoluției so
cialiste, a însemnat victoria defini
tivă a socialismului la orașe și sate, 
lichidarea pentru totdeauna a ori
căror clase exploatatoare și trecerea 
întregului nostru popor Ia orîn- 
duirea socialistă, realizarea unită
ții economico-sociale, a modului de 
producție unitar, socialist, în 
România. (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !**, „Ceaușescu și po
porul !“).

Toate acestea au dat un puternic 
avînt dezvoltării întregii economii 
românești. Sînt cunoscute mărețele 
realizări în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, în dezvoltarea generală 
a patriei noastre socialiste. Astăzi 
România se prezintă ca o țară și 
societate socialistă puternică, cu o 
industrie dezvoltată, a cărei pro
ducție este de aproape 50 de ori 
mai mare decît înainte de război, 
în timpul burghezo-moșierimii, cu 
o agricultură puternică, în plină 
dezvoltare, cu înflorirea puternică 
a științei, învățămîntului și culturii, 
cu ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor — țelul suprem al politicii 
partidului nostru comunist, esența 
socialismului, a societății socialis
te multilateral dezvoltate pe care 
o edificăm în România. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

Ați auzit vorbindu-se aici despre 
rezultatele obținute în județul 
Constanța și în Tulcea. Faptul că de 
la o producție de grîu de 950 de kg 
la hectar, în 1957, am realizat 3 700 
kg grîu în acest an, că de la 1 000 kg 
orz la hectar, s-a ajuns la peste 
4 200, iar de la 1 300 kg de porumb 
la peste 6 000 kg de porumb la hec
tar este un mare succes, deși Con
stanța și Tulcea pot — și trebuie — 
să dea mai mult ; dar este un re
zultat important. Felicit pe constăn- 
țeni și pe tulceni pentru rezultatele 
obținute ! (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).
(Continuare în pag. a II-a)

In paginile IV-V
© Decret prezidențial privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socia

liste România" clasa I județelor Constanța și Tulcea
© Marea adunare populară consacrată „Zilei recoltei" și împlinirii a 25 de 

ani de la încheierea cooperativizării în Dobrogea
© Chemarea adresată tuturor celor ce muncesc în agricultură, întregii țără

nimi, de.participanții la marea adunare populară de la Constanța, organi
zată cu prilejul „Zilei recoltei" — 1982 și împlinirii a 25 de ani de la în
cheierea cooperativizării agriculturii în Dobrogea

înaintea dineului oficial
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
Ambele județe au rezultate im

portante și în zootehnie, mai cu 
seamă în creșterea efectivelor de 
bovine, de porcine, de ovine și de 
păsări, precum și în sporirea pro
ducției animaliere. Sînt, de aseme
nea, rezultate bune în legumicul- 
tură, în viticultură, în pomicultură, 
în cultura plantelor tehnice.

Pe întreaga țară, dealtfel, în anii 
care au trecut de la cooperativi
zare, am obținut progrese însem
nate în creșterea producției de ce
reale, în sporirea producției și a 
efectivelor animaliere, în dezvol
tarea producției de plante tehnice, 
a producției în viticultură și legu- 
micultură. Pe această bază, am asi
gurat îmbunătățirea continuă a bu
nei aprovizionări a populației, iar 
acum asigurăm înfăptuirea progra
mului de autoconducere și auto- 
aprovizionare. Este un lucru remar
cabil, care trebuie subliniat la 
această mare adunare populară, 
faptul că anul acesta realizăm o 
tonă, 1 000 kg de cereale, pe locui
tor — ceea ce înseamnă un progres 
important în agricultura noastră, 
în înfăptuirea uneia din prevede
rile importante ale programului 
partidului în domeniul agriculturii. 
Aceasta creează condiții pentru ca, 
îh anii următori, să obținem o creș
tere și mai puternică a producției 
agricole, înfăptuirea noii revoluții 
agrare. (Aplauze și urale puterni
ce, îndelungate).

Desigur, mai avem încă lipsuri în 
agricultura noastră. Trebuie să spu
nem deschis că puteam și în acest' 
an — deși am obținut o recoltă deo-. 
sebită — să avem o recoltă și mai 
mare, dacă se muncea ceva mai 
bine, cu mai multă disciplină, cu 
mai multă ordine, dacă peste tot se 
realizau lucrările la timp, se asi
gura sămînța care trebuia și se 
efectua strîngerea la timp a recol
tei. Puteam să avem în plus cel 
puțin cîteva sute de kg la hectar, 
la grîu, la orz, la porumb și la 
alte culturi. Dar cu toate aceste lip
suri care mai există, nu putem să 
nu subliniem marile realizări care 
demonstrează, cu puterea faptelor, 
superioritatea agriculturii socialis
te, faptul că țărănimea românească 
și-a unit forțele, și-a imit pămîn
tul în mari unități agricole socia
liste, asigurînd creșterea continuă a 
producției, folosirea cu maximum 
de randament a mecanizării, a chi
mizării, a științei agricole. Putem 
afirma acum, pe baza faptelor, a 
realităților din țara noastră, că 
agricultura socialistă constituie sin
gura cale pentru a asigura progre
sul rapid, pentru soluționarea pro
blemei alimentației care preocupă 
astăzi peste 2/3 din omenire. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

Desigur, vorbind despre toate 
acestea, trebuie să subliniez că, fără 
realizarea programului de indus
trializare a țării, noi nu am fi putut 
obține aceste importante rezultate 
în agricultură. Numai pe baza in
dustrializării socialiste a țării am 
putut și putem să asigurăm meca
nizarea și chimizarea lucrărilor 
agricole,: să asigurăm, în general, 
condiții pentru dezvoltarea econo
mi co-socială a patriei noastre. Am 
menționat și cunoașteți marile rea
lizări din industrie. In acest cinci
nal ne propunem să obținem o 
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dezvoltare în continuare a indus
triei și să putem astfel să înfăptuim 
directivele Congresului al XÎI-lea 
privind trecerea la un nou stadiu 
de dezvoltare a țării, realizarea 
unei noi calități a muncii și vie
ții în toate domeniile de activitate. 
(Aplauze șî urale puternice, pre
lungite).

Nu trebuie să ne uităm în altă 
parte ; în Dobrogea, în Constanța 
putem constata și în domeniul in
dustriei ce mari realizări s-au obți
nut, faptul că Dobrogea a devenit și 
un puternic centru industrial al 
patriei noastre. Tot ceea ce s-a 
realizat în Dobrogea — ca, dealt
fel, în toate județele patriei noas
tre, în întreaga țară — demonstrea
ză justețea politicii marxist-leninis- 
te a partidului nostru, faptul că 
Partidul Comunist Român aplică cu 
fermitate principiile generale ale 
socialismului științific,' legitățile 
generale, ținînd seama de realitățile 
patriei noastre, asigurînd unitatea 
întregului popor în făurirea socia
lismului, în trecerea spre comu
nism ! (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!“).

Pe baza a ceea ce am realizat, 
trebuie să acționăm acum pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, în toate do
meniile de activitate. După cum 
este bine cunoscut, acordăm o 
atenție deosebită problemelor ener
getice, materiilor prime, pornind 
de la faptul că, în conformitate cu 
hotărîrile Congresului al XII-lea, 
trebuie să realizăm o independență 
deplină în ce privește energia, pînă 
în 1990. Dar, așa cum am mențio
nat Ia recenta plenară, încă de anul' 
viitor vom asigura peste 90 la sută 
din necesarul de energie cu forțele 
proprii — ceea ce ne dă posibilita
tea ca să putem realiza, de fapt, 
pînă la sfîrșitul acestui cincinal, 
independența energetică a țării. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite).

Desigur, este necesar să depunem 
eforturi susținute, să reducem con
sumurile, să acționăm pentru di
minuarea consumurilor în indus
trie și în toate sectoarele de ac
tivitate. Este necesar să ne ocu
păm de recuperarea căldurii și a 
energiei. De asemenea, este nece
sar să dezvoltăm producția de ma
terii prime și să creștem gradul 
lor de recuperare și refolosire. Să 
facem astfel îneît să putem redu
ce substanțial importul de materii 
prime pe seama creșterii gradului 
de acoperire din resursele interne. 
In același timp trebuie să acțio
năm cu toate forțele pentru a asi
gura folosirea la întreaga capaci
tate a industriei, a tuturor, între
prinderilor, a mijloacelor moderne 
pe care le avem în toate sectoare
le, pentru a obține realizarea unei 
producții mai mari, cu cheltuieli cît 
mai mici, pentru creșterea conti
nuă a valorificării superioare a 
materiilor prime, pentru a asigu
ra sporirea productivității muncii, 
ridicarea calității și a nivelului 
tehnic al producției, sporirea efi
cienței și a rentabilității, pornind 
de la necesitatea că fiecare pro
dus, fiecare unitate trebuie să lu
creze cu beneficii, cu rentabilita
te. Vom asigura astfel creșterea 
mal puternică a bogăției generale 
a patriei, a venitului național — 
singura cale pentru înfăptuirea pro

gramului general de dezvoltare a 
țării, de ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).

In acest cadru, o atenție deose
bită acordăm agriculturii. Sîntem, 
într-adevăr, mîndri de realizările 
pe care le-am obținut; dar tre
buie să facem mai mult pentru ca 
agricultura să se angajeze cu toa
te forțele în înfăptuirea noii re
voluții agrare, în creșterea contri
buției ei la dezvoltarea generală 
a țării. încă anul viitor trebuie să 
obținem o producție de cel puțin 
24—25 de milioane de tone de ce
reale. Constanța și-a luat aici un 
angajament, cam modest pentru a- 
cest județ, dar îl consider minim 
— și trebuie făcut totul pentru a 
realiza producțiile care s-au an
gajat tovarășii aici. Toate județe
le trebuie să se angajeze de a reali
za producțiile stabilite la plenara 
din toamna acestui an, făcînd ast
fel posibilă înfăptuirea obiectivu
lui ca anul 1983 să marcheze o 
îmbunătățire simțitoare a întregii 
activități din agricultură — și să 
punem baze trainice realizării, în 
acest cincinal, a sarcinilor privind 
creșterea puternică a producției a- 
gricole, înfăptuirea revoluției a- 
grare.

Dispunem de tot ce este nece
sar. Avem o mecanizare bună ; în 
acest cincinal vom încheia com
plet mecanizarea tuturor lucrări
lor. Avem deja un tractor la 60 
de hectare de teren arabil. Vom 
da, anul viitor, circa 2 milioane 
de tone de îngrășăminte și alte 
substanțe chimice, iar pînă în 1985, 
peste 3 milioane de tone de îngră
șăminte. Deci, se asigură și baza 
materială — și de mecanizare și 
de îngrășăminte — pentru a ob
ține producțiile pe care le avem 
în vedere. Trebuie să acționăm cu 
mai multă fermitate pentru a asi
gura numai și numai sămînță de 
înaltă calitate, pentru a nu folosi, 
în nici un fel, decît sămînță care 
ne poate asigura producțiile stabi
lite.

Trebuie ca cercetarea, știința 
să-și. îndeplinească, în mai bune 
condiții, sarcinile mari pe care le 
are în ce privește asigurarea 
seminței de înaltă calitate, a mate
rialului săditor.

Trebuie să îmbunătățim rasele 
de animale, să asigurăm o bună 
furajare și folosirea mai bună a 
pășunilor și fînețelor. Să facem 
astfel îneît în toate sectoarele a- 
gricole — și vegetale și animale — 
să demonstrăm posibilitatea oame
nilor muncii, a țărănimii de a ob
ține recolte bogate. Să arătăm, prin 
puterea faptelor, că agricultura so
cialistă românească dispune încă 
de mari rezerve și poate să devină 
una din agriculturile cele mai a- 
vansate din lume ! Și trebuie să 
facem acest lucru! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

Trebuie să avem permanent în 
vedere că suprafața României este 
limitată. Noi nu mai avem posibi
litatea de a mai lua în cultură noi 
suprafețe. De aceea, trebuie să gos
podărim bine pămîntul, să facem 
totul pentru a nu mai fi scos din 
agricultură nici un metru pătrat 
de pămînt. Să asigurăm’ca fieca

re metru pătrat de pămînt să fie 
lucrat cum trebuie, să producă la 
maximum ! Pe această bază tre
buie să asigurăm înfăptuirea pro
gramului stabilit de Congresul al 
XII-lea.

Este necesar să realizăm progra
mele de irigații, de îmbunătățiri 
funciare și celelalte lucrări de 
creștere a fertilității solului, de 
punere în valoare a pămîntului, 
care vor permite realizarea recol
telor de care am vorbit, dezvol
tarea generală a agriculturii noas
tre. Avem pentru aceasta toate 
condițiile ! Trebuie să unim mai 
hotărît forțele, să introducem mai 
multă ordine, mai multă discipli
nă în toate unitățile. Fiecare or
ganizație de partid, fiecare comi
tet de partid, consiliile populare, 
consiliile de conducere, adunările 
generale din cooperative și din 
unitățile de stat trebuie să facă 
totul pentru a asigura ca oamenii 
muncii din agricultură să-și în
deplinească rolul de proprietari, de 
producători, de adevărați stăpîni ai 
agriculturii. Și ei trebuie să facă 
totul pentru a lucra cu întreaga 
răspundere, ca adevărații stăpîni 
ai patriei noastre ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul!“).

In acest cadru, sarcini importan
te revin, desigur, Ministerului A- 
griculturii, celorlalte organe cen
trale de stat și de partid, care 
trebuie să muncească cu mai mul
tă operativitate, cu mai mult simț 
de răspundere, să-și mute centrul 
activității jos, în unități, acolo unde 
se hotărăște producția agricolă. 
Trfebuie să facem astfel îneît or
ganele centrale — atît de lă cen
tru, cît și de la județe — să-și 
îndeplinească în tot mai bune con
diții rolul lor de organizator, de 
conducător, de a asigura soluțio
narea rapidă a problemelor pe 
care le pune înfăptuirea noii re
voluții agrare. M-aș adresa, în a- 
ceastă privință, tuturor conducăto
rilor din unitățile agricole coope
ratiste și de stat, specialiștilor, în
tregii țărănimi : nu trebuie să aș
teptați neapărat pînă vine un spe
cialist sau altul din minister sau 
din județ ; știți bine cînd și cum 
trebuie însămînțat și lucrat; știți 
bine că fiecare zi, fiecare oră 
pierdută la vînsămînțări sau la 
strîngerea recoltei înseamnă recol
tă mai puțină. De aceea trebuie 
pornit cu hotărîre Ia mai buna or
ganizare a muncii, la desfășurarea 
în bune condiții a întregii activi
tăți. Cooperatorii, muncitorii, spe
cialiștii trebuie ei înșiși să acțio
neze — subliniez încă o dată — ca 
adevărați proprietari și stăpîni ai 
agriculturii, cu întreaga răspunde
re și forță. Realizarea întregului 
program pe care îl avem în ce pri
vește creșterea producției agricole 
constă în munca organizațiilor de 
partid, a oamenilor muncii din a- 
gricultură. Am convingerea că dis
punem, în agricultură, de o ase
menea forță, de minunați coope
ratori, de minunați oameni al 
muncii, de minunați țărani, care 
uniți, acționînd împreună, vor de
monstra că pot să facă minuni 
și să obțină mari producții agri
cole. (Aplauze și urale prelungite ; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.!“; „Ceaușescu și po
porul !“).

Este necesar să acționăm cu toa
tă hotărîrea pentru înfăptuirea 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare. în acest cadru 
trebuie să asigurăm predarea și în
deplinirea întocmai a contractelor 
la toate produsele, realizarea fon
dului de stat cu produse agroali- 
mentare. Pe această bază vom pu
tea asigura înfăptuirea programu
lui de autoaprovizionare în bune 
condiții. Dispunem în acest an de 
tot ce este necesar în această pri
vință și trebuie să rezolvăm în mod 
corespunzător problemele bunei a- 
provizionări în toate sectoarele de 
activitate. însă, dragi tovarăși, 
vreau să spun cu toată claritatea : 
nu este suficient să realizăm nu
mai buna aprovizionare. în trecut 
agricultura noastră dădea o con
tribuție însemnată la export. De 
fapt în trecut cam 2/3 din export 
se realiza din agricultură. în ul
timii ani, de fapt, n-am realizat 
aproape nici un export; trei ani 
la rînd, chiar, importul pentru a- 
gricultură a fost mai mare decît 
exportul din agricultură. Lucruri
le /nu pot merge mai departe așa. 
Noi trebuie ca, odată cu buna a- 
provizionare, cu autoaprovizio- 
narea, să asigurăm o creștere pu
ternică a producției, pentru ca a- 
gricultura noastră să aducă o con
tribuție însemnată la export. Noi 
trebuie să importăm materii pri
me — importăm petrol, importăm 
cocs, minereu de fier, bumbac și 
altele. Toate aceste importuri tre
buie plătite .— și agricultura tre
buie să-și aducă o contribuție mai 
importantă la aceasta. De aceea, 
realizarea producției agricole, .spor 
rărea ei rapidă este o necesitate 
pentru dezvoltarea generală a ță
rii, pentru înfăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
pentru înaintarea spre comunism. 
(Aplauze și urale îndelungate, pre
lungite ; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R. 1").

Este evident că și industria, ce
lelalte sectoare trebuie să facă 
totul pentru a-și realiza sarcinile 
care le au în producție, la export; 
dar am vorbit chiar acum cîteva 
zile despre aceste probleme și nu 
doresc acum decît să reamintesc 
acest lucru. Trebuie să facem to
tul pentru a asigura condițiile ne
cesare participării active a țării 
noastre la schimbul internațional 
de valori. Trebuie să înțelegem că 
pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a țării avem nevoie de im
porturi, dar, pentru aceasta, tre
buie să și exportăm. Trebuie să 
dezvoltăm larg relațiile economice 
internaționale cu țările socialiste, 
cu țările din C.A.E.R., cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Desigur, vom acțio
na cu toată hotărîrea pentru ca 
aceste relații de colaborare eco
nomică să se bazeze pe egalitate, 
pe avantaj reciproc și pe neames
tec în treburile interne. (Aplauze 
și urale îndelungate; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Ținînd seama de problemele de 
Importanță deosebită pe care le 
avem în toate domeniile, inclusiv 
în agricultură, de tehnica’tot mai 
avansată pe care o avem, este ne
cesar să acordăm o atenție mai 
mare ridicării nivelului de califi

care. Trebuie să dăm mai multă 
atenție creșterii cunoștințelor pro
fesionale și tehnice ale tuturor oa
menilor din agricultură, a întregii 
țărănimi. Numai bazîndu-ne pe 
înalte cunoștințe profesionale, pe o 
bună pregătire, vom putea folosi 
în mod corespunzător mijloacele 
tehnice și tot ce este necesar. Nu
mai astfel vom putea aplica cu
ceririle științei în agricultură, pen
tru a smulge pămîntului roade tot 
mai bogate ! Trebuie, deci, să fa
cem totul și să organizăfn în mod 
temeinic și în agricultură — ca și 
în celelalte sectoare — cursurile de 
pregătire profesională, de ridicare 
a cunoștințelor tehnice. Să facem 
ca fiecare lucrător al pămîntului 
să știe să lucreze cu mijloacele me
canizate, să cunoască cerințele a- 
grctehnice și să le aplice — să 
nu trebuiască să se mai uite în 
sus, la cer. Fiecare să știe, că re
colta depinde de munca sa, de fe
lul cum vom lucra pămîntul, de 
adîncime, de desecare și de tot ce 
este necesar,'că — în ciuda unor 
condiții climatice mai proaste sau 
mai bune — putem să obținem re
colte sporite, an de an, dacă lu
crăm bine. (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate. Se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

în același timp este necesar să 
acordăm o atenție mai mare și 
permanentă muncii politico-edu
cative de ridicare a conștiinței so
cialiste, a simțului de răspundere 
al oamenilor muncii din agricul
tură. Fiecare cooperator, fiecare 
lucrător din agricultură, fiecare ță
ran să fie conștient de răspun
derea pe care o are față de pa
trie, față de viitorul său luminos 
și față de independența și suvera
nitatea sa, față de cauza socialis
mului și comunismului ! (Urale și 
aplauze puternice, îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. 1“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Punînd pe primul plan unirea e- 

forturilor poporului nostru în în
făptuirea Programului partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea, 
privind dezvoltarea continuă a pa
triei noastre pe noi culmi de civi
lizație, noi sîntem conștienți că a- 
vem nevoie de pace, de colaborare 
internațională, că toate popoarele 
își pot înfăptui programele de dez
voltare economico-socială numai în 
condițiile păcii și colaborării ba
zate pe principiile egalității, res
pectului independenței și suverani
tății, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la a- 
menințarea cu forța. (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Pornind de la aceasta, partidul 
și guvernul țării noastre acționea
ză cu toată consecvența pentru a 
contribui la soluționarea marilor 
probleme internaționale, la oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmare nucleară.

Nu doresc să mă refer acum la 
cauzele încordării internaționale. 
Este evident că toate acestea sînt 
legate de politica imperialistă de 
menținere și reîmpărțire a zonelor 
de influență, de amestecul în tre
burile altor popoare, de politica de 
dominație și asuprire. Iată de ce 
popoarele sînt hotărîte să-și uneas

că forțele pentru a pune capăt pen
tru totdeauna politicii imperialis
te, amestecului în treburile lor in
terne, pentru a-și asigura inde
pendența și suveranitatea, .dreptul 
la dezvoltare liberă, așa țm do
resc, fără nici un amestec'din a- 
fară. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul!",„Ceaușescu
— pace !“).

Vom face totul pentru ca, îm
preună cu toate ■ statele europene, 
să asigurăm încheierea cu succes 
a reuniunii de la Madrid, pentru 
convocarea unei conferințe a în
crederii și dezarmării în Europa, 
pentru continuitatea reuniunilor 
începute Ia Helsinki. Noi, europe
nii, avem nevoie să ne întîlnim 
continuu, să discutăm problemele 
pe principiile egalității, să găsim 
soluțiile care să asigure colabo
rarea, pacea, unitatea Europei, ba
zată pe respectul orînduirii fiecă
ruia, pe independența fiecărei na
țiuni. (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu — 
pace !“).

Considerăm că trebuie să facem 
totul pentru a opri amplasarea de 
noi rachete cu' rază medie de ac
țiune în Europa, pentru retragerea 
și distrugerea celor existente. Eu
ropa nu are nevoie de rachete de 
nici un fel ; în general, nu are ne
voie de arme nucleare ! Trebuie 
să facem totul pentru o Europă 
fără arme nucleare, fără blocuri 
militare și fără baze militare străi
ne. (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul „Dezarmare — pace!?,' 
„Vom munci și'vom lupta, pacea 
o vom apăra !“).

în atest spirit, acționăm pentru 
dezvoltarea colaborării în Balcani, 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a colaborării pașnice, 
fără nici un fel de arme nucleare, 
ca o parte a unei Europe unite, fără 
arme nucleare. (Urale și aplauze 
puternice; se.scandează: „Ceaușescu
— pace !“).

Ca țară în curs de dezvoltare, 
vom acționa și vom întări solida
ritatea cu țările în curs de dezvol
tare, în vederea realizării noii or
dini economice internaționale.

Ih general, considerăm că trebuie 
să facem totul pentru soluționarea 
problemelor dintre state numai și 
numai prin tratative, pentru a se 
renunța la calea militară. Oricît 
de grele sînt tratativele, ele ■> 'înt 
incomparabil mai bune. In cu,, sul 
tratativelor nu cad morți. Or,' în 
orice luptă, oricît de mică și de 
neînsemnată ar fi, cad victime o- 
menești, — bărbați, femei, copii. 
Trebuie să punem capăt conflicte
lor militare, sț^ trecem la soluțio
narea problemelor prin tratative.

Este necesar să unim eforturile 
tuturor popoarelor pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună. Trebuie 
să facem totul pentru ca forțele 
antiimperialiste, popoarele — care 
reprezintă principala forță a lumii 
contemporane — să acționeze în 
deplină imitate pentru a asigura 
pacea, respectarea dreptului su
prem al omului la viață, Ia liber
tate, la existență, pentru dreptul 
națiunilor la bunăstare și fericire ! 
(Urale șî aplauze puternice. Se 
scandează : „Ceaușescu — pace !").

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, aș dori să exprim, 

încă o dată, deplina satisfacție pe 
care o avem pentru cele consta
tate în cursul vizitei privind mun
ca și activitatea comuniștilor, a 
consiliilor de conducere, a oame
nilor muncii din toate sectoarele 
de activitate. îmi exprim convin
gerea că această mare sărbătoare, 
înmînarea înaltei distincții „Steaua 
Republicii" clasa I vor constitui un 
puternic imbold pentru a muncă 
mai bine, pentru îndeplinirea tu
turor sarcinilor din toate domenii
le de activitate, astfel îneît Con
stanța și, alături de ea, Tulcea să-și 
aducă o contribuție mai însemna
tă la dezvoltarea generală a eco
nomiei, a industriei, a agriculturii, 
în toate sectoarele.

Cu această convingere, vă urez, 
dragi tovarăși, dumneavoastră, tu
turor oamenilor muncii constănțenl 
și tulceni succese tot mai mari 
în întreaga activitate, multă sănă
tate și multă fericire! (Urale și 
aplauze puternice. Se scandează cu 
entuziasm, minute în șir: „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pace !". în
tr-o atmosferă de puternică însu
flețire și unitate în jurul partidu
lui, toți cei prezenți la marea a- 
dunare populară ovaționează și 
aclamă îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secretarul 
general al partidului și președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

;r- ■ .......  .
relațiile, rofnâno-iugoslave constituie 
un exemplu de raporturi între state 
independente și suverane, între țări 
socialiste. vecine și prietene, care 
conlucrează multilateral, în deplină 
egalitate, în spiritul stimei și respec
tului reciproc, pentru edificarea cu 
succes a noii orânduiri, pentru a 
.făuri popoarelor lor o viață demnă, 
liberă și fericită. Considerăm că 
avem înalta îndatorire de a acționa, 
in continuare, pentru a așeza noi și 
noi elemente la baza tradiționalelor 
raporturi româno-iugoslave, pentru 
a cimenta și mai puternic prietenia 
și colaborarea popoarelor noastre în 
munca și lupta comună pentru dez
voltarea lor socialistă, pentru pro
gres social și pace în lume.

în actualele condiții internaționale 
— care sînt deosebit de complicate — 
România și Iugoslavia sînt profund 
interesate să-și unească eforturile și 
să întărească și mai puternic conlu
crarea lor pentru ca, în regiunea 
Balcanilor, în Europa și în lume să 
se instaureze trainic un climat de în
credere și colaborare, de, securitate și 
pace, care să dea posibilitate popoa
relor lor — și tuturor națiunilor lu
mii — să-și consacre plenar efortu
rile in direcția dezvoltării economice 
și sociale, a asigurării progresului Tor 
material și spiritual.

Pornim de la convingerea că în 
lumea de azi — cînd în diferite zone 
ale planetei noastre există încă multe 
probleme nerezolvate, conflicte și 
războaie cărora le cad zilnic victime 
nenumărate vieți omenești, cînd con
tinuă să se manifeste politica impe
rialistă de dominație și asuprire, de 
cppșolidare și reîmpărțire â sferOTop 
de influență, cînd se amplifică necon
tenit criza economică mondială^ iar 
cursa înarmărilor cunoaște o accen
tuare fără precedent, sporind tot mai 
mult primejdiile la adresa securității 
și păcii. întregii omeniri — trebuie 
făcut totul pentru unirea si conlu
crarea tot mai strînsă a tuturor po
poarelor, a forțelor înaintate de pre
tutindeni. în vederea opririi agravă
rii situației internaționale, a reluării 
și continuării politicii de destindere, 
înțelegere și pace, de apărare a drep
tului sacru la libertate. Independentă 
și pace al fiecărei națiuni. Acesta 
este imperativul cel mai arzător al 
vremurilor noastre 1

Actionînd în acest spirit. România 
participă activ la viata internaționa
lă, . la eforturile pentru destindere, 
independență, colaborare și pace. în

(Urmare din pag. I)
domeniile colaborării noastre — po
litic, de partid, economic, tehnic, 
cultural, în zona de frontieră și în 
altele. Am în vedere în mod special 
colaborarea economică, deoarece si
tuația economică complexă din lume 
impune din partea noastră — țările 
în curs de dezvoltare — să stabilim 
legături mai strînse între economiile 
noastre, pentru a putea să depășim, 
mai ușor și cu mai mult succes, 
greutățile care, astăzi, afectează pe 
toți, dar mai ales țările în curs de 
dezvoltare.

Dezvoltarea multilaterală în con
tinuare a minorităților naționale — 
ale noastre în România și ale dumnea
voastră în Iugoslavia — constituie un 
factor important al dezvoltării priete
niei noastre și al colaborării de bună 
vecinătate.

Timpul în care trăim necesită cola
borarea noastră cea mai largă și un 
angajament maxim și pe plan inter
național. Noi chiar așa procedăm. Ne 
sint identice aspirațiile de pace și 
securitate, care nu pot fi generale și 
autentice - dacă nu se respectă inde
pendența și determinarea liberă a 
țărilor.

Tovarășe președinte,
Multe dintre evenimentele care se 

pețrec astăzi în lume sînt în contra
dicție cu astfel de aspirații. Rela
țiile internaționale sînt împovărate 
de crize și de mari probleme nere
zolvate care amenință să se transfor
me în noi conflicte, armate și de altă 
natură, și ele se află într-o legătură 
cauzală cu competițiile de bloc, pre
zente pretutindeni, care au drept 
scop întărirea și extinderea sferelor 
de influentă și cursa tot mai pro
nunțată a înarmărilor. Insuccesul în
cercărilor de pînă acum de a stăvili 
această cursă înfricoșătoare este con
secința proceselor globale negative în 
relațiile internaționale. Este ultimul 
moment ca să se facă pași hotărîți 
și substanțiali, în special de către 
cei în mîinile cărora se află ceă mai 
mare putere și forță a armelor, pen
tru ca' să nu mai trăim temîndu-ne 
de o distrugere totală.

Popoarele Europei sînt cuprinse as
tăzi de o astfel de teamă deoarece 
ele sînt. in adevăratul sens al cuvîn- 
tului, înconjurate de cele mai mari 
potențiale militare din lume. Este de 
înțeles că aceasta adincește și mai 
mult neîncrederea și sentimentele de 
nesiguranță generală, fapt care pune 
procesul de destindere in fata unor 
încercări serioase și in fața perico
lului de stagnare totală. Ceea ce as
tăzi numim spiritul de la Helsinki 
sînt unele direcții foarte concrete de 
înțelegere și colaborare, singurele 
care conduc spre stabilitate, secu

tărim continuu prietenia și colabo
rarea cu toate țările socialiste — 
punînd, desigur, pe primul plan rela
țiile cu țările vecine. Extindem, tot
odată, conlucrarea cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
promovăm, în spiritul coexistenței 
pașnice, raporturi economice, teh- 
nico-științifice, culturale cu țările 
capitaliste . dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîndui- 
re socială, pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, respectului 
suveranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Acordăm — cum este și firesc — o 
atenție deosebită situației de pe con
tinentul european. Sîntem hotărîți să 
depunem, în continuare, toate eforturi
le pentru ca reuniunea de la Madrid — 
care își va relua în curînd lucrările — 
să se desfășoare cu rezultate pozitive, 
să răspundă așteptărilor popoarelor, 
să ducă la convocarea unei conferin
țe consacrate încrederii și dezarmării 
pe continent, la asigurarea continui
tății procesului de colaborare și secu
ritate început la Helsinki.

Pornind de la realitatea că în Eu
ropa s-au acumulat uriașe cantități 
de arme, îndeosebi nucleare — care 
pot distruge de cîteva ori întreaga 
viață de pe planeta noastră — Româ
nia militează cu hotărîre pentru o- 
prirea amplasării rachetelor cu rază 
m fed ie de acțiune, pentru trecerea la 
retragerea și distingerea celor exis
tente. Europa nu are nevoie de noi 
rachete nucleare, nici cu rază medie, 
nici cu rază mai mică sau mai mare 
de acțiune ! Trebuie acționat cu toată 
hoțărîrea pentru o Europă fără arme 
nucleare, . o Europă, upită, bazată pe 
l’șșpepțjil orînduirii, sociale din fie
care stat, a colaborării, securității și 
păcii !

în cadrul preocupărilor pentru în
făptuirea securității europene, acor
dăm o atenție deosebită întăririi prie
teniei și colaborării în Balcani. Do
rim ca, prin eforturi comune, regiu
nea Balcanilor să devină o zonă a 
bunei vecinătăți, a înțelegerii, co
laborării și păcii, o zonă a convie
țuirii pașnice, fără arme nucleare și 
fără baze militare străine I în acest 
scop, considerăm că este necesar să 
se treacă, jntr-un timp cît mai scurt 
și pe baza unei temeinice pregătiri, 
la organizarea unei întîlniri la nivel 
înalt a șefilor de stat și guvern dinx 
țările balcanice pentru a pune, îm
preună, bazele unei largi colaborări, 
întăririi încrederii, securității și pă

Toastul tovarășului Petar Stambolici
ritate și spre progresul țărilor euro
pene. De aceea Iugoslavia depune e- 
forturi, în special în cadrul grupului 
de țări nealiniate și neutre din Eu
ropa, pentru ca reuniunea de la Ma
drid să fie finalizată cu succes prin 
adoptarea unui astfel de document 
prin care să fie menținut procesul 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa și să se deschidă 
calea pentru convocarea unei confe
rințe pentru întărirea încrederii și 
dezarmare în Europa.

Tovarășe președinte,
în colaborarea largă și variată a 

țărilor balcanice noi vedem nu nu
mai un interes nemijlocit al țărilor 
din această zonă, ci și o contribuție 
la procesele pozitive de pe întregul 
nostru continent. Noi îi acordăm a- 
tentia cuvenită, deoarece dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate este o 
orientare trainică a politicii noastre. 
Pretutindeni, relațiile de bună veci
nătate. deci și în spațiul nostru bal
canic. presupun o aplicare consec
ventă a principiilor pe care le-am 
adoptat în comun la Helsinki. Noi 
ținem foarte mult la faptul ca ele 
să devină parte componentă a vieții 
si conduitei țărilor balcanice al căror 
progres și stabilitate o pot asigura 
numai pe bazele democratice ale 
respectării independentei, integrității 
teritoriale și neamestecului, paralel 
cu respectul reciproc și egalitatea în 
drepturi. în această privință, rela
țiile iugoslavo-române le pot servi 
multora drept exemplu.

Buna vecinătate, cum este cea a 
noastră, are însemnătate și în con
textul aspirațiilor mai largi ca Bal
canii să Tie o zonă a păcii. Iugosla
via a considerat dintotdeauna că 
crearea unei zone a păcii, așadar a 
unor teritorii cît mai largi neîmpo
vărate de amenințarea cu folosirea 
armamentului, nuclear, are un rol 
uriaș în creșterea securității interna
ționale. Securitatea Balcanilor, după 
convingerea noastră, se află în cea 
mâi strînsă legătură cu securitatea 
Mediteranei și a Europei în ansam
blu. Crearea unei zone a păcii în spa
țiul nostru și într-un spațiu mai larg 
presupune respectarea deplină și 
egală a principiilor și normelor In
ternaționale câre trebuie să determi
ne relațiile dintre țări și respectarea 
consecventă a statutului unei astfel 
de zone de către toți.

Tovarășe președinte,
Nu se poate vorbi despre securita

tea acestei părți a lumii și să nu se 
arate, cu cea mai mare îngrijorare, 
crizele care deja zdruncină de mult 
timp vecinătatea noastră — Orientul 
Apropiat și Orientul Mijlociu. Poli
tica expansionistă a Israelului în- 
tr-un lung șir de ani, prin atacuri 

cii în Balcani, pentru o regiune fără 
nici un fel de arme nucleare. Aceas
ta s-ar înscrie ca un important act po
zitiv în viața întregului continent, în 
lupta pentru dezarmare și pace în 
lume.

Viata demonstrează că nu există 
probleme care să nu poată fi rezol
vate'pe cale pașnică, prin tratative, 
dacă se pornește de la dreptul fie
cărui popor de a se dezvolta liber și 
independent, de la interesele gene
rale ale păcii și securității. Oricit de 
grele și de anevoioase ar fi tratati
vele, trebuie șă se meargă numai pe 
această cale, renunțîndu-se cu’ desă- 
vîrșire la calea militară, care a- 

.gravează încordarea și provoacă, în
totdeauna, mari pierderi și suferințe 
popoarelor !

România s-a pronunțat și se pro
nunță cu toată hoțărîrea pentru so
lutionarea pe calea tratativelor a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru o pace globală, trainică și 
justă în această regiune. Am con
damnat acțiunile agresive ale Israe
lului în Liban, masacrele din taberele 
de refugiat! palestinieni. Considerăm 
că trebuie să se acționeze în conti
nuare pentru retragerea trupelor 
israeliene din Liban și din toa
te teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. Este timpul să 
fie intensificate eforturile politice și 
diplomatice pentru a se ajunge la 
solutionarea problemei poporului pa
lestinian. pe baza dreptului său la 
autodeterminare. în Orientul Mijlo
ciu este loc atît pentru un stat pa
lestinian independent, cît și pentru 
statul israelian — și trebuie să se 
facă totul pentru recunoașterea aces
tei realități, pentru conviețuirea paș
nică a acestor două state; a tuturor 
statelor din Orientul Mijlociu !

De asemenea, este timpul să se 
pună capăt acțiunilor militare dintre 
Irak și Iran și să se treacă la rezol
varea pe cale politică, prin tratative, 
a problemelor dintre cele două țări.

Apreciem că problema centrală a 
vieții internaționale actuale o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, asi
gurarea păcii întregii omeniri. Po
poarele lumii, opinia publică mondia
lă cer astăzi cu tot mai multă hotărî
re să se pună capăt politicii de 
înarmări, să se treacă ferm la mă
suri concrete de dezarmare, la înlă
turarea primejdiei nucleare care 
amenință viața tuturor națiunilor. 
România este hotărîtă să facă totul, 
în conlucrare strînsă cu forțele iubi
toare de pace de pretutindeni, pen
tru a-și aduce întreaga contribuție la 

fără scrupule asupra libertății și su
veranității : altora, a transformat a- 
ceastă zonă într-unul dintre cele mai 
periculoase focare din lume. Agre
siunea fără scrupule asupra Libanu
lui este un exemplu proaspăt, iar 
masacrul populației palestiniene con
stituie cel mai drastic rezultat al po
liticii israeliene. O astfel de politică 
stă acum cu aceeași brutalitate insis
tentă în calea stăruințelor ca, în lu
mina rezultatelor importante obținu
te la reuniunea arabă de la Fes, să 
se pornească în direcția soluționării 
crizei din Orientul Apropiat. în ca
drul acestei crize, noi am considerat 
dintotdeauna că problema palestinia
nă este problema-cheie. O pace atot
cuprinzătoare nu poate exista aici 
fără soluționarea justă, iar prin a- 
ceasta și durabilă, a problemei pales
tiniene. Mă gîndesc la înfăptuirea 
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian, pe care îl reprezintă Or
ganizația pentru Eliberarea Palestinei, 
la autodeterminare și stat propriu 
independent, pe teritoriul național. 
Astăzi se depun eforturi în vederea 
găsirii unor soluții general accepta
bile. Toți cei care, realmente, tind 
spre aceste țeluri și spre o soluție 
integrală merită sprijin și înțelegere. 
De aceea aș dori să accentuez și cu 
această' ocazie sprijinul nostru de
plin pentru eforturile pe care le 
face în această direcție Orga
nizația pentru Eliberarea Palesti
nei și președintele Yasser Arafat. 
Sîntem profund îngrijorați din cauza 
continuării războiului iraniano-ira- 
kian. Nu numai că sînt amenințate 
interesele vitale ale popoarelor din 
aceste țări nealiniate și prietene cu 
noi, dar consecințele vor fi cu atît 
mai greu de înlăturat, cu cît războiul 
va dura mai mult.

Același lucru se poate spune și 
despre toate celelalte zone din lume, 

-greu afectate de conflicte și crize, 
împovărate de probleme nerezolvate. 
Să amintesc doar Asia de Sud-Vest 
și Asia de Sud-Est. America Cen
trală, Sudul și Cornul. Africii — 
Africa în special, a cărei moștenire 
grea lăsată de trecutul colonial este 
folosită tot mai mult în tendințele 
factorilor străini de dominare, și po
larizare., politică și ideologică.

Doresc; să remarc și aici că Iugo
slavia nealiniată pornește de. la con
vingerea că nu pot fi create condi
țiile pentru o dezvoltare pașnică, 
liberă și nestingherită a țărilor fără 
unele schimbări democratice profun
de în relațiile internaționale, politice 
și economice. Menționez cu satisfac
ție colaborarea iugoslavo-română 
rodnică în cadrul ..Grupului celor 77“. 
în lupta pentru înfăptuirea noii or
dini economice internaționale. Criza 
economică profundă care a cuprins 
lumea este, în mare măsură, conse

înfăptuirea dezideratului vital al o- 
menirii de a trăi într-o lume fără 
arme și fără războaie, de a se asigura 
dreptul suprem al oamenilor, al po
poarelor la viață, la independență, la 
existență liberă și pace.

Viața, evenimentele cer, de aseme
nea, să se acționeze mai ferm pen
tru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale, care să asigure progre
sul mai rapid al tuturor statelor, în
deosebi al țărilor rămase în urmă, 
să creeze condiții pentru stabilitatea 
economică mondială, pentru reali
zarea unei lumi a colaborării și păcii.

întreaga desfășurare a vieții inter
naționale pune în evidență rolul cres- 
cînd al popoarelor, al maselor popu
lare în soluționarea marilor proble
me care privesc pacea și progresul 
umanității. în mod deosebit aș dori 
să menționez rolul important pe care 
îl are mișcarea țărilor nealiniate în 
lupta pentru pace, pentru indepen
dență, pentru colaborare. Sîntem 
convinși că, acționînd unite, țările so
cialiste, țările în curs de dezvoltare 
și nealiniate, forțele democratice și 
progresiste, popoarele de pretutin
deni pot determina un curs nou în 
viața internațională, pot asigura 
triumful politicii de destindere, cola
borare și pace. Este necesar să facem 
totul pentru creșterea rolului O.N.U., 
al altor organisme internaționale, 
pentru soluționarea democratică, cu 
participarea tuturor statelor, fără 
deosebire de orînduire socială și mă
rime, a problemelor internaționale.

Dragi tovarăși și prieteni,
încredințat că vizita pe care o 

facem în țara dumneavoastră va 
marca un nou moment important în 
relațiile dintre România și Iugosla
via, în întărirea conlucrării lor ac
tive, atît pe plan bilateral, cît și pe 
arena mondială, doresc să toastez :

— Pentru prietenia și colaborarea 
româno-iugoslavă 1

— Pentru progresul și prosperitatea 
popoarelor Iugoslaviei prietene !

— în sănătatea tovarășului Stambo- 
lici, președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, și a tovarășei Stambolici !

— în sănătatea tovarășului Mitia 
Ribicici, președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia !

— în sănătatea dumneavoastră, 
dragi tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a Iugoslaviei ; în 
sănătatea dumneavoastră, a tutu
ror ! (Aplauze).

cința lipsei de egalitate în drepturi 
în relațiile economice internaționale. 
Ca atare, ea amenință serios stabili
tatea generală din lume deoarece 
adincește decalajul dintre partea sa 
dezvoltată și cea nedezvoltată. Pro
blemele economice deosebit de mari 
ale lumii contemporane reclamă par
ticiparea tuturor la soluționarea lor 
și, realmente, hoțărîrea. în primul 
rînd a celor mai dezvoltați, de a fi 
depășite concret interesele aparente 
și lipsa de înțelegere și ca. în sfîrșit, 
să înceapă negocierile globale sub 
egida O.N.U.

Toate aceste probleme — iar ele 
sînt vitale, deoarece este vorba des
pre pacea, securitatea și progresul 
omenirii — preocupă țara noastră 
și alte țări nealiniate în pregătirile 
pentru apropiata reuniune la nivel 
înalt de la Delhi. Astăzi marea ma
joritate a omenirii acordă recunoș
tință politicii de nealiniere ca unui 
factor de neînlocuit al relațiilor in
ternaționale, ca unei forțe mora
le, care prin universalitatea sa este 
capabilă să fie și o orientare concre
tă în cotitura care trebuie făcută 
pentru a se deschide drumul destin
derii universale și progresului tu
turor.

Politica de nealiniere este astăzi 
opțiunea unui număr foarte mare de 
țări și un mod de conduită interna
țională, inspirat de principiile cu
prinse în Carta O.N.U. Cele două 
țări ale noastre — aș reaminti și aici 
— sînt militante consecvente pentru 
aplicarea deplină a acestor principii 
în relațiile dintre toate țările, pentru 
pace, securitate și' progres în lume, 
a căror premisă este dreptul inalie
nabil al fiecărei țări la calea pro
prie de dezvoltare.

Toate acestea arată cît de largi și 
de variate sînt domeniile colaborării 
noastre. Iar convorbirile noastre de 
azi au demonstrat că noi dorim în 
comun ca ea să fie și mai rodnică și 
mai. bogată în conținut — atît pe 
plan bilateral, cît și pe plan interna
țional — ca pe bazele înțelegerilor 
pentru o perioadă mai îndelungată 
să exprime interesele naționale ale 
țărilor noastre, țări prietene, vecine 
și socialiste. Sînt încredințat că a- 
ceastă vizită a dumneavoastră, tova
rășe președinte,' la fel ca toate întîl- 
nirile iugoslavo-române de pînă în 
prezent, vor da noi impulsuri aces
tor năzuințe.

Cu această convingere, ridic acest 
pahar în sănătatea stimatului pre
ședinte Nicolae Ceaușescu și'a tova
rășei Elena Ceaușescu, a oaspeților 
noștri români dragi, pentru fericirea 
și progresul -poporului Republicii 
Socialiste România, pentru întărirea 
prieteniei și colaborării de bună ve
cinătate dintre cele două țări ale 
noastre ! (Aplauze).

La sosire pe aeroportul Beograd

Convorbire prietenească la reședința oficială

La Centrul memorial „I. B. Tito"

în cursul după-amiezii de luni, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. au depus o jerbă 
de flori la mormîntul lui Iosip Broz 
Tito, eminent conducător al Uniunii 
Comuniștilor Iugoslavi, al popoare
lor Iugoslaviei. Mormîntul este situat 
în cartierul ■ Dedinie, din capitala ță
rii vecine și prietene.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Dincă, Nicolae Constantin, 
Ștefan Andrei, celelalte persoane 
oficiale române, precum și membrii 
suitei de. onoare iugoslave : Milenko 
Boianici.. secretar federal pentru co
merț .exterior, Miloș Melovski, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia în Repu
blica Socialistă România, general- 
locotenent Perița Vucetici, Ranko 
Vilus, șeful protocolului Secretaria
tului Federal pentru Afacerile Ex
terne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu au trecut 
prin fața criptei în care se află cor
pul neînsuflețit al celui ce a fost 
vreme îndelungată președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președinte al 
U.C.I., și s-au înclinat in fața les
pezii de marmură albă pe care, sînt 
întipărite cuvintele : „Iosip Broz 

' Tito 1892—1980“.
S-a păstrat un moment de recule

gere în memoria marelui conducător 
al Iugoslaviei, al comuniștilor iugo
slavi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au semnat 
în Cartea de onoare a Centrului me
morial „I. B. Tito", aducind un 
profund oma“iu marelui fiu al Iu- 

i goslaviei : „Cu prilejul vizitei in Re
publica Socialistă Federativă Iugo- 

• slavia, aducem un cald omagiu me
moriei lui Iosip Broz Tito, eminent 
fiu și conducător al popoarelor iu
goslave, mare prieten al poporului 
român, 25 octombrie 1982".

La încheierea solemnității, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. însoțiți de directo
rul Centrului memorial, au vizitat 
complexul muzeal, in cadrul căruia 
se află mormîntul lui Iosip Broz 
Tito, casa in care a locuit președin
tele Tito și in care sint păstrate emo
ționante obiecte și documente evo- 
cind viața marelui conducător al U- 
niunii Comuniștilor Iugoslavi, al po
poarelor Iugoslaviei.

Dintre obiectele păstrate în acest 
impresionant muzeu memorial sint 
prezentate „Placheta de aur" oferită 
de capitala României socialiste cu 
prilejul decernării titlului de „Cetă
țean de onoare al municipiului Bucu
rești" marelui conducător al Iugosla
viei, precum și Cheia de aur oferită, 
la Drobeta-Turnu Severin, cu prilejul 
punerii in funcțiune a hidrocentralei 
de la Porțile de Fier, gazdele subli
niind legăturile de strînsă prietenie 
dintre popoarele român.și iugoslave, 
la a căror dezvoltare Iosip Broz Tito 
și-a adus o remarcabilă contribuție.
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MAREA ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ „ZILEI RECOLTEI" 
Șl ÎMPLINIRII A 25 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA COOPERATIVIZĂRII ÎN DOBROGEA

Toyarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
participat, duminică, 24 octombrie, la marea adunare populară 
din municipiul Constanța, consacrată „Zilei recoltei" și împli
nirii □ 25 de ani de la încheierea cooperativizării în Dobrogea.

împreună cu secretarul general al partidului au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, 
losif Banc, Emil Bobu, Ion Dincă, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Voitec, Petru Enache, Mihai Gere, Gheorghe Stoica,

Erau prezenți Vaslle Vîlcu, președintele Comisiei Centrale 
de Revizie a partidului, Ion Teșu, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Marin Vasile, președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, Angelo Miculescu, pre
ședintele Academiei dă științe agricole și silvice.

Se aflau, de asemenea, ca invitați, primii secretari ai comi
tetelor județene de partid : Argeș — Ion Sirbu, Brăila — Ion Ca- 
trinescu, Călărași - Vasile Martin, Galați - Paraschiv Benescu, 
Giurgiu - Vasile Mușat, Ialomița - Gheorghe Tănase, Teleor
man - Teodor Roman, precum și vechi activiști de partid care 
au participat la opera de transformare socialistă a agriculturii, 
eroi ai muncii socialiste, reprezentanți ai unor organizații de 
masă și obștești, conducători de întreprinderi, de unități agri
cole de stat și cooperatiste fruntașe din întreaga țară.

La această mare sărbătoare au ve- vibrant nețărmurita dragoste, stima
nit zeci de mii de locuitori ai Do- 
brogei .— muncitori, țărani, specia
liști, oameni de toate virstele și pro
fesiile, bărbați și femei — care-și 
aduc zi de zi, cu dăruire și abnega
ție, contribuția Ia înflorirea continuă 
a patriei, la ridicarea României pe 
noi trepte de progres și civilizație so
cialistă.

Organizarea la Constanța a mani
festărilor consacrate „Zilei recoltei" 
a constituit o expresie a înaltei pre
țuiri acordate de partidul și statul 
nostru oamenilor muncii din agricul
tura Dobrogei, care au încheiat pri
mii, acum două decenii și jumătate, 
cooperativizarea. In același timp ea 
reprezintă o răsplată a hărniciei și 
rezultatelor obținute în 1982 de lu
crătorii ogoarelor din această parte 
a tării.

Marele stadion care găzduiește a- 
dunarea este împodobit festiv. Gîn- 
durile și simțămintele pe care le 
nutresc în această zi sărbătoreas
că, aniversară, toți locuitorii ju
dețelor Constanța și Tulcea iși 
găsesc o impresionantă și sem
nificativă manifestare. în fața tribu
nei centrale a stadionului, tinerii în
scriu cu panouri colorate cuvintele 
atît de scumpe tuturor : „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul t“. 
Ei redau, totodată, datele 1957—1982 
care marchează sfertul de veac care 
a trecut de la încheierea cooperati
vizării agriculturii dobrogene. Pe 
mari pancarte se pot citi urările iz
vorâte din inimă : „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu se
cretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască și înflorească, 
scumpa noastră patrie. Republica So
cialistă România !“. în același 
timp se scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — pace!1', reafirmîndu-se 
năzuința fierbinte a națiunii noastre 
de a trăi într-o Iunie fără arme, fără 
războaie, o lume a prieteniei, înțe
legerii și colaborării. Este pusă preg
nant în lumină o realitate vie — 
unitatea strînsă, indestructibilă a în
tregului popor în jurul partidului, al 
secretarului său general, unitate care 
dă forță și trăinicie orînduirii noas
tre socialiste.

în această atmosferă de mare bucu
rie și însuflețire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului iau loc la tribuna 
oficială, fiind primiți cu îndelungi și 
puternice aplauze, cu urale șl ovații. 
Sînt rostite cu dragoste și mîndrie 
numele partidului, al secretarului 
său general.

Marea adunare populară a fost 
deschisă de primul secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., Ion Stoian, care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

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

mele tuturor locuitorilor acestor stră
vechi pămînturi românești de la 
Marea Neagra, să salutăm, cu aleasă 
stimă și profundă gratitudine, pre
zenta Ia această mare adunare popu
lară, consacrată „Zilei recoltei" și 
împlinirii a 25 de ani de la înche
ierea cooperativizării agriculturii în 
Dobrogea, a celui mai iubit fiu al 
poporului român, conducătorul de a 
cărui gîndire și acțiune revoluționară 
de excepție sint legate grandioasele 
victorii ale poporului român, neobo
situl luptător pentru triumful idea
lurilor nobile de independență, li
bertate și pace, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

Avem onoarea deosebită să salu
tăm, cu profund respect, înaltă sti
mă și prețuire, prezența la adu
narea noastră a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință de reputație 
mondială, strălucit exemplu de mi
litant comunist pentru progresul și 
înflorirea continuă a patriei noastre 
socialiste.

Salutăm, de asemenea, prezența, la 
marea noastră adunare populară, a 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, a oaspeților din 
celelalte județe ale țării I

Cel prezenți trăiesc momente da 
Intensă și profundă satisfacție. To
varășul Nicolae Ceaușescu înmî- 
nează primilor secretari ai comi
tetelor județene de partid Con
stanța — Ion Stoian — și Tulcea
— Ion Petre — Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I, 
pentru contribuția deosebită adusă 
de aceste județe la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului de dezvol
tare a agriculturii socialiste, pentru 
participarea activă a țăranilor coope
ratori, mecanizatorilor, tehnicienilor 
și inginerilor la creșterea producției 
agricole și la înfăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare, cu prilejul 
Împlinirii a 25 de ani de la încheie
rea cooperativizării agriculturii în 
Dobrogea.

Decretul prezidențial a fost citit da 
Silviu Curticeanu, secretar preziden
țial șl al Consiliului de Stat.

Această înaltă distincție se adaugă 
altor ordine conferite în anii din 
urmă județelor Constanța și Tulcea, 
care au ocupat locuri fruntașe pe tară 
in ampla bătălie pentru obținerea 
unor recolte tot mai mari, pentru 
sporirea producției agricole.

Primind, astăzi, cu emoție șl mîn
drie, Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I, lucrătorii 
de pe ogoarele județelor Constanța 
și Tulcea, toți oamenii muncii din a- 
gricultura dobrogeană au exprimat 

și recunoștința față de partid, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija statornică și sprijinul perma
nent acordat activității lor, pentru 
cinstirea adusă hărniciei și muncii 
lor,

în cadrul adunării a luat cuvîntul 
tovarășul Ion Stoian, prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

în aceste momente de mare săr
bătoare, noi, constănțenii, sintem 
adine emoționați de onoarea ce ni 
s-a făcut prin acordarea înaltei dis
tincții județului nostru — „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa I.

Mulțumindu-vă din adîncul inimi
lor noastre pentru această înaltă de
corație, mult stimate tovarășe secre
tar general, vă asigurăm că ea re
prezintă pentru noi nu numai o a- 
preciere a muncii desfășurate în cei 
25 de ani care au trecut de la în
cheierea cooperativizării agriculturii, 
ci și o supremă obligație de a ne 
multiplica eforturile pentru obținerea 
unor rezultate tot mai bune, sporind 
astfel aportul agriculturii județului 
Constanta la dezvoltarea în ritmuri 
Înalte a economiei naționale.

în humele tuturor oamenilor mun
cii din agricultura județului, ne an
gajăm să facem totul pentru a ne 
situa la înălțimea încrederii parti
dului, a dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

învățîndu-ne să credem, neabătut 
în biruința concepției revoluționare 
a Partidului Comunist Român, ne-ați 
insuflat mîndria firească că sîntem 
fiii acestui demn și brav popor, păr
tașii și edificatorii celei mai drepte 
și mai frumoase epoci din întreaga 
istorie a patriei, care poartă cu stră
lucire numele dumneavoastră.

Este o mîndrie deosebită pentru 
noi faptul că dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
v-ați aflat în primii ani ai vieții 
noastre libere în conducerea organi
zației județene de partid Constanța.

Retrospectiva ultimilor 25 de ani 
evidențiază transformări social-eco- 
nomice care au avut loc în modul da 
existentă a țărănimii dobrogene.

Satul de odinioară, bîntuit de să
răcie, s-a transformat intr-o mo
dernă așezare care oferă locuitorilor 
săi condiții tot mai bune de muncă 
și viață, de înflorire și afirmare a 
personalității umane.

Numai pe baza puternicei indus
trializări Dobrogea a devenit „min- 
dră grădină", cum o denumește azi 
întregul popor. Noua imagine econo- 
mico-socială a județului Constanta 
este impresionantă. Producția indus
trială este în prezent de 52 de ori 
mai mare decît în anul 1950. In ac
tualul cincinal, investițiile de care 
beneficiază județul Constanța, de 
peste 100 miliarde lei, echivalează cu 
sumele alocate laolaltă acestei părți 
a tării în precedentele trei cincinale.

întregul județ este un vast șan
tier al unor obiective de importanță 
națională, cum sînt : Canalul Du
năre — Marea Neagră, Platforma pe
trochimică Midia, noile porturi Con
stanta Sud, Midia, Mangalia, Cen
trala nuclearo-electrică și multe alte 
obiective.

Oamenii muncii constănțeni au 
primit în cincinalul trecut aproape 
33 000 de apartamente, la care se. a- 
daugă cele peste 10 000 realizate în 
anii actualului cincinal.

Sumele alocate agriculturii jude
țului nostru au crescut de la 652 mi
lioane lei în perioada 1951—1955 la 
peste 6,6 miliarde lei in cincinalul 
1976—1980. Numărul mașinilor agri
cole a sporit, față de anul 1962, de 
peste 2 ori ; folosim astăzi de 5 ori 
mai multe îngrășăminte chimice, iar 
aproape 70 la sută. din suprafața a- 
rabilă a județului este amenajată 
pentru irigat. Producțiile medii la 
hectar sint astăzi de 7—8 ori mai 
mari față de cele obținute acum 
20—25 de ani.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că, aplicînd in
dicațiile pe care ni le-ați dat, am ob
ținut, în acest an, producții medii la 
hectar de 4 600 kg orz și orzoaica, de 
peste 3 730 kg griu, 1 450 kg fasola 
și estimăm o producție de peste 6 000 
kg porumb boabe la hectar pe 135 000 
hectare insămînțate. în 1982 livrăm 
la fondurile centralizate ale statului 
aproximativ 1,5 milioane tone cerea
le, îndeplinind in același timp Pro
gramul de autoconducere și auto- 
aprovizionare în profil teritorial.

în prezent organizația județeană 
de partid, toți lucrătorii din agricul
tură acționează hotărît pentru înde
plinirea sarcinii date la intîlnirile de 
lucru multiple care au avut loc, pen
tru a obține in viitorii ani producții 
medii la hectar de cei puțin 5 500 kg 
orz, cel puțin 5 000 kg griu, 10 000 
kg porumb boabe, de a spori consi
derabil efectivele și producțiile in 
zootehnie.

Mulțumindu-vă din adincul Inimi
lor pentru noua vizită de lucru in 
județul nostru, pentru dialogul rod
nic pe care l-ați purtat cu oamenii 
muncii din industrie și agricultură, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toate 
indicațiile și orientările pe cane ni 
le-ați dat le vom aplica integral în 
viață, că ne vom înzeci eforturile 
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor sarcinilor ce ne revin din is
toricele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea, pentru a spori contribuția 
județului Constanța la opera de În

florire multilaterală a României so
cialiste.

A luat apoi cuvintul tovarășul Ion 
Petre, prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., care a 
spus :

Mult iubite șl stimate tovarășe 
eretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în acest moment sărbătoresc, de 

puternică Însuflețire patriotică, pri
lejuit de sărbătorirea „Zilei recoltei" 
și Împlinirea unui sfert de veac de la 
încheierea cooperativizării agricul
turii în Dobrogea, permiteți-mi ca in 
numele comuniștilor, al tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc in județul Tul
cea, 6ă exprim, din adîncul inimii, 
mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mal profunde 
sentimente de dragoste și aleasă pre
țuire pe care tulcenii, asemenea în
tregii noastre națiuni, le nutresc față 
de dumneavoastră, fiul cel mai iubit 
al poporului, revoluționar Înflăcărat 
și ilustru bărbat de stat, care, in 
fruntea partidului și a patriei, ne că
lăuziți activitatea spre culmile În
sorite ale socialismului și. comunis
mului in patria noastră.

Aducem, totodată, un călduros o- 
magiii tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, savant de renume mondial, 
care acționează cu abnegație și dă
ruire pentru înfăptuirea politicii in
terne șl externe a partidului și sta
tului nostru.

Cu nestăvilită emoție vă rog, to
varășe secretar general, să primiți 
mulțumirile și profunda recunoștință 
a lucrătorilor ogoarelor, a tuturor 
oamenilor muncii din județul Tulcea, 
pentru înalta distincție pe care ne-ați 
acordat-o.

Anii care au trecut de la Înche
ierea cooperativizării au marcat pro
funde mutații in viața social-econo- 
mică a satului tulcean, au pus ba
zele trecerii de la agricultura par
celată și slab productivă Ia agricul
tura modernă, de Înaltă productivi
tate.

Vă raportăm, cu mîndrie patrioti
că. mult stimate tovarășe secretar 
general, că, aplicînd cu consecvență 
în viață politica agrară a partidului, 
indicațiile și orientările date de 
dumneavoastră, beneficiind de spri
jinul acordat pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale, producțiile 
agricole realizate in acest an sînt de 
4—5 ori mai mari fată de cele Ob
ținute in urmă cu 25 de ani.

Vă raportăm că producțiile medii 
obținute în 1982 au fost de peste 3 000 
kg griu la hectar și peste 3 600 kg 
orz la hectar. Am realizat, de ase
menea, producții superioare la po
rumb. legume, struguri, sfeclă de za
hăr. în sectorul creșterii animalelor, 
efectivele au sporit numai în ultimii 
10 ani cu 20 000 bovine, 47 000 por
cine și peste 10 700 ovine.

Pentru binele și fericirea patriei 
și a poporului român, vă urăm din 
adîncul ființei noastre, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
multă sănătate și putere de muncă, 
ani multi și fericiți, pentru a ne 
conduce la noi victorii și înfăptuiri 
comuniste pentru binele și fericirea 
națiunii noastre, spre gloria și mă
reția României socialiste.

în continuare a luat cuvintul to
varășul Ion Teșu, ministrul agricul
turii și industriei alimentarei care a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
nerai Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși,
Sărbătorim anul acesta tradiționala 

„Zi a recoltei" — instituită din iniția
tiva dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general — moment 
de inaltă cinstire și prețuire a mun
cii pline de abnegație și dăruire a 
celor care făuresc plinea țării, pe 
frumoasele meleaguri ale Dobrogei, 
care cu 25 de ani în urmă a fost pri
ma regiune in care s-au statornicit 
relațiile de producție socialiste la 
sate, tranSpunîndu-se in viață înțe
leaptă politică agrară a partidului 
nostru cu privire la cooperativizarea 
agriculturii.

Această zi de bilanț pentru acti
vitatea depusă de oamenii muncii din 
agricultură, de sărbătoare și stimă 
pentru fruntașii ogoarelor ne oferă 
minunatul prilej ca, in numele ță
ranilor cooperatori, al mecanizatori
lor, al specialiștilor, al tuturor lu
crătorilor de pe ogoare, să dăm glas 
nețărmuritei noastre bucurii de a vă 
ști din nou în mijlocul nostru și de 
a vâ adresa, totodată, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga 
noastră recunoștință pentru grija 
deosebită pe care o purtati agricul
turii, țărănimii, satului românesc, 
pentru. clarviziunea cu care ați sta
bilit locul și rolul acestei ramuri în 
ansamblul economiei naționale.

Modernizarea bazei tehnico-mate
riale, îmbunătățirea necontenită a 
cadrului organizatoric au creat con
diții pentru creșterea neîntreruptă a 
producției agricole vegetale și ani
male. Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că, anul acesta, agricul
torii României obțin o tonă de ce
reale pe locuitor, realizîndu-se ast
fel unul din obiectivele esențiale cu
prinse în Programul partidului. Sem
nificativ este faptul că tot mai 
muite unități agricole înregistrea
ză recolte superioare. Astfel, a- 
proape 500 de imitați au obținut a- 
nul acesta peste 4 000 kg de griu la 
hectar, iar un număr foarte mare de 
unități vor depăși prevederile ,1a po
rumb, plante tehnice, legume, fruc
te, struguri și alte culturi, produc
ții dealtfel superioare mediilor a- 
nuale din cincinalele anterioare.

Trebuie să recunoaștem însă că 
în activitatea din agricultură s-au 
manifestat și se manifestă încă o se
rie de neajunsuri : mai avem încă 
unități în care recoltele se mențin 
la un nivel Scăzut, unde spiritul de 
ordine și disciplină nu se face pe 
deplin simțit ; in zootehnie rezulta
tele nu sînt pe măsura condițiilor și 
a posibilităților existente. Realitatea 
demonstrează că nerealizarea pro
ducției planificate de către unele u- 
nități a avut loc acolo și numai a- 
colo unde cadrele de conducere, unii 
specialiști, alți lucrători ai ogoarelor 
nu s-au implicat cu toată răspunde
rea in rezolvarea operativă, eficien
tă a problemelor cu care se con
fruntă unitățile.

Iată de ce, trăgînd Învățămintele 
cuvenite, conducerea ministerului 
nostru, organele agricole județene, 
consiliile unice agroindustriale, con
ducerile, unităților vor acționa cu 
toată fermitatea și cu întreaga răs
pundere pentru generalizarea expe
rienței Înaintate, pentru întronarea 
unui climat de ordine șl disciplină 

în fiecare unitate, Ia fiecare loc de 
muncă, astfel incit agricultura noas
tră să înregistreze producții pe mă
sura marelui potențial economic de 
care dispunem.

Pornind de la orientările și indica
țiile pe care ni le-ați dat in repeta
te rânduri, ca și cu prilejul vizitei 
de lucru în unitățile agricole 
din județul Constanța, de la obiec
tivele importante ce revin agricul
turii din proiectul Planului de dez
voltare economico-soclală a țării in 
anul 1983, sintem conștienți de ma
rile responsabilități ce revin minis
terului nostru în înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare.

Sîntem in măsură să vă raportăm, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că la ora actuală lucrările de 
însămînțare a orzului, a griului sint 
încheiate, iar acum toate forțele sint 
concentrate la încheierea recoltării 
porumbului, legumelor, fructelor, 
precum și celorlalte culturi de toam
nă, la transportul, livrarea și depo
zitarea în cele mai bune condiții a 
recoltei. Se acționează cu toate for
țele pentru executarea arăturilor a- 
dînci de toamnă, punînd și pe a- 
ceastă cale baze trainice pentru re
colta anului viitor. O atenție deose
bită acordăm, potrivit indicațiilor 
dumneavoastră, executării lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare. Acționăm, 
de asemenea, intens pentru dezvol
tarea efectivelor de animale și creș
terea producțiilor acestora, pentru 
stringerea, depozitarea și utilizarea 
chibzuită a tuturor resurselor de 
furaje, astfel îneît zootehnia să-și a- 
ducă o contribuție tot mai mare la 
asigurarea nevoilor de consum ale 
populației.

în încheiere, doresc să asigur con
ducerea partidului și statului nostru, 
pe dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în lumina in
dicațiilor pe care ni le-ați dat, a în
vățămintelor desprinse din activita
tea desfășurată anul acesta, oamenii 
muncii din agricultură sînt hotărîți 
să muncească mai bine, mai orga
nizat, cu toată abnegația pentru rea
lizarea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor mari ce revin agriculturii 
pentru ca aceasta să-și aducă o con
tribuție sporită pe măsura resurse
lor de care dispune la progresul și 
înflorirea patriei noastre socialiste.

în cuvîntul său, tovarășul Gheor
ghe Chivu, secretarul comitetului de 
partid de la C.A.P. Chirnogeni, ju
dețul Constanța, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elene 
Ceaușescu, ....

Stimați tovarăși.
Noi, toți locuitorii comunei Chir

nogeni, sîntem încă puternic impre
sionați de vizita pe care dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu ați făcut-o in coo
perativa noastră, care a luat ființă 
printre primele din județ.

Prezența dumneavoastră în mij
locul nostru ne-a onorat și va ra- 
rnine veșnic întipărită în inimile 
noastre. Toți locuitorii comunei 
Chirnogeni cunosc și dau o înaltă a- 
preciere activității pe care ați des
fășurat-o și o desfășurați cu nețăr- 
murit devotament pentru cauza‘co
munismului, a independenței națio
nale și suveranității, a păcii și În
țelegerii intre popoare.

Sentimente de dragosțe și respect 
nutrim . pentru tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al par
tidului, strălucit om de știință.

Dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, știți bine că programul coo
perativizării agriculturii, trasat de 
Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949, a avut 
un ecou deosebit in conștiința ță
rănimii dobrogene. în trecut, poate 
mai mult decit în oricare parte a ță
rii, aici, în Dobrogea, viața era mai 
aspră, sărăcia mai grea și exploata
rea mai insuportabilă.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că, înfăptuind cu hotărîre în
demnurile pe care ni le-ați adresat 
în repetate rînduri, am reușit să ob
ținem producții mereu mai mari. în 
1982 am realizat, în medie, la hec
tar peste 4 000 kg griu, 5 200 kg 
orz, 7 600 kg porumb, 2 400 kg floa- 
rea-soarelui și peste 40 000 kg sfeclă 
de zahăr.

împreună cu dezvoltarea coopera
tivei agricole a înflorit și viața oa
menilor, in satul nostru petrecin- 
du-se schimbări nevisate în urmă cu 
cîteva decenii.

Exprimindu-ne, încă o dată, marea 
bucurie că in aceste zile de sărbă
toare sinteți în mijlocul nostru, ne 
angajăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, să 
acționăm cu toată hotărirea pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
a principiilor autoconducerii și auto- 
aprovizionării in profil teritorial, pe 
care le-ați formulat cu atîta clarita
te și forță de convingere, să mun
cim cu abnegație pentru a face ca 
ogorul nostru, ogorul țării 6ă dea 
roade mai bogate.

Să ne trăiți ani multi șl fericiți, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru a ne conduce pe 
drumul luminos al comunismului !

Luînd cuvintul, tovarășa Ștefania 
Ionescu, președinta C.A.P. Putinelu, 
județul Teleorman, a spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi Îngăduiți, la această 

mare sărbătoare a roadelor timpu
lui, să dau glas sentimentelor de 
înaltă stimă și dragoste fierbinte pe 
care le nutresc toți oamenii muncii 
din agricultura județului Teleorman 
față de dumneavoastră, ‘ mult stima
te tovarășe secretar general, și să 
vă mulțumim din adincul inimii 
pentru grija statornică ce o purtați 
dezvoltării agriculturii, propășirii pa
triei și bunăstării poporului român.

Permiteți-mi, de asemenea, să ex
prim simțămintele noastre de aleasă 
stimă și dragoste față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru munca neo
bosită pe care o desfășoară în con
ducerea partidului și statului, pen
tru contribuția de mare preț adusă 
la dezvoltarea învățămîntului, știin
ței și culturii românești.

Sîntem mîndri că participăm la 
sărbătoarea recoltei, la aniversarea 
a 25 de ani de la încheierea pro
cesului . revoluționar al cooperativi
zării pe meleagurile Dobrogei, care 
demonstrează, prin forța faptelor, 
justețea politicii agrare a partidului 
nostru, superioritatea agriculturii 
noastre socialiste, schimbările mari 
petrecute în viața satului românesc 
contemporan.

La această oră de bilanț, cu mîn
drie vă raportăm, mult stimate to-

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului 

„Steaua Republicii Socialiste România*1 clasa I 
județelor Constanța și Tulcea

Pentru contribuția deosebită adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare a agriculturii 
socialiste, pentru participarea activă a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, tehnicienilor și inginerilor 
din Județele Constanța și Tulcea la creșterea producției agricole și la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii in Dobrogea, 
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic, - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa I, Județului Constanța 

șl Județului Tulcea.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

varășe Nicolae Ceaușescu, că șl noi, 
cooperatorii din Putineiu, printr-o 
mai bună organizare a producției și 
a muncii, am obținut în acest an 
5 000 kg griu la hectar, 3 100 kg floa- 
rea-soarelui, peste 12 000 kg porumb 
știuleți la hectar ; am realizat și de
pășit planul la producția de ouă și 
carne de pasăre, obținem peste 4 000 
litri lapte pe vacă furajată. Aceste 
producții ne-au permis să livrăm la 
fondul de stat mari cantități de pro
duse peste plan.

De aici, de la tribuna acestei adu
nări populare, ce se desfășoară în
tr-o puternică atmosferă de entuzi
asm și răspundere comunistă pen
tru destinele patriei, ne angajăm, to
varășe secretar general, să facem to
tul pentru a intîmpina Conferința 
Națională a partidului cu noi înfăp
tuiri, ca în 1983, de „Ziua recoltei" 
să putem raporta realizarea și depă
șirea planului la toate culturile și 
speciile de animale, iar la porumb 
să obținem cel puțin 15 tone de știu
leți la hectar în cultură irigată.

Să ne trăiți întru mulți ani, spre 
gloria partidului și poporului !

A luat în continuare cuvîntul to
varășul Virgil Pîrvu, muncitor la 
Combinatul de îngrășăminte chimica 
Năvodari, care a spus :

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși, 
La această măreață sărbătoare a 

muncii consacrată „Zilei recoltei", 
aniversării a 25 de ani de la încheie-

partidului, a dum- 
stimate și iubite 
Ceaușescu, satul 

dealtfel întreaga 
profunde transfor-

rea cooperativizării agriculturii în 
Dobrogea, vă rog să-mi permiteți ca 
în numele muncitorilor din industria 
chimică să adresez salutul nostru 
muncitoresc țărănimii cooperatiste, 
tuturor lucrătorilor de pe ogoare fe
licitările cele mai călduroase pentru 
Înalta ’ distincție conferită județelor 
Constanța și Tulcea, pentru marile 
lor succese obținute ir» dezvoltarea 
agriculturii.

Sub conducerea 
neavoastră, mult 
tovarășe Nicolae

■ dobrogean, ca 
țară, a cunoscut 
mări revoluționare, țăranii duc o 
viață liberă și demnă.

Noi, muncitorii din industria chi
mică, aducem un fierbinte omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit șl stimat fiu al poporului 
român, strălucită personalitate a 
lumii contemporane, dumneavoastră 
mult stimată tovarășă academician, 
doctor, inginer Elena Ceaușescu, pen
tru grija statornică acordată dezvol
tării întregii economii naționale, 
pentru cimentarea alianței muncito- 
rești-țărănești, pentru dezvoltarea 
pe un plan' mereu superior a indus
triei noastre chimice, capabilă să a- 
sigure agriculturii cantități tot mai 
mari de îngrășăminte chimice care 
au contribuit și vor contribui la creș
terea substanțială a producției agri
cole, și, pe această bază, a nivelului 
de trai al întregului nostru popor.

Cu acest prilej, în numele tuturor 
oamenilor muncii din Combinatul 
chimic Năvodari, vă adresăm dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri 
pentru minunatele condiții de muncă 
și viață create nouă, pentru indica
țiile, orientările 
cupețit pe care 
cu ocazia vizitei 
noastră.

Vă rog să-ml 
mele celor pe care îi reprezint să 
vă transmit cele mai călduroase și 
sincere urări de sănătate și fericire, 
viață Îndelungată în fruntea parti
dului și statului nostru.

în cuvîntul său, tovarășul Czego 
Alexandru, președintele C.A.P. Sa- 
lonta, județul Bihor, a spus :

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

și sprijinul nepre- 
ni le-ați acordat și 
de lucru în unitatea
lngăduiți ca In nu-

La această sărbătoare a hărniciei 
celor ce lucrează ogoarele țării, in 
această zi tind aniversăm și 20 de 
ani de la încheierea cooperativizării 
agriculturii, act revoluționar de mare 
importanță istorică, inițiat și condus 
cu clarviziune de partidul nostru, 
vă rog să-mi permiteți să exprim 
cele mai profunde sentimente pe 
care cooperatorii din Salonta, toți 
lucrătorii din județul Bihor — ro
mâni și maghiari — le nutresc față 
de dumneavoastră, stimate tovarășa 
secretar general.

Acționînd In spiritul indicațiilor 
pe care ni le-ați dat cu ocazia vizi
telor de lucru în cooperativa noas
tră, vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că am reușit să 
obținem în acest an producții medii 
de 5 200 kg grîu, peste 10 000 kg po
rumb la hectar, 5100 litri lapte pe 
vacă furajată, 9,4 kg lînă pe oaie 
tunsă.

Alotind anual peste 32 la sută la 
fondul de dezvoltare, cooperativa 
noastră a devenit o unitate puterni
că, cu o activitate complexă In care 
zootehnia deține o pondere de 63 la 
sută.

Angajindu-ne să lucrăm mal spor
nic, ne exprimăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, mulțumi
rea și recunoștința noastră pentru 
întreaga activitate pe care o desfă
șurați pe plan internațional pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 

drepte, pentru o nouă ordine econo
mică, pentru triumful păcii și socia
lismului.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar generai, că noi, 
cooperatorii din Salonta, alături de 
întregul nostru popor, vom acționa 
neabătut pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, a Indicațiilor 
și îndemnurilor dumneavoastră, ho
tărîți fiind să intîmpinăm cu reali
zări deosebite cele două mari eve
nimente din acest an — Conferința 
Națională a partidului șl a 35-a ani
versare a Republicii.

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

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Dinu Daniliuc, președintele C.A.P. 
Gurbănești, județul Călărași, care a 
spus :

Mult stimate ți iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Ne bucurăm astăzi cu toții de ma
rile succese obținute, sub conducerea 
partidului, în opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Măreția și prestigiul României so
cialiste in lume iși au seva in mun
ca eroică a poporului român, condus 
de partidul nostru, de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,. personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
omul de care se leagă istoricele vic
torii . ale societății noastre. Nutrim 
sentimente de admirație pentru con
tribuția remarcabilă pe care o aduce 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, ilustru om politic, 
de știință și cultură, la înfăptuirea 
programului partidului, program 
care prefigurează cu atîta strălucire 
viitorul luminos al întregii noastre 
națiuni.

Aplicînd cu fermitate politica par
tidului în agricultură, în acest an 
am realizat la neirigat peste 6 300 kg 
orz, 5 300 kg griu, 2 700 kg floarea- 
soarelui, 12 000 kg porumb boabe, 
65 000 kg sfeclă de zahăr, peste 
3 500 litri lapte pe vacă furajată. 
Ne-am îndeplinit, astfel, angaja
mentul pe care ni l-am luat in fața 
dumneavoastră, la plenara din fe
bruarie a Consiliului Național al 
Agriculturii, că vom depăși produc
țiile planificate la toate culturile, 
față de anii trecuți.

Apreciind justețea politicii agrara 
a_ partidului, demonstrată convin
gător în toți cei 20 de ani care au 
trecut de la încheierea procesului 
revoluționar al cooperativizării, noi, 
cei ce lucrăm în această ramură de 
bază a economiei naționale, sîntem 
conștienți că avem datoria patriotică 
de a face totul pentru a obține pro
ducții tot mai mari, pe măsura ba
zei tehnico-materiale, a potențialu
lui pămîntului, a hărniciei țăranilor 
și mecanizatorilor noștri.

Cu această hotărîre nestrămutată 
ne angajăm în fața partidului, a 
dumneavoastră, mult Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci 
fără preget, așa cum ne îndemnați 
de fiecare dată tind veniți în mij
locul nostru, pentru a intîmpina cu 
noi succese Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 35-a aniversa
re a Republicii.
/ Să trăiți ani mulți și luminoși, In 
deplină sănătate și putere de mun
că, spre binele și fericirea poporu
lui I

în continuare, tovarășul Ion Ca- 
zacu, președintele Cooperativei agri
cole de producție Plopeni, județul 
Constanța, a dat citire Chemării a- 
dresate tuturor celor ce muncesc în 
agricultură, întregii țărănimi, de 
participanții la marea adunare popu
lară de la Constanța, organizată cu 
prilejul „Zilei recoltei" 1982 și Îm
plinirii a 25 de ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii în Do
brogea.

în ovațiile și uralele participanți- 
lor la marea adunare populară a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvlntarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost urmă
rită cu deosebită atenție, cu deplină 
aprobare și satisfacție, fiind subli
niată în repetate rînduri cu vii și 
puternice aplauze.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la încheierea cuvîntării, 
primul secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R. a spus :

Mult iubite și 6timate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Exprimîndu-vă cele mal calde 
mulțumiri pentru magistrala dum
neavoastră expunere la această mare 
adunare populară, vă încredințăm că 
organizația județeană de partid, toți 
oamenii muncii de la orașe și sate 
strips uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, vor acționa 
fără preget pentru a transpune in 
viață toate indicațiile și orientările 
trasate de dumneavoastră pe par
cursul noii vizite in județul Constan
ța, îndemnurile pe care ni le-ați ă- 
dresat astăzi, aici, cu atîta forță de 
convingere și patos revoluționar, a- 
ducindu-ne astfel o contribuție Spo
rită la marea operă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

Să ne trăiți ani mulți' in fruntea 
partidului și a țării, mult iubite și 

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
spre binele și prosperitatea poporu
lui, întru gloria și înălțarea patriei I

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu iubitul și stimâtul 
nostru conducător, secretaruh.raneral 
al partidului, președintele., / ^publi
ci! Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

Marea adunare populară prilejui- ! 
tă de sărbătorirea „Zilei recoltei" și 
împlinirea unui sfert de veac de la 
încheierea cooperativizării în Dobro- ! 
gea a luat sfirșit într-o atmosferă , 
de vibrant patriotism. Mulțimea a- / 
flată pe platoul de la intrarea prin
cipală a stadionului se prinde în
tr-o imensă horă a bucuriei — „Hora 
recoltei", la care sint invitați să ia- • — 
parte tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Aceeași atmosferă sărbătorească o 
regăsim la plecarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu din municipiul Constan
ța. Mii de oameni ai muncii veniți 
să salute pe iubițil conducători au 
aclamat îndelung pentru partid și 
secretarul său general, dînd și cu 
acest prilej glas simțămintelor de 
profundă recunoștință pe care le 
nutresc față de cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, pentru tot ce a 
făcut și face în vederea dezvoltării 
agriculturii, a întregii țări, pentru 
permanenta grijă ce o poartă feri
cirii și bunăstării poporului nostru.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au răspuns cu 
multă prietenie manifestărilor en
tuziaste ale constănțenilor.

Indicațiile, orientările și sarcinile 
cuprinse în ampla cuvîntare a secre
tarului general al partidului la adu
narea populară consacrată „Zilei re
coltei" și împlinirii unul sfert de 
veac de la încheierea cooperativiză
rii agriculturii în Dobrogea se con
stituie într-un mobilizator și însu- 
flețitor program de muncă pentru i 
cei ce lucrează pe ogoarele dobro- ! 
gene, pentru toți oamenii muncii din i 
agricultura noastră socialistă.

★
Duminică, 24 octombrie, s-a înche- ' 

lat vizita de lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,. secretar . general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în județul 
Constanța, cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei recoltei" și aniversării a 25 de 
ani de la încheierea cooperativizării 
agriculturii în Dobrogea.

Ceremonia plecării din județ a 
avut loc pe aeroportul „Mihail Ko- 
gălniceanu", unde mii de oameni ai 
muncii de pe aceste meleaguri au 
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu aceeași 
caldă și entuziastă manifestare de 
dragoste și prețuire cu care i-au , în
conjurat timp de două zile, pr ;tn- 
treg parcursul vizitei de lucru. .

Pe aeroport domnea o atmosferă 
vibrantă, de puternic entuziasm. 
Mulțimea a scandat cu însuflețire, 
neîntrerupt, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !", „Ceaușescu 
— Pace !“, exprimindu-și și cu a- 
cest prilej dragostea nemărginită 
față de conducătorul iubit al parti
dului și statului, recunoștința fier
binte pentru contribuția inestimabilă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
înflorirea patriei noastre socialiste, 
la creșterea prestigiului României în 
lume, la afirmarea năzuințelor de 
pace, înțelegere și colaborare intre 
popoare.

O formațiune alcătuită din mari
nari ai forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tineri și tinere in frumoase cos
tume naționale dobrogene, pionieri 
și șoimi ai patriei au oferit tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, cu emoție, din a- 
dîncul inimilor, frumoase buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la primul secretar al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., de la membrii birourilor co
mitetelor județean și municipal de 
partid.

în ovațiile și aclamațiile celor 
prezenți, avionul prezidențial s-a în
dreptat spre București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntors, duminică la 
amiază, din vizita de lucru efectua
tă in județul Constanța și de la săr
bătorirea „Zilei recoltei", care a avut 
loc în municipiul Constanța.

împreună cu secretarul general al 
partidului s-au reîntors în Capitală 
tovarășii Constantin Dăscălescu, Io
sif Banc, Emil Bobu, Ion Dincă, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec, 
Petru Enache, Mihai Gere, Gheor
ghe Stoica.

La sosire, pe aeroportul Otopenf, 
secretarul general al partidului a 
fost salutat de tovarășii Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Alexandrina Găinușe, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Emilian 
Dobrescu, Miu . Dobrescu, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Constantin Olteanu, 
Cornel Onescu, Ion Ursu, Richard 
Winter,
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Un prietenesc și călduros bun venit la Belgrad PLECAREA DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)
ministrul comerțului exterior și al 
cooperării economice internaționale, 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
Aeroportul Beograd, împodobit săr
bătorește în cinstea inaltilor soli ai 
poporului român, străluciți mesageri 
ai idealului de pace și colaborare, 
de prietenie și bună vecinătate.

La ora 12, ora locală, avionul pre
sidential a aterizat. La coborîrea 
din aeronavă, tovarășul $Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebită căldură 
de tovarășii Petar Stambolici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, de tovarășul Mitia Ribicici. pre
ședintele Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășii Petar Stambolici șl Mitia 
Ribicici și-au strins mîinile cu deo
sebită căldură și prietenie. Cu aleasă 
stimă i-au fost adresate urări de bun 
venit tovarășei Elena Ceaușescu din 
partea celor doi conducători de stat

t

(Urmare din pag. I)
începerea convorbirilor oficiale

Iii timpul întrevederii, tovarășul 
Feti Stambolici a adresat un cald sa
lut tovărășesc înalților oaspeți ro
mâni și a relevat încă o dată profun
da satisfacție pentru noua vizită pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu o fac în Iu
goslavia. exprimîndu-și convingerea 
că vizita va aduce — prin convorbi
rile ce se vor purta, prin înțelegerile 
la care se va ajunge — noi contri
buții la dezvoltarea legăturilor trai
nice. tradiționale, stabilite între ță
rile si popoarele noastre, in spiritul 
voinței de conlucrare rodnică, de în
tărire continuă a prieteniei și cola
borării româno-iugoslave.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a Guvernului 
Republicii Socialiste România un 
călduros salut și cele mai bune urări 
conducerii de partid Și de stat iu
goslave, comuniștilor, precum și po
poarelor iugoslave prietene.

Mulțumind pentru invitația de a 
vizita din nou Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat, la 
rindul său. convingerea că vizita va 
aduce noi elemente la temelia tradi
ționalelor legături româno-iugoslave 
si a subliniat, in acest context, rolul 
deosebit pe care le-au avut prece
dentele întîlniri și convorbiri purtate 
cu Iosip Broz Tito.

Făcînd. în continuare, o trecere în 
revistă a stadiului relațiilor de cola
borare multilaterală româno-iugosla
ve. s-a subliniat faptul că ele cunosc 
o dezvoltare continuă, că pe baza 

' înțelegerilor stabilite ia . nivel /înalt , 
. ,S-au obținut noi .progrese în dezvol

tarea colaborării dintre cele două 
țări și popoare pe plan politic, eco
nomic. tehnico-științific. cultural și 
în alte sfere de activitate.

S-a apreciat, totodată, că econo

si de partid iugoslavi, precum și 
de către tovarășa Iudita Stambolici.

In intimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au venit, de asemenea, 
tovarășii Raif Dizdarevici,. pre
ședintele Adunării Federale a R.S.F.I., 
Miat Șukovici. vicepreședinte ai Con
siliului Executiv Federal, Nikola 
Liubicici, președintele Prezidiului 
R.S. Serbia, cu soția, Lazar Moisov, 
secretar federal pentru afacerile ex
terne, Milenko Boianici, secretar 
federal pentru comerț exterior, ge
neral colonel Petar Gracianin. șeful 
Marelui Stat Major al Armatei Popu
lare Iugoslave, Bogdan Bogdanovici, 
președintele Adunării orașului Bel
grad, Vuko Dragașevici, secretar ger 
neral al Prezidiului R.S.F. Iugoslavfa, 
de alte persoane oficiale.

Erau, de asemenea, prezent! am
basadorul României la Belgrad. Ni
colae Mihai, și ambasadorul iugo
slaviei la București, Miloș. Melovski, 
cu soțiile.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate persoanele oficiale venite 
în întîmpinare.

înalții oaspeți români au fost In- 

miile socialiste în plină dezvoltare 
ale României și Iugoslaviei, cerin
țele dezvoltării lor, precum și expe-. 
riența acumulată oferă noi posibili
tăți pentru intensificarea, prin efor
turi comune, a colaborării bilatera
le, pentru creșterea volumului schim
burilor economice, în ambele sen
suri, pentru continuarea și lărgirea 
cooperării in producție, prin găsirea 
de noi forme de cooperare și prin 
inițierea de noi acțiuni, îndeosebi 
în domeniul energetic și al materi
ilor prime. în acest sens, s-a indicat 
ca organele de resort din cele două 
țări, precum și.Comisia mixtă de co
laborare economică să studieze ope
rativ căile și posibilitățile concrete 
pentru dezvoltarea colaborării și co
operării reciproc avantajoase.

S-a exprimat convingerea că extin
derea, în continuare, a colaborării 
multilaterale dintre România și Iu
goslavia servește celor două popoa
re, progresului lor, precum și cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume.

în cuirsul convorbirilor a fost, de 
asemenea, abordată pe larg o vastă 
gamă de probleme ale vieții interna
ționale actuale.

S-a exprimat Îngrijorarea profun
dă față de încordarea deosebit de 
gravă a situației internaționale, față 
de deteriorarea climatului vieții in
ternaționale. S-a afirmat voința am
belor părți de a acționa pentru opri
rea cursului periculos al evenimente
lor, pentru soluționarea pe cale poli
tică, prin tratative a tuturor conflic
telor dintre state, a tuturoi- proble
melor litigioase, în interesul general 
al păcii, al independenței popoarelor.

O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor dezarmării și, in primul 
rînd, ale dezarmării nucleare, accen- 
tuîridu-se în mod deosebit necesitatea 
de a se acționa pentru dezarmarea ta 
Europa, continentul cu cea mai mare 
concentrare de trupe și armament, 
inclusiv nuclear. S-a subliniat nece

timpinâți la aeroport cu sentimente 
de aleasă prietenie, cu bucurie și sa
tisfacție. Au fost intonate imnurile 
de stat ale României și Iugoslaviei, 
in timp ce. în semn de salut, s-au 
tras salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, înso
țit de tovarășul Petar Stambolici, a 
trecut în revistă garda de onoare.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sint salutați cu multă căldură și res
pect de membrii Ambasadei române 
la Belgrad, care le înmînează fru
moase buchete de flori.

De la aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii Pe
tar Stambolici, cu soția, și Mitia Ri
bicici, s-au îndreptat spre Palatul Alb 
de pe colina Dedinie -ț- reședința ce 
le-a fost rezervată înalților oaspeți in 
Belgrad.

Coloana oficială, escortată de mo- 
tocicliști, a străbătut moderna auto
stradă ce leagă aeroportul Beograd cu 
capitala iugoslavă. De-a lungul tra
seului împodobit sărbătorește cu dra
pelele de stat ale celor două țări, lo
cuitorii orașului au făcut o caldă pri
mire solilor poporului român, subli

sitatea de a se face totul pentru a se 
ajunge la oprirea amplasării și dez
voltării de noi rachete nucleare pe 
continent. în acest context, în cadrul 
convorbirilor s-a subliniat necesita
tea de a se iniția noi demersuri, de 
a se intensifica eforturile politice și 
diplomatice pentru a determina în
cheierea Conferinței de la Madrid cu 
rezultatele așteptate și dorite de po
poarele Europei și ale întregii lumi.

In cadrul convorbirilor s-a eviden
țiat necesitatea soluționării pe calea 
tratativelor a problemelor din Orien
tul Mijlociu, pentru realizarea unei 
păci juste și durabile, care să asigure 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, rezolvarea 
problemei palestiniene prin crearea 
unui stat palestinian independent și 
asigurarea conviețuirii pașnice a tu
turor statelor din zonă.

De asemenea, a fost subliniată ne
cesitatea încetării luptelor dintre 
Irak și Iran și trecerii la soluțio
narea politică a problemelor dintre 
cele două țări.

O atenție deosebită a fost acorda
tă, în timpul convorbirilor, întăririi 
colaborării și prieteniei dintre țările 
balcanice, ca parte inseparabilă a 
procesului de edificare a unei secu
rități reale în Europa, subliniindu-se 
necesitatea de a se realiza, într-un

Dineu
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tovarășul Mitia Ribicici, cu soția, to
varășii Raif Dizdarevici,- președinte
le. Adunării Federale a R.S.F.I., Mil
ita Planinț, președin.teJfcl Consiliului 
Executiv Federal; Nikola .i-Liubicici, 
președintele Prezidiului. R. S; Serbia, 
Lazar Moisov, secretar federal pen
tru afacerile externe, Milenko Bo
ianici, secretar federal pentru co
merț exterior, și alte persoane 
oficiale. 

niind, prin numeroase gesturi de 
prietenie, bucuria de a-i avea din nou 
în țara lor pe oaspeții dragi din 
România vecină și prietenă.

Din toată inima, locuitorii capita
lei țării vecine, ai orașului care, in 
semn de înaltă cinstire, i-a conferit 
președintelui României titlul de Cetă
țean de onoare, urează un călduros 
bun venit. Străvechiul și pitorescul 
oraș intimplnă pretutindeni cu mo
deme și impresionante argumente ale 
noului, mărturii ale ritmurilor de 
dezvoltare din anii construcției socia
liste.

La reședința oficială. Palatul Alb 
de pe colina Dedinie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au avut, cu 
tovarășii Petar Stambolici și Mitia 
Ribicici o convorbire prietenească, 
prilej de a se exprima din nou pro
funda satisfacție pentru actuala vizi
tă — a 13-a din ultimii 17 ani, pe 
care președintele României o face 
aici — pentru posibilitatea unui rod
nic dialog la nivel înalt, pentru evo
luția. ascendentă a raporturilor de 
prietenie și colaborare româno-iugo
slave.

timp cît mai scurt, o întilnire a șe
filor de stat și guvern din țările bal
canice, pentru a pune bazele unei 
colaborări largi, securității și păcii 
in Balcani, transformării acestei re
giuni într-o zonă fără arme nuclea
re, spre binele popoarelor din aceas
tă parte a lumii,. în interesul cauzei 
păcii in Europa și in întreaga lume.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate pe larg problemele actuale 
ale mișcării țărilor nealiniate, din- 
du-se o înaltă apreciere rolului a- 
cestora în viata internațională, în 
promovarea unei politici de pace și 
colaborare, de salvgardare a liber
tății, independenței și suveranității 
popoarelor.

S-a relevat, totodată, — așa cum 
viața, evenimentele o cer — necesi
tatea de a se acționa cu fermitate 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, asiguri ndu-se astfel 
condițiile necesare colaborării paș
nice și rodnice între popoare.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă, în spiritul voinței 
de a conferi o nouă și tot mai pu
ternică dezvoltare raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre.

oficial
Au fost, de asemenea, prezențî am

basadorul României ia Belgrad șî 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

în timpul dineului, desfășurat într-o 
ambianță cordială, de înaltă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și to
varășul Petar Stambolici au rostit 
toasturi, urmărite cu un viu interes 
de cei prezenți, aplaudate cu multă 
căldură.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au părăsit, 
luni Ia amiază. Capitala, plecînd in 
R.S.F. Iugoslavia, unde vor efectua 
o vizită oficială de prietenie la in
vitația tovarășului Petar Stambolici, 
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia.

Secretarul general al partidului 
este însoțit In această vizită de to
varășii Ion Dincă, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Constan
tin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului , general al 
partidului și președintelui Repu
blicii, Ionel Cetățeanu, consilier 
al președintelui Republicii, Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Vizita conducătorului partidului și 
statului nostru în țara vecină și prie
tenă, convorbirile care vor avea loc 
cu acest prilej reprezintă un eveni

fiîH

ment politic de cea mai mare în
semnătate în cronica relațiilor tra
diționale de prietenie româno-iugo
slave, continuind seria fructuoaselor 
contacte la nivel înalt, care s-au 
soldat de fiecare dată cu rezultate 
remarcabile pentru ambele țări și 
popoare.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele partidului și statu
lui. Pe frontispiciul aerogării se 
afla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați de tovarășii Constantin Dăscăles- 
cu, Iosif Banc, Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Emilian Dobrescu, Miiu Dobrescu, 
Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Constantin Olteanu, 
Cornel Onescu, Richard Winter, 
Gheorghe Stoica.

Erau prezenți, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații de 
masă și obștești, generali.

Se aflau de față Milan Marinko- 
vici, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 

rim al R.S.F. Iugoslavia la București, 
precum și membri ai ambasadei iu
goslave.

Numeroși oameni ai muncii bucu- 
reșteni aflați la aeroport au salutat 
cu însuflețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. în numele locuitorilor 
Capitalei, al întregului nostru popor 
ei au urat deplin succes conducătoru
lui partidului șl statului nostru în 
noua viziță în țara vecină și priete
nă, cu convingerea că rezultatele 
acestei noi vizite vor contribui la 
dezvoltarea și mai puternică a ra
porturilor de colaborare și cooperare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, în folosul lor reciproc, al 
cauzei păcii, destinderii și înțelege
rii internaționale. Cei prezenți și-au 
manifestat, în același timp, prețuirea 
și profunda gratitudine față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, care nu 
precupețește nici un efort ta vasta 
activitate pe care o desfășoară pen
tru dezvoltarea multilaterală a pa
triei, pentru creșterea prestigiului ei 
în întreaga lume.

La scara avionului, un grup de 
pionieri au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La ora 12,00 aeronava prezidențială 
a decolat, tadreptîndu-se spre Bel
grad.

CHEMAREA
adresată tuturor celor ce muncesc in agricultură, întregii tărănimi. fe participant» ia marea adunare 

pomilară Oe la Constanta, organizată cu prilejul „Zilei recoltei"-» si împlinirii a S de ani 
de ia încheierea cooperativizării agriculturii în Oobrogea

Acum, in aceste momente înălțătoare, cind trăim 
aleasa bucurie de a fi onorați de prezența, la marea 
adunare populară consacrată „Zilei recoltei” și împli
nirii a 25 de ani de la încheierea cooperativizării agri
culturii in Dobrogea, a celui moi iubit fiu al poporului, 
al partidului nostru comunist, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noi, cei peste 140 000 de oameni ai muncii 
de pe ogoarele constănțene - cooperatori, mecanizatori, 
specialiști, ne exprimăm din adîncul inimilor noastre re
cunoștința fierbinte față de conducătorul partidului și 
statului nostru, mare și pilduitor exemplu pentru întregul 
nostru popor, de a cărui activitate sint legate remar
cabilele realizări obținute de România socialistă in toate 
domeniile, intre care la loc de frunte se înscrie trans
formarea revoluționară a agriculturii, a muncii și vieții 
țăranului român. Strîngindu-ne tot mai mult rindurile in 
jurul partidului, ol secretarului său general, ne mani
festăm întreaga noastră dragoste și recunoștință față 
de conducătorul care și in magistrala sa cuvintăre de 
astăzi a dat o înaltă apreciere țărănimii, față de omul 
cu adîncă și vizionară gîndire care - în fruntea parti
dului și statului - acordă agriculturii un rol de prim 
rang in întreaga dezvoltare economico-socială a țării, 
în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate in 
pat’ia noastră.

Pentru noi, agricultorii satelor constănțene, sărbăto
rirea „Zilei recoltei”-1932 coincide în mod fericit cu îm
plinirea unui sfert de veac de la încheierea cooperati
vizării agriculturii pe meleagurile dobrogene - primul 
loc din țară unde s-a obținut această victorie - mo
ment de importanță istorică in procesul amplelor trans
formări socialiste ale agriculturii noastre, în făurirea 
economiei socialiste unitare, în victoria relațiilor socia
liste atît la orașe, cit și la sate.

Anii care au trecut de la acest moment istoric au de
monstrat cu putere că, pentru România, socialismul a 
reprezentat calea cea mai sigură de ridicare a țării 
din înapoiere, de asigurare a progresului multilateral 
al întregii țări.

Ca și in celelalte județe ale patriei, și in Dobrogea 
suportul acestor mari transformări revoluționare l-a con
stituit politica justă a partidului și statului nostru. La 
baza ocestei politici s-au aflat întărirea continuă a alian
ței muncitorești-țărănești, participarea intelectualității, a 
tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, mun
ca harnică a întregii noastre națiuni pentru dezvoltarea 
susținută a economiei țării, pentru făurirea unei indus
trii puternice, capabile să asigure mecanizarea și mo
dernizarea agriculturii.

Organizarea pe baze socialiste a activității agricole, 
munca sîrguincioasă a zecilor de mii de cooperatori 
și lucrători din I.A.S., mecanizatori și specialiști, spri
jinită pe o puternică bază tehnico-materială, au condus 
la sporirea substanțială a producției agricole vegetale 
și animale, la edificarea unei vieți noi, pe măsura hăr
niciei și aspirațiilor lucrătorilor ogoarelor.

Cu mîndria de făuritori ai istoricelor transformări 
ale satului românesc, de realizatori ai recoltelor bo
gate, hotărîți să răspundem prin noi fapte de mun
că mobilizatoarelor indicații și sarcini primite din

partea secretarului general ăl partidului, noi, parti- 
cipanții la această mare adunare populară, în nu
mele tuturor oamenilor muncii din agricultura con- 
stănțeană, adresăm întregii țărănimi chemarea de a 
face totul pentru a consolida succesele obținute, 
pentru a pune mai bine in valoare resursele de care 
dispune agricultura românească și a obține in con
tinuare producții tot mai mari, pe măsura condițiilor 
create de statul nostru socialist.

Vă chemăm, dragi tovarăși, lucrători de pe ogoa
rele patriei, să acționăm pretutindeni pentru reali
zarea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, 
formulate cu claritate și înaltă grijă pentru prezen
tul și viitorul țării de secretarul general al partidului 
la Congresul țărănimii, să contribuim astfel la sa
tisfacerea la un nivel superior a cerințelor popu
lației, ale întregii economii naționale, la înfăptuirea 
programului de autoaprovizlonare, la creșterea bu
năstării întregului nostru popor I

Pentru a realiza in cele mai bune condiții aceste 
înalte obiective, în spiritul cerințelor și exigențelor 
pe care conducerea partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le pune in fața noastră, adre
săm tuturor lucrătorilor ogoarelor chemarea de a 
gospodări cu deosebită chibzuință avuția noastră 
cea mai de preț - pămîntul, de a cultiva fiecare 
metru pătrat de teren, pentru a obține maximum de 
producție I

Pătrunși de importanța creșterii continue a produc
ției de cereale, a obiectivului fundamental al agricul
turii țării, stabilit de partid, de a realiza in cincinalul 
actual o producție medie anuală de 26—27 milioane 
tone de cereale, adresăm chemarea de o face totul, 
de a mobiliza toate resursele și energiile, răspunzind 
in mod exemplar ocestei mari cerințe a economiei 
noastre. în acest scop, noi, agricultorii constănțeni, no 
angajăm să obținem în anul 1983 producții medii la 
hectar, pe toată suprafața cultivată, de 5 000 kg grîu, 
5 500 kg orz, 10 000 kg porumb boabe, iar în anul 1985 
5 500 kg grîu, 6 000 kg orz și 12 000 kg porumb boabe.

LUCRĂTORI DE PE OGOARE!
Stă In puterea noastră, a oamenilor muncii de la 

sate, ca prin eforturi unite să înfăptuim sarcinile sta
bilite de partid în domeniul legumiculturii, realizînd 
la nivelul țării producții de peste 6,5 milioane tone 
de legume și 6 milioana tone cartofi, să asigurăm 
creșterea producțiilor in pomicultură și viticultură, 
corespunzător condițiilor minunate pe care le oferă 
pămîntul și clima României.

LUCRATORI DIN ZOOTEHNIE!
De la marea adunare populară din Constanța

. vă adresăm chemarea de a nu precupeți nici un 
efort pentru realizarea programelor de creștere a 
efectivelor de animale, a producțiilor zootehnice,

astfel incit ponderea activității în acest sector să 
ajungă la cel puțin 45 la sută din producția agri
colă globală I Să facem totul pentru asigurarea unei 
puternice baze furajere, condiție esențială a sporirii 
producțiilor in zootehnie. Noi, cei ce lucrăm în zoo
tehnia constănțeană, ne angajăm să sporim efec
tivele de bovine de la 161 000 capete in 1982 la 
220-250 mii in 1985, precum și efectivele de oi cu 
250 000, ajungînd în 1985 la un total de 1411 mii 
capete oi. Ne angajăm să facem totul pentru a spori 
simțitor producțiile zootehnice, în mod deosebit pro
ducțiile de carne, lapte și lină.

MECANIZATORI!
Vă adresăm chemarea de a asigura utilizarea cit 

mai eficientă a mijloacelor mecanice și creșterea 
gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, de a 
executa toate lucrările agricole in perioadele optime 
și la un nivel calitativ cit mai înalt, contribuind ast
fel la realizarea și depășirea producțiilor planificate.

ȚĂRANI CU GOSPODĂRIE INDI
VIDUALĂ!

Vă adresăm chemarea de a folosi din plin poten
țialul gospodăriilor voastre, prin punerea în valoare 
a întregului spirit gospodăresc, aducîndu-vă astfel 
o contribuție tot mai însemnată la mai buna apro
vizionare a populației, la asigurarea fondului cen
tral de produse agroallmentare.

SPECIALIȘTI, CERCETĂTORI, 
OAMENI DE ȘTIINȚA!

Noi, cel ce îucrăm pe ogoare, avînd nevoie mal 
mult ba aricind de ajutorul vostru, vă adresăm che
marea de a participa cu și mai multă însuflețire la 
înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii, 
folosind toată capacitatea șl forța creatoare pentru 
introducerea operativă in marea producție a teh
nologiilor înaintate, a cuceririlor științei și tehnicii.

Cu prilejul „Zilei recoltei", noi, participanțli la marea 
adunare populară de la Constanța, adresăm o vi
brantă chemare către întreaga țărănime, către toți lu
crătorii ogoorelor, de a acționa neobosit - în spiritul 
prețioaselor indicații ale secretarului general ai parti
dului nostru - pentru întărirea tuturor unităților socia
liste din agricultură, participind activ la toate campa
niile agricole și executind lucrări de cea mai bună ca
litate, aplicînd in mod exemplar normele agrotehnicii 
avansate.

Pentru progresul și înflorirea continuă a agriculturii 
noastre, să întărim peste tot, în fiecare unitate agri
colă, ordinea și disciplina, răspunderea colectivă a fie
căruia în parte, pentru buna gospodărire și dezvoltarea

avutului obștesc, asigurind creșterea continuă a eficien
ței economice I Organizînd întreaga activitate pe baza 
principiilor autoconducerii și autogestiunii, să ne adu
cem o contribuție tot mai mare la realizarea programe
lor de autoaprovizionare, autogospodărire a tuturor ju
dețelor, să facem din satele noastre localități tot mai 
înfloritoare I

In această toamnă bogată - rod al hărniciei șl pri
ceperii noastre - să acționăm ferm, cu toată hotărirea, 
pentru încheierea recoltării și depozitării în cel mai 
scurt timp a tuturor roadelor pămîntului, să pregătim 
temeinic, cu toată răspunderea, lucrările agricole din 
campaniile anului viitor, punînd astfel baze trainice ob
ținerii de recolte mari, la nivelul sarcinilor stabilite I

OAMENI AI MUNCII DIN AGRI
CULTURA ! ȚĂRANI COOPERA
TORI, MECANIZATORI, TEHNI
CIENI, INGINERI, CERCETĂ
TORI !

Noi, participanțli la marea adunare populară de 
!a Constanța - nouă și vibrantă demonstrație a ho- 
tăririi ferme a lucrătorilor ogoarelor de a înfăptui 
neabătut sarcinile și indicațiile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu - să ne 
angajăm cu toții de a acționa neabătut pentru în
făptuirea fermă a întregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, pentru victoria înaltelor 
idealuri de pace, colaborare șl progres pentru care 
militează neabătut partidul nostru, România socia
listă.

Vă adresăm tuturor chemarea de a intimpina cu 
noi fapte ale muncii și hărniciei, ale devotamentu
lui față de patrie și responsabilității cetățenești 
alegerile de deputați in consiliile populare, Confe
rința Națională a partidului, aniversarea a 35 de ani 
de ia proclamarea Republicii Socialiste România.

Profund recunoscători secretarului general al parti
dului, președintele Republicii Socioiiste România, pen
tru înalta distincție ce ne-a fost conferită în această 
zi jubiliară, ne angajăm solemn să dăm întreaga mă
sură a elanului nostru revoluționar, a competenței șl 
pasiunii noastre, pentru a ne arăta demni de cinstea 
ce ni s-a făcut prin noi fapte de muncă, prin producții 
agricole tot mai ridicate.

Vom face totul pentru a asigura îndeplinirea exem
plară a obiectivelor pe care le avem pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru a ne aduce întreaga contribuție 
la îndeplinirea neabătută a hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea al partidului, a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării 
spre comunism, sporindu-ne necontenit contribuția la 
creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregu'ui 
popor, la continua înflorire a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România I

Manifestări 
culturale 

româno-iugosla ve
în Capitală s-au Încheiat. luni, lu

crările simpozionului cu tema „Ra
porturi culturale, literare și lingvis
tice româno-iugoslave", la care au 
luat parte cadre didactice, cercetători 
științifici și studenți din învătămintul 
superior filologic al celor două țări.

Timp de cinci zile au fost prezen
tate peste 50 de comunicări și refe
rate privind investigațiile științifice 
in materie întreprinse de specialiști 
români și iugoslavi. Dezbaterile care 
au avut loc au relevat, in principal, 
noi aspecte ale relațiilor culturale, li
terare și lingvistice care s-au dez
voltat. permanent. în diferite, etape 
istorice ale celor două țări și po
poare.

★

Muzeul satului și de artă populară 
din București găzduiește, începînd 
de luni, expoziția „Podoabe și găteli 
din Serbia".

Expoziția prezintă coliere, cercei, 
inele, brățări, paftale etc., reliefjnd 
finețea execuției, diversitatea croma
tică, varietatea materialelor din care 
sint confecționate, exponatele consti
tuind tot atitea dovezi ale ingeniozi
tății și talentului unui popor cu care 
poporul român â avut, în decursul 
istoriei, statornice legături de prie
tenie și bună vecinătate.

Relevînd colaborarea rodnică, pe 
multiple planuri, dintre România și 
Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia, în cadrul căreia schimburile 
cultural-artistice cunosc o continuă 
dezvoltare și diversificare, Jana 
Negoiță, director adjunct al Muzeu
lui satului și de artă populară, și 
Gvozden Ivanovici, directorul Mu
zeului etnografic din Belgrad, au 
subliniat, in alocuțiunile rostite la 
vernisaj, semnificația deschiderii ex
poziției în ziua Începerii unui nou 
dialog la cel mai înalt nivel romând- 
iugoslav, exprimîndu-și convingerea 
că cele două muzee vor continua să 
folosească bogatul lor patrimoniu 
pentru cunoașterea tezaurului creației 
populare românești și iugoslave, con
tribuind, ' astfel, prin activitatea lor 
specifică, la strîngerea relațiilor din
tre cele două țări și popoare vecine 
și prietene.

La vernisaj au participat Ladislau 
Hegeduș, secretar .de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, etnografi, creatori popu
lari, muzeografi, alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au luat parte Milan MarinkovicL 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Iugoslaviei la București, membri ai 
ambasadei, precum și atașați cultu
rali și de presă acreditați în țara 
noastră.

(Agerpres)
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Presa iugoslavă de luni consacră spații ample, pe primele pagini, vi
zitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează in Iugoslavia, salutind cu satisfacție noul dialog 
la nivel înalt destinat să dea un puternic impuls colaborării prietenești 
dintre popoarele celor două țări.

Sub titlul „Președintele Ceaușescu 
sosește astăzi în Iugoslavia", ziarul 
„BORBA" inserează, pe prima pa
gină, un articol de bun sosit dedicat 
înaltului oaspete român. în text, 
însoțit de fotografia președintelui 
român, se arată că „după cum se 
așteaptă la Belgrad, vizita va con
stitui un nou prilej pentru un larg 
schimb de păreri la nivel înalt, in 
primul rînd cu privire la eforturile 
comune pentru dezvoltarea relații
lor bilaterale, precum și cu privire 
la cele mai actuale probleme ale 
situației politice și economice in
ternaționale".

Același ziar inserează, în interior, 
un amplu articol intitulat „Conti
nuitatea bunei colaborări", în care 
se referă la evoluția, mereu ascen
dentă a raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, 
punîndu-se în evidență importanța 
actualei întilniri pentru dezvoltarea 
în continuare a colaborării dintre 
România și Iugoslavia.

„Acestei vizite oficiale — scrie 
ziarul — i se acordă de către am
bele părți o importantă deosebită, 
deoarece ea are loc intr-un mo
ment critic al încordării relațr’or 

.internaționale si al extinderii flă
cării războiului. De ani de zile 
Iugoslavia și România constituie 
un exemplu al bunei înțelegeri si 
colaborări, asa incit și noua întîl- 
nire de la Belgrad este apreciată 
ca un factor de continuitate și un 
stimulent pentru lărgirea cu succes, 
pe mai departe, a relațiilor bilate
rale și o contribuție la atenuarea 
încordării pe această frămîntată 
planetă".

„întîlnirea Ceausescu — Stambo- 
lici — continuă „Borba" — consti
tuie unul dintre contactele încunu
nate de succes. Precedenta întîlni- 
re a avut loc în urmă cu doi ani, în-. 
tr-o perioadă mai liniștită pe plan 
internațional, în timp ce acum, în 
preajma reluării reuniunii de la 
Madrid consacrate securității în 
Europa, s-a abătut norul unor noi 
primejdii și conflicte, este tot mai 
pronunțată cursa înarmării, precum 
și răfuiala după criteriul celui mai 
mare și mai puternic.

De ani de zile, România de
monstrează un interes profund pen
tru relații stabile cu Iugoslavia. 
Temeliile au fost puse cu decenii 
în urmă, iar o contribuție deose
bită la colaborarea pe baza princi
piilor respectului reciproc, exclude
rii oricărui amestec în treburile in
terne, a oricărei încălcări a integri
tății teritoriale, a respectării deose
birilor de vederi și a dreptului ca 
fiecare să-și stabilească, potrivit 
condițiilor și trăsăturilor specifice, 
calea spre viitor, au fost aduse de 
intîlnirile și convorbirile avute în 
mai multe rînduri de președinții 
Tito și Ceaușescu.

Tocmai pe aceste principii se în
tărește colaborarea celor două țări 
socialiste vecine. Deși nu există în
totdeauna, în toate problemele, un 
punct de vedere identic, acesta nu 
constituie un motiv ca în cadrul dia
logului să nu fie dezbătute cele mai 
importante probleme și să se ajungă 
Ia poziții apropiate cu privire la 
politica internațională. în plus, 
România este interesată în activi
tatea mișcării de nealiniere, la care 
își aduce de mai mult timp contri
buția, participînd, în calitate de in
vitat, la mai multe reuniuni.

Convorbirile oaspetelui cu gazda 
sa se vor axa pe cele mai actuale 
teme. Nu există nici o (îndoială că 
vor fi abordate și probleme refe
ritoare în special la continentul 
nostru și la zona Balcanilor, pre

cum și la crearea unei zone a păcii 
și încrederii în această regiune și, 
pe un plan mai larg, în zona me
diteraneană".

Referindu-se Ia faptul că secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român va avea o întîlnire se
parată cu președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Mitia Ribicici, zia
rul „Borba" arată că acesta va fi 
un prilej de a se discuta despre 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
între partide.

„Dialogul de la Belgrad — con
tinuă „Borba" — va fi un prilej 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării pe plan economic, cul
tural și în alte domenii. Evident, 
sînt necesare noi impulsuri, extin
derea și diversificarea colaborării

Presa iugoslavă consacră 
spații ample vizitei 

de prietenie 
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 

Elena Ceausescuy
pentru care există premise politice 
reale.

Convorbirile politice de la Bel
grad vor constitui fără îndoială 
încă un impuls pentru bogata 
noastră colaborare, pentru priete
nia și înțelegerea reciprocă. Ca 
buni vecini, România și Iugoslavia 
manifestă tradițional interes pen
tru asemenea relații pe baza prin
cipiilor bine cunoscute și ferme". 

■ La rindul său, ziarul „VIESNIK", 
care apare la Zagreb, inserează 
articolul „Bună vecinătate în Bal
cani", în care scrie : „Practica în
tâlnirilor anuale la cel mai înalt 
nivel este una dintre caracteristi
cile de bază ale relațiilor iugo- 
slavo-române. Vizita președintelui 
Ceaușescu la Belgrad este o conti
nuare a acestei practici care con
firmă nu numai relațiile încunu
nate de succes dintre cele două 
țări socialiste vecine, ci și dezvol
tarea continuă a colaborării în 
Balcani, prin care această parte a 
Europei capătă noi stimulente penr 
tiu dezvoltare pașnică, fără încor
dări și complicații".

„Cu România — scrie „Viesnik" 
— colaborăm în toate domeniile. 
Baza stabilă și de lungă durată 
pentru această colaborare a fost 
pusă de președinții Tito și 
Ceaușescu în cadrul numeroaselor 
lor întilniri, ceea ce s-a reflectat 
îndeosebi în sfera politică. înțele
gerea și similitudinea punctelor do 
vedere în numeroase probleme in
ternaționale oferă cadrul optim 
pentru toate formele de colaborare. 
Aceasta înseamnă că asemenea re
lații fac posibil ca și eventuale pro
bleme litigioase să fie soluționate 
cu succes. în practica obișnuită a 
consulturilor reciproce se discută 
pînă la cele mai sensibile teme, cum 
ar fi cele ale actualelor relații in

II

ternaționale acute. Un asemenea 
schimb de păreri și informarea re
ciprocă sînt componente care dau 
conținut ansamblului relațiilor".

Iugoslavia și România — conti
nuă ziarul — acționează neîncetat 
și activ în direcția creării unei at
mosfere de bună vecinătate, de în
credere și de colaborare reciproc 
avantajoasă în Balcani. Cei doi 
vecini sprijină încă de mult timp 
ideea privind colaborarea pașnică 
și transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, fără arme nucleare și 
fără aplicarea politicii de forță. 
După cum se știe, adoptarea unor 
asemenea măsuri, realizarea unei 
asemenea politici în Balcani. în Eu
ropa și în lume constituie, în pre
zent, singura alternativă pentru 
dezvoltarea în continuare a relații
lor internaționale. Balcanii sînt o 
zonă în care se află țări cu sisteme 
politice și economice diferite, care 
aparțin unor alianțe militare și or
ganizații ' economice diferite. însă 
aceasta nu este un obstacol pentru 
o colaborare care să ducă pentru 
fiecare tară la re’ații de bună veci
nătate și de prietenie".

„Sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Iugoslavia — conchi
de „Viesnik" — constituie un aspect 
al realizării acestor deziderate, în 
cadrul consolidării prieteniei, soli
darității și înțelegerii dintre cele 
două țări".

Intr-un comentariu, agenția TA- 
NIUG relevă : „Dialogul de la 
Belgrad reprezintă continuitate 
în aspirațiile comune puse în slujba 
intereselor vitale ale celor două 
țări vecine. Președinții Tito și 
Ceaușescu au pus temelia acestor 
aspirații. Trăind în Balcani — care 
au reprezentat. timp de veacuri, 
un butoi cu pulbere — românii și 
iugoslavii subliniază dorința lor de 
a desfășura lupta consecventă pen
tru pace și securitate în această 
regiune aflată la răspîntia eveni
mentelor mondiale".

„Iugoslavia și România — arată, 
în continuare, agenția — au subli
niat fără compromis în activitatea 
desfășurată timp îndelungat pe are
na internațională dorința lor de în
făptuire a păcii și securității pe 
baza respectării opțiunii libere și 
independente a popoarelor și țări
lor și participării tuturor la crearea 
condițiilor necesare realizării în 
lume a unei colaborări economice 
și politice bazate pe egalitate în 
drepturi". „Iugoslavia și România 
sprijină toate eforturile pozitive în 
direcția destinderii", se arată în 
comentariu. „Ele doresc, în primul 
rînd, .ca Balcanii să devină o zonă a 
păcii și a colaborării bazată pe 
bună vecinătate. Aici se aplică în 
practică hotărîrile de la Helsinki, 
desfășurîndu-se o intensă colabora
re politică și economică între cele 
două țări".

„Mergem alături de români — a- 
rată „Taniug" — în toate acțiunile 
comune care duc la destindere și Ia 
inlăturarea actualei încordări inter
naționale. încrederea reciprocă, res
pectarea reciprocă a pozițiilor, res
pectarea suveranității și indepen
denței, respingerea politicii de pre
siuni și forță ușurează activitatea 
noastră iu procesul care are obiec
tive clare : să deschidă căile spre un 
viitor mai sigur".

Vizita și dialogul la nivel înalt 
româno-iugoslav constituie, de ase
menea, obiectul unor relatări în e- 
misiunile de RADIO și TELEVI
ZIUNE. Ca și în presa scrisă, în 
emisiunile de radio și televiziune 
sînt relevate aspecte ale colaborării 
pe multiple planuri dintre cele două 
țări, subliniindu-se perspectivele de 
viitor, precum și contribuția pe 
care o poate aduce în acest sens ac
tualul dialog la nivel înalt.

Congresul Partidului Revoluționar din Tanzania
DAR ES SALAAM 25 (Agerpres). 

— In capitala tanzaniană continuă 
lucrările celui de-al V-lea Congres al 
Partidului Revoluționar din Tanzania.

în numele Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
adresat membrilor partidului și tu

„Șomajul si inflația — principale motive 
de neliniște în Europa occidentală"

Concluzia unui
Cotidianul francez „Le Matin de 

Paris" a publicat luni rezultatele 
unui sondaj efectuat în opt țări 
vest-europene din care rezultă că 
principalele probleme ce preocupă 
opinia publică occidentală sînt șo
majul și inflația. Această anchetă a 
fost organizată de Institutul atlantic 
pentru problemele internaționale, 
ziarul „International Herald Tribu
ne" și Institutul Louis Harris.

Șomajul este principala preocu
pare mai ales in R.F.G. (75 la sută 
din cei interogați), Olanda (70 ia 
sută), Franța (69 la sută) și Marea 
Britanie (68 la sută). In ce privește 
inflația, cele mai multe temeri au 
fost exprimate in Franța (50 ia 
sută) și Italia (46 la sută).

După cum relevă agențiile de 
presă, rezultatele acestui sondaj

Ședința Comisiei permanente a C. A. E. R. 
pentru colaborare în domeniul siderurgiei

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Re
cent au avut loc la Zaporojie 
(U.R.S.S.) lucrările celei de-a 60-a 
ședințe a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru colaborarea în do
meniul siderurgiei.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul ing. Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice.

Comisia a examinat problemele 
care-i revin din protocolul ședinței a 
XXXVI-a a Sesiunii C.A.E.R. și din 
protocoalele ședințelor Comitetului 
Executiv al Consiliului, care au avut 
loc în ultima perioadă, precum și 
stadiul colaborării cu U.R.S.S. pen
tru asigurarea necesarului de materii 
prime cu conținut de fier țărilor in

^Agențiile de presa transmit: i
RESTRICȚII PENTRU MUNCITORII STRĂINI ÎN ELVEȚIA. Ga- . 

I vernul Elveției a hotărît să limiteze numărul străinilor ce vor fi admiși l 
I să lucreze în această țară în anul viitor — relatează agenția Reuter. I 

Oficialități elvețiene, citate de agenția amintită, au arătat că „intensifi- 
Icarea controalelor stricte asupra muncitorilor străini reflectă continua I 

stagnare economică și creșterea preocupării în legătură cu numărul mare I 
al șomerilor proprii".

PREMIERUL CONSILIULUI DE 
STAT AL R. P. CHINEZE, Zhao 
Ziyang, a relevat, în cadrul unei 
cuvîntări rostite la o întîlnire cu 
oamenii de știință, importanța și 
necesitatea introducerii mai rapide’ 
a progresului tehnic și a cuceri
rilor științifice în economie, subli
niind că se are în vedere stabilirea 
de centre speciale de dezvoltare 
tehnică, extinderea colaborării in
tre institutele de cercetare și uni
tățile de producție prin integrarea 
cercetării in procesul productiv, 
precum și instituirea upui sistem 
nou de aplicare în agricultură a 
rezultatelor cercetării.

1 ÎN POLONIA a fost constituită 
I Agenția de Stat pentru Atomistică, 

relatează agenția poloneză de știri 
P.A.P. Polonia — a arătat M. So- 
winski, directorul agenției — inten-

I ționează nu numai să construiască 
I centrale nucleare, ci să treacă la 
j realizarea de instalații pentru cen- 1

turor oamenilor muncii tanzanieni un 
cordial salut, împreună cu sentimen
tele de prietenie ale comuniștilor ro
mâni, ale întregului nostru popor, de 
către reprezentantul partidului nos
tru la lucrările congresului. Maxim 
Berghianu, membru al C.C. al P.C.R.

sondaj de opinie
sînt deosebit de semnificative, în- 
trucît apar la numai cîteva zile de 
la publicarea la Bruxelles a datelor 
cu privire la numărul șomerilor din 
țările Pieței comune (exclusiv Gre
cia) și care arată că la ora actuală 
numărul celor lipsiți de lucru se ri
dică la 11,2 milioane de persoane. 
O cifră record, nemaiatinsă de la 
cel de-al doilea război mondial. 

Intr-un interviu acordat duminică 
televiziunii vest-germane, ministrul 
de finanțe al R.F.G., Gerhard Sto- 
lenberg, a declarat că noul guvern 
intenționează să ia măsuri econo
mice pentru a stăvili efectele nega
tive ale accentuării șomajului, care 
ar putea lovi 2 350 000 de persoane 
in 1983 - relatează agenția France 
Presse.

teresate : a elaborat programe pri
vind colaborarea în asigurarea pen
tru țările membre a necesarului de 
materii prime pentru producția de 
materiale refractare, pe perioada 
pînă în 1990—2000 : materiale magne- 
ziene. caolin, argilă refractară, ma
terii prime cromitice și grafit și' co
laborarea in producerea unor sorti
mente necesare industriei electronice.

Comisia a elaborat direcțiile prin
cipale privind colaborarea dintre ță
rile membre ale C.A.E.R. în dome
niul creșterii eficienței utilizării me
talului în economiile lor naționale, a 
adoptat planul de lucru pe anii 1983— 
1984 și a examinat alte probleme ale 
colaborării, care prezintă interes 
pentru țările membre.

tralele electrice nucleare. Există, de 
asemenea, și o importantă bază de 
cercetări științifice, care va asigura 
elaborarea unor metode pentru 
aplicarea’energiei atomice în in-
. .......... ........... .. ........ ...................r I 

dustrie, medicină, agricultură țt|‘ în 
alte domenii..........................................1

DISTINCȚIE. La concursul inter- » 
național de compoziție Viotti — . 
Valsesia (Italia), Irinei Odăgescu- I 
Țuțuianu i-a fost decernată Meda- J 
lia pentru Sonata de vioară și pian.

PLENARA C.C. AL P. C. PE
RUAN, care a discutat probleme 
ale situației politice interne din • 
țară și ale situației internaționale I 
actuale, a avut loc la Lima. în ra- I 
portul prezentat la plenară, secre
tarul general al C.C. al part-'dului, î 
Jorge del Prado, a expus rezultate- j 
le activității partidului în perioada 
de după .Congresul al VIII-lea, re- t 
levînd unele mutații pozitive în ac
tivitatea organizatorică, în întărirea • 
legăturilor partidului cu masele.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A AUSTRIEI

Domnului Dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal al Republicii Austria

Cu ocazia sărbătorii naționale, a Republicii Austria, am plăcerea de a 
vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări, 
precum și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul austriac.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

In apropiere de ve
chea așezare Melk, 
pe Dunăre, a intrat 
recent în funcțiune o 
nouă hidrocentrală — 
a șaptea din șiragul 
amenajărilor . de acest 
gen, ce va împodobi 
frumoasa vale a ma
relui fluviu european. 
Dotată cu nouă tur
bine, ea va livra 
anual 1,2 kWh ener
gie electrică. Pe par
cursul celor 350 kilo
metri, cît străbate te
ritoriul Austriei, Du
nărea este supusă 
treptat de forța și in
teligența omului, prin 
temerare lucrări hi
droenergetice. „Trep
tele" prin care trec 
acum apele năvalnice 
simbolizează un efort 
național pentru a pune 
în valoare resursele 
naturale ale țării în- 
tr-un domeniu de im
portanță deosebită.

Energetica este pre
zentă și în programul 
decenal de investiții, 
adoptat recent de au
toritățile federale și 
care prevede dezvol
tarea susținută a unor

sectoare economice 
importante, asigurind, 
concomitent, o îmbu
nătățire ă utilizării 
forței de muncă.

După cum se știe, 
ziua de azi marchează 
un moment deosebit ip 
istoria poporului aus
triac. La această dată, 
în anul 1955, parlamen
tul țării a adoptat le
gea constituțională 
asupra neutralității 
Austriei, odată cu în
cheierea retragerii tru
pelor celor patru pu
teri de ocupație. Ho- 
tărîrea parlamentului 
a fost primită cu 
profundă satisfacție de 
întreaga populație a 
țării, deoarece venea 
în întîmpinarea aspi
rațiilor acesteia de 
suveranitate și inde
pendență națională, de 
pace și colaborare cu 
toate popoarele. Este 
cunoscut faptul că 
Austria se pronunță 
pentru o politică de 
destindere, se numără 
printre promotorii ac
tivi ai procesului de 
securitate și cooperare 
în Europa, fiind coau
toare a proiectului de

Alegerile municipale din Grecia

Forțele stîngii își
Alegerile municipale și comunale 

din Grecia desfășurate în două tu
ruri de scrutin — la 17 și 24 oc
tombrie — s-au încheiat, după cum 
transmite agenția France Presse, cu 
„o victorie categorică a forțelor de 
stingă". Cel de-al doilea tur al 
scrutinului, care a avut loc dumi
nică, arată în continuare agenția, 
„a confirmat și mai puternic ten
dința exprimată săptămina trecută 
de electorat, ducitid la o victorie 
masivă a socialiștilor și comuniș
tilor".

Potrivit datelor oficiale, existen
te pînă la închiderea ediției. Mișca
rea Socialistă Panelenă (P.A.S.O.K.). 
partid de guvernămînt, condus de 
premierul Andreas Papandreu, a 
obținut majoritatea în 167 de con
silii municipale și în 70 la sută din 

; comunele sub 5 000 locuitori, parti
dul Noua Democrație — în 49 mu
nicipalități, Partidul Comunist din 
Grecia — în 43. Uniunea Democra
tică de Stingă (E.D.A.) în 4, Parti
dul Comunist din Grecia (interior) 
— în 3, alte 10 municipalități reve
nind unor candidați independenți.

Avansul forțelor de stînga din 
Grecia a devenit evident încă de 
anul trecut, cînd, cu prilejul alege
rilor parlamentare, poporul elen a 
votat pentru „allaghi" — adică 
pentru „schimbare" — determinind 
eșecul partidului conservator Noua 
Democrație.

După cum se știe, in perioada de 
un an de cînd a venit la putere, 
guvernul socialist și-a propus un 
program menit să ducă la relansa
rea economiei, reducerea inflației 
și ameliorarea situației categoriilor 

document final al reu
niunii general-europe- 
ne de la Madrid pre
zentat de statele neu
tre și nealiniate.

Sub semnul dorinței 
comune de a valorifi
ca marile posibilități 
ce le oferă dezvolta
rea lor economică. 
România și Austria 
și-au intensificat în 
ultimii ani legăturile 
de colaborare. Evolu
ția mereu ascendentă 
a raporturilor dintre 
cele două țări a fost 
puternic stimulată și 
dinamizată de înțe
legerile și acordurile 
realizate în timpul 
convorbirilor purtate 
de-a lungul anilor 
de președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu șefii 
de stat și de gu
vern ai Austriei. Toa
te acestea constife^e 
premise sigure -pef "Xi 
dezvoltarea mai <&- 
ternică a relațiilor’seu 
bogate tradiții româno- 
austriece, în folosul 
ambelor popoare, al 
păcii și securității în 
Europa și în lume.

confirmă avansul
sociale cu venituri mici prin ini
țierea unei noi politici fiscale și 
sociale.

în domeniul politicii externe, 
Grecia a acționat pentru relații de 
bună vecinătate în Balcani și in 
Europa, s-a pronunțat pentru 
dezarmare și eliminarea rachetelor 
nucleare de pe continent, pentru o 
nouă ordine economică internațio
nală. Poate fi, de asemenea, re
amintit că premierul grec s-a pro
nunțat pentru „o Grecie fără baze 
militare străine, o Europă bazată 
pe coexistența, popoarelor conti
nentului, pentru dizolvarea blocu
rilor militare create în timpul 
războiului rece".

Din relatările presei grecești, ca 
și ale agențiilor internaționale, 
este evident că; victoria categorică 
a forțelor de stînga în alegerile 
municipale a fost posibilă ca ur
mare a colaborării pe plan local 
dintre socialiști și comuniști. „în 
numeroase orașe — arată Agenția 
France Presse — P.A.S.O.K. a cîști- 
gat ca urmare a sprijinului comu
niștilor".

Succesul electoral din Grecia, 
care succede recentei instalări la 
putere a socialiștilor în Suedia 
(ajutorul comuniștilor fiind și in 
acest caz luat în considerare), 
vine să confirme creșterea influen
ței partidelor socialiste și comu
niste, evidențiind o dată mai mult 
necesitatea unirii tuturor forțelor 
democratice, corespunzător intere
selor fundamentale ale popoarelor 
respective.

N. PLOPEANU

25 octombrie — Ziua armatei Republicii Socialiste România TELEGRAMĂ
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului mi
nistru al Regatului Suediei, Olof

Palme, prin care îi adresează sincere 
mulțumiri pentru felicitările trans
mise cu prilejul numirii sale în 
această funcție.

Șarja inaugurală
la bateria de cocs
nr. 8 din Galați

Cu prilejul sărbătoririi Zilei ar
matei Republicii Socialiste România, 
luni după-amiază a avut loc în Ca
pitală adunarea festivă organizată de 
Ministerul Apărării Naționale și Co
mitetul municipal București al P.C.R.

La adunare au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general-locotenent 
Constantin Olteanu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale, general-maior Constantin 
Vasile Nuță, adjunct al ministrului 
de interne. Ion Popa, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., membri ai consiliilor de con
ducere ale Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne, re
prezentanți ai, conducerilor unor in
stituții centrale și organizații obștești, 
veterani din războiul antifascist, ge
nerali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri, oameni ai muncii din în
treprinderile bucureștene, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru apăr 
rarea patriei.

Au luat parte atașați militari acre
ditați în țara noastră.

La începutul festivității a fost 
intonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit a vorbit general-locotenent 
Victor Stănculescu, adjunct al minis
trului apărării naționale, care a evo
cat tradițiile glorioase ale armatei 
române, luptele duse pentru apărarea 
libertății, suveranității și indepen
denței patriei, pentru victoria revo
luției de eliberare socială și națio
nală antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944, bătăliile pur
tate alături de armata sovietică — 
care a dus greul războiului antihitle
rist — pentru eliberarea definitivă a 
țării de sub dominația fascistă, pen
tru eliberarea Ungariei, Cehoslova
ciei și Austriei, pînă la victoria fi
nală asupra Germaniei naziste.

Totodată, vorbitorul a. relevat’ acti
vitatea politică și organizatorică 
multilaterală desfășurată de Partidul 
Comunist Român pentru crearea și

dezvoltarea armatei României socia
liste, vasta operă teoretică și practică 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae’ Ceaușescu, consa
crată fundamentării concepției pri
vind apărarea patriei drept cauză și 
operă a întregului popor, creării sis
temului național de apărare, întăririi 
necontenite a capacității de apărare 
a țării.

Reliefînd grija permanentă a parti
dului și statului față de armată, vor
bitorul a evidențiat amplele mutații 
calitative pe care oștirea tării le-a 
cunoscut in anii revoluției și con
strucției socialiste, în special in cea 
mai rodnică epocă din întreaga isto
rie a României, cea inaugurată de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, epocă ce poartă 
pecetea gîndirii cutezătoare, novatoa
re si acțiunii clocotitoare, consecvent 
revoluționare ale tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu. Educată și condusă de 
partidul comunist, pe care l-a urmat 
și îl urmează neabătut, înconjurată 
de dragostea întregii națiuni, armata, 
trup din trupul poporului, brațul său 
înarmat, se prezintă azi ca o forță 
militară modernă bine instruită, cu 
un inalt nivel de organizare. înzes
trată cu armament și mijloace teh
nice avînd performante superioare, 
produse in cea mai mare parte de 
industria națională de apărare, este 
capabilă să-și îndeplinească, in orice 
moment, misiunea de a salvgarda, 
împreună cu poporul, patria noastră 
socialistă.

Arătînd că sărbătorirea Zilei arma
tei are loc în climatul de puternică 
angajare generat de avîntul cu care 
întregul popor întâmpină Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
35-a aniversare a Republicii, vorbito
rul s-a referit la munca comandanți
lor, organelor, organizațiilor de par
tid și ale U.T.C. pentru a întimpina 
aceste evenimente cu rezultate deo
sebite în pregătirea de luptă și po
litică. pentru a realiza, așa cum o 
cere Directiva comandantului suprem, 
o nouă calitate, superioară, in toate 
domeniile vieții și activității ostă
șești. Subliniind preocuparea armatei 
pentru a se pregăti temeinic în ve
derea îndeplinirii misiunii sale de 
bază — aceea de a fi gata in orice 
moment să apere patria împreună cu

întregul popor, vorbitorul a relevat 
în același timp contribuția adusă de 
armata noastră pe șantierele econo
miei naționale, alături de oamenii 
muncii, la dezvoltarea și înflorirea 
tării, hotărîrea de a înfăptui neabătut 
sarcinile rezultate din istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului, din expunerile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la plenarele 
C.C. al P.C.R. din iunie și octombrie 
a.c.. precum și la recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R.

Călăuzită ferm de principiile poli
ticii externe a Republicii Socialiste 
România — a spus vorbitorul — ar
mata noastră acționează pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării cu 
armatele statelor participante.la Tra
tatul de la Varșovia, cu armatele tu
turor țărilor socialiste, întreține con
tacte cu armatele altor țări prietene, 
fără deosebire de orînduire socială, 
în spiritul bunei înțelegeri, respec
tului și cunoașterii reciproce, ceea 
ce constituie o contribuție specifică 
la cauza destinderii, a conlucrării 
între popoare, la lupta pentru pace 
în lume.

In încheiere, vorbitorul a arătat 
că, profund devotată patriei, poporu
lui și partidului, sub faldurile drape
lului tricolor, însemnul unic al 
României de azi, de miine’și dintot- 
deauna, oștirea își reînnoiește, și cu 
prilejul acestei sărbători, solemnul 
legămînt ca. înfăptuind cu hotărîre 
și responsabilitate comunistă întrea
ga politică internă și internațională 
a partidului și statului, misiunile și 
sarcinile încredințate de partid, de 
comandantul nostru suprem, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, să fie in 
permanență gata să-și îndeplinească 
sacra datorie de a apăra. împreună 
cu întreaga națiune, cuceririle revo
luționare, independența, suveranita
tea și integritatea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

Au rostit cuvîntări de salut gene
ral-locotenent (r) Toma Zotter, ve
teran din războiul antifascist. Mihai 
Dumitru Turcescu, secretarul comi
tetului de partid, comandant al găr
zilor patriotice de la întreprinderea 
optică română, Ion Iancu, secreta

rul comitetului U.T.C., comandant 
al formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei de la 
Uzinele „23 August".

După încheierea adunării, ansam
blul artistic „Doina" al armatei și 
formații artistice ostășești laureate 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României" au prezentat un spectacol 
festiv.

★
Cu prilejul Zilei armatei Repu

blicii Socialiste România, luni dimi
neață au fost depuse coroane de flori 
la Monumentul eroilor patriei și ci
mitirul militar Ghencea din partea 
Ministerului Apărării Naționale, Mi
nisterului de Interne, organelor loca
le de partid și de stat, precum și 
din partea Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război împotriva 
fascismului.

La solemnități au participat gene
ral-locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării naționa
le și secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, general-locote
nent Victor Stănculescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale, Nicolae 
Gîrba, adjunct al ministrului de 
interne și secretar al Consiliului 
Politic al Ministerului de Interne, 
general-maior Constantin Vasile 
Nuță, adjunct al ministrului de, in
terne, Dumitru Necșoiu și Eleonora 
Cojocaru, secretari ai Comitetului 
municipal București al P.C.R., Ștefan 
Bîrceri, vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Silvestru Vîrtosu, secretar al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, generali activi și în rezervă, 
ofițeri, pionieri.

S-au depus, de asemenea, coroane 
de flori la Monumentul eroilor so
vietici din partea Ministerului Apă
rării Naționale, organelor locale de 
partid și de stat și a Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului.

Au luat parte V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Cu același prilej, în țară âu fost 
depuse coroane și jerbe de flori la 
cimitirele și monumentele eroilor ro
mâni și ostașilor ' sovietici căzuți în 
războiul antifascist,

' ' (Agerpres)

Cronica
Luni a fost semnat, la București, 

Protocolul conducătorilor organelor 
centrale de planificare din Republica 
Socialistă România și Republica 

■ Populară Ungară pe anii 1983—1985, 
privind lărgirea schimbr ’.or • de 
mărfuri și a colaborării'’economice 
dintre cele două țări, peste Acordul 
de lungă durată pe anii 1981—1985.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Emilian Dobrescu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, iar din partea ungară 
de La jos Faluvegi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Oficiului Național al Planificării.

Au participat Aneta Spornic, minis
tru secretar de stat la Comitetul de 
Stat al Planificării, și Kovăcs Gyula, 
vicepreședinte al Oficiului Național 
al. Planificării.

A fost de față Barity Miklos, am
basadorul R.P. Ungare la București.

Cu prilejul Zilei naționale a Aus
triei, luni după-amiază a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia a conferențiat poeta 
Ana Blandiana.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai con
ducerii I.R.R.C.S., oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Andreas Somogyi, 
ambasadorul Austriei la București, 
membri ai ambasadei.

★
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste,^ luni seara a avut 
loc,. la Opera Romană din București, 
un spectacol de gală susținut de an
samblul de balet „Tanz-Forum" al 
Operei din Koln, care, in cadrul pro
gramului de schimburi culturale din
tre România și Republica Federală 
Germania, întreprinde un turneu in 
țara noastră. Spectacolul s-a bucurat

zi le i
de succes, balerinii oaspeți remar- 
cîndu-se prin virtuozitatea interpre
tării numerelor coregrafice incluse în 
program, prin măiestria îmbinării 
expresive a elementelor și procedee
lor . baletului clasic cu cele ale dan
sului modern.

La spectacol au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și cul
tură, numeroși iubitori ai artei co
regrafice.

Au fost prezenți Michael Jovy, am
basadorul R.F.G. la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La Lugoj s-au desfășurat lucrările 

„Simpozionului international de ci
bernetică generalizată — Stefan O- 
dobieja"; manifestare științifică oma
gială organizată de Fundația euro
peană Dfăgan, cu prilejul împlinirii 
a 80 de ani. de la nașterea marelui 
savant român. La simpozion au luat 
parte ciberneticieni, psihologi, ■ filo
zofi, medici și alți specialiști din in
stitute de cercetare și de învățămînt 
superior din ' București, Cluj-Napoca. 
Craiova, Iași, Timișoara, din alte 
centre universitare ale țării, precum 
și oaspeți de peste hotare.

Luni, pe platforma Combinatului 
siderurgic din Galați a fost elabo
rată șarja inaugurală la bateria nr. 8 
de cocsificare — eveniment ce mar
chează intrarea în circuitul pro
ductiv a acestui nou și important 
obiectiv.

Prestigioasă realizare a colectivelor 
de oameni ai muncii din cadrul în
treprinderii de construcții, montaje 
și reparații siderurgice Galați, bate
ria va contribui la creșterea produc
ției de cocs a combinatului cu peste 
30 Ia sută.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. ai P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comite
tul județean Galați al P.C.R. se spu
ne, printre altele : Succesul raportat 
astăzi de constructorii și siderurgiș- 
tii gălățeni — pe care-1 dedică Con
ferinței Naționale a partidului — 
este indisolubil legat de sprijinul 
permanent pe care dumneavoastră 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, l-ați acordat în soluționarea 
complexelor probleme privind asigu
rarea utilajelor și echipamentelor 
tehnologice de către industria con
structoare de mașini din țara noas
tră, sprijin pentru care vă rugăm să 
ne permiteți să vă adresăm cele mai 
calde și vii mulțumiri, recunoștința 
fierbinte șl înaltul nostru respect.

Preluind spre exploatare noua ba
terie, siderurgiștii gălățeni se anga
jează în fața dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să asigure buna ei funcționare, 
scurtînd durata de atingere a para
metrilor proiectați și sporind pe 
această cale producția de cocs a tării.

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
16,03 Viața școlii. Dialog despre calitate
16.25 Clubul tineretului
17,05 Reportaj pe glob. Panoramic aus

triac
17,20 Cabinet profesional. Ciclul „Indus

tria extractivă" (II)
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal ■ Actualitatea econo

mică
20.25 Un vast program de activitate po- 

Utieo-ldeologică. In întîmpinarea

Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român 16—18 decembrie 
1982 B Munca, factor hotârîtor al 
progresului

20,45 Seară de operă. Capodopere ale 
genului liric : „Madame Butter
fly" de Giaccomo Puccini (selec- 
țiunl)

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal El Actualitatea econo
mică

20,25 Salonul TV al artelor plastice. 
Cartea de artă și valorificarea pa
trimoniului artistic național

21,10 Maeștri ai muzicii românești. Tu
dor Ciortea

22,00 Telejurnal
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