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Intr-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică, 
dind glas sentimentelor de înaltă stimă și recunoș
tință pentru contribuția esențială, creatoare a 
secretarului general al partidului la dezvoltarea 
agriculturii noastre, hotăririi întregii noastre 
țărănimi de a înfăptui neabătut obiectivele noii 

revoluții agrare

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLăE CEAUSESCU Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Duminică, la Slatina, a avut loc

SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populara din municipiul Slatina
Dragi tovarâși,
Sărbătorim astăzi „Ziua recol

tei” cu rezultate deosebite in dez
voltarea agriculturii noastre so
cialiste. Am ales județul Olt pen
tru a sărbători această importan
tă zi a agriculturii noastre por
nind de la rezultatele remarcabile 
pe care cooperatorii, oamenii 
muncii din unitățile agricole de 
stat, întreaga țărănime, specialiștii 
din acest județ le-au obținut în 
agricultură în acest an. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).

Doresc să adresez tuturor parti- 
cipanților la această mare adunare 
populară, tuturor locuitorilor ju
dețului Olt, să adresez întregii 
țărănimi, tuturor oamenilor mun
cii, întregului nostru popor un 
salut călduros, revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări, 
(Aplauze și urale puternice, prelun
gite : se scandează îndelung 
„Ceaușescu șl poporul !“).

Sîntem în primul an al celui 
de-al 8-lea cincinal, care marchea
ză trecerea României la o nouă 
etapă de dezvoltare, ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație, (Urale și aplau
ze puternice, prelungite; se 
scandează Îndelung „Ceaușescu, 
România — stima noastră și 
mindria!“, „Ceaușescu și po
porul !“).

în conformitate cu hotăririle 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, în întreaga noastră activi
tate din industrie, agricultură și 
alte sectoare punem pe primul plan 
dezvoltarea intensivă, realizarea 
unei noi calități, înfăptuirea noii 
revoluții tehnico-ștlințifice și a 
noii revoluții agrare, care presu
pun perfecționarea și moderni
zarea întregii activități din patria 
noastră, ridicarea acestei activități 
la nivelul celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii pe plan 
mondial. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite t se scandează 
Îndelung „Ceaușescu — P.CJR. 
„Ceaușescu și poporul !").

Au trecut nouă luni din primul 
an al cincinalului. Putem face o 
apreciere a felului cum vom în
cheia acest an — și se poate spu
ne că, pe baza rezultatelor pe care 
le avem, vom realiza o creștere a 

producției industriale de cel puțin 
7 la sută, precum și o creștere co
respunzătoare a productivității 
muncii, a venitului național, a efi
cienței și rentabilității economice 
în întreaga noastră activitate. Pu
tem, de asemenea, spune acum, 
cînd sîntem de fapt la încheierea 
strînsului recoltei, că, pe baza re
zultatelor din acest an — deși nu 
am avut cele mai bune condiții 
climatice — obținem totuși o pro
ducție de peste 28 de milioane tone 
de cereale pe întreaga țară, ceea 
ce înseamnă înfăptuirea în linii 
generale a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea pînă la sfîr- 
șitul acestui cincinal. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).

, Pe baza- acestor rezultate ge
nerale, a realizărilor mari obținu
te de un număr important de uni
tăți agricole la producțiile de 
grîu, orz, porumb, floarea-soarelui 
și altele, precum și pe baza rezul
tatelor județului Olt — care a 
realizat la porumb, pe întreaga 
suprafață, peste 21 de mii de kg de 
porumb știuleți la hectar, peste 6 
mii de kg de grîu îa hectar, peste 
7 mii de kg de orz la hectar și 
peste 3 500 de kg de floarea-soare
lui la hectar — am hotărît, în 
Comitetul Politic Executiv și în 
Conșillul de Stat, instituirea înal
tului titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare", deoarece aceste pro
ducții marchează realizarea obiec
tivelor prevăzute în hotăririle 
Congresului al XIII-lea pentru 
sfîrșitul acestui cincinal. (Aplauze 
și urale ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

în cadrul adunării de astăzi am 
decernat județului Olt înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 
pentru aceste realizări remarcabile 
în producția agricolă, precum și 
primului secretar al județului, ca 
o înaltă apreciere a activității or
ganizației de partid, a țărănimii, 
a tuturor oamenilor muncii din 
agricultura acestui județ. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.CJt. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Doresc, în cadrul acestei mari 
adunări populare, să adresez cele 
mai calde felicitări întregii țără- 
nfmi, cooperatorilor, lucrătorilor 
din întreprinderile de stat și 
S.M.A.-uri, specialiștilor, tuturor 

celor care lucrează în agricultură, 
precum și tuturor locuitorilor ju
dețului Olt, organizației de partid, 
inclusiv primului secretar, pentru 
acest înalt titlu — și urarea de a 
acționa în așa fel, de a face totul 
pentru ca județul Olt să obțină 
și în viitor recolte și mai bune și 
să mențină acest loc ' fruntaș ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează indclung „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min
dria 1").

Tot în cadrul acestei mari adu
nări populare am decernat titlul 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 
unui număr de cooperative agricole 
și întreprinderi agricole de stat. 
Dar, în afară de acestea, avem 
încă un număr mare de unități 
care au obținut recolte importan
te : la grîu avem 23 de unități care 

au obținut peste 8 000 kg la hectar ; 
la orz, 68 de unități cu peste 8 000 
kg la hectar ; la porumb știuleți, 
71 de unități cu o producție de 
peste 20 000 kg la hectar ; la floa
rea-soarelui, 88 de unități cu peste 
3 000 kg la hectar ; la soia, 28 de 
unități cu peste 3 000 kg la hectar ; 
la sfecla de zahăr, 23 de unități cu 
peste 50 000 kg Ia hectar, iar la 
cartofi avem 13 unități care au 
obținut peste 40 000 kg la hectar. 
Deci, avem un număr mare de uni
tăți, aproape din toate județele, 
care urmează să primească, pen
tru rezultatele obținute, înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Aș dori să adresez felicitări uni
tăților cooperatiste și de stat că
rora le-am decernat astăzi acest 
înalt titlu, precum și celorlalte 

unități care îl vor primi în pe
rioada următoare — și să le adre
sez urarea de a face totul pentru 
a obține recolte și mai bune în 
viitor ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

De asemenea, pentru contribu
ția însemnată adusă la realizarea 
obiectivelor noii revoluții agrare, 
pentru crearea de noi soiuri de 
înaltă productivitate de grîu, orz, 
porumb, floarea-soarelui și altele, 
Consiliul de Stat, Comitetul Politic 
Executiv au hotărît să decerneze 
Institutului de Cercetări Fundulea 
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare", ca o apreciere a 
activității de pînă acum. Doresc să 
adresez felicitări tuturor oameni- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Angajamentul ferm al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din agricultură de a pune tot mai bine în valoare marile rezerve 

de sporire a producției in agricultura noastră socialistă

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
CU PRILEJUL CONFERIRII TITLULUI DE „EROU AL NOII REVOLUȚII AGRARE"
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DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea titlului de „Erou 

al Noii Revoluții Agrare" județului Olt, 
primului secretar al Comitetului județean Olt 
al P.C.R. și unor unități agricole socialiste

Pentru rezultatele deosebite obținute i4 înfăptuirea paUticli partidului 
și statului de dezvoltare și modernizare a agriculturii și pentru realizarea 
în anul 1986 a unor recolte mari pe intinse suprafețe de teren, corespun
zător cerințelor noii revoluții agrare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" județului 

Olt, care a obținut pe întreaga suprafață cultivata o proaucjie medie de 
peste 6 000 kg grîu și secară la hectar, peste 7 000 kg de orz la hectar, 
1.1 624 kg p a rum ty știuleți la hectar, peste 3 500 kg rloarea-soarelui la 
hectar, precum și producții mari la celelalte culturi vegetale, la legume, 
struguri și fructe.

Art 2. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" tovarășu
lui Vasile Bărbuiescu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al 
P.C.R.

Art. 3. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" următoa
relor unități agricole socialiste care au obținut la grîu și secară producții 
medii de peste 8 000 kg la hectar pe întreaga suprafață cultivată :

- Cooperativei agricole de producție „Ogoru" din comuna Pecica. 
județul Arad - 8 865 kg la hectar ;

- întreprinderii agricole de stat „Jegălia”, județul Călărași - 8 543 kg 
la hectar;

- Cooperativei agricole de producție „Topolovățu Mare", județul 
Timiș - 8 474 kg la hectar ;

- întreprinderii agricole de stat „Studina", județul Olt - 8 180 ka la 
hectar ;

- Cooperativei agricole de producție „Vișina Veche", județul Oft - 
8 063 kg la hectar;

- întreprinderii agricole de stat „Tomnatec", județul Timiș - 8 022 kg 
la hectar ;

- întreprinderii agricole de stat „Nădlac", județul Arad - 8 010 kg la 
hectar ;

- Stațiunii didactice experimentale Timișoara, județul Timiș - 8 055 
kg la hectar.

Art 4. — Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" următoa
relor unități agricole socialiste care au obținut la orz producții medii de 
peste 8 000 kg la hector pe întreaga suprafață cultivată :

- Cooperativei agricole de producție „Băilești", județul Dolj - 9 193 
kg la hectar ;

- întreprinderii agricole de stat „Dragalina", județul Călărași - 
8 700 kg la hectar ;

- Cooperativei agricole de producție „Orlea", județul Olt - 8 426 kg 
la hectar ;

- Cooperativei agricole de producție „Valea Mare", județul Olt — 
8 240 kg la hectar ;

- întreprinderii agricole de stat „Recaș", județul Timiș - 8 210 kg la 
hectar ;

- întreprinderii agricole de stat „Stelnica", județul Ialomița - 8159 
kg la hectar ;

- Cooperativei agricole de producție „Periam", județul Timiș - 8 100 
kg la hectar ;

Art 5. — Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" următoa
relor unități agricole socialiste care au obținut o producție medie de peste 
20 000 kg porumb știuleți la hectar pe întreaga suprafață cultivată :

- Cooperativei agricole de producție „Scornicești", județul Olt — 
27 450 kg la hectar ;

- Combinatului agroindustrial Timiș - 25 600 kg la hectar și care a 
îndeplinit și criteriile stabilite pentru producția animală ;

- întreprinderii agricole de stat „Corabia", județul Olt - 25 366 kg la 
hectar ;

- Intre^tinderii agricole de stat „Mihâilești", județul Giurgiu - 
24 300 kg la hectar;

- întreprinderii agricole de stat „Turnu Măgurele", județul Teleorman 
— 24 268 kg la hectar ;

- Cooperativei! agricole de producție „Secusigiu", județul Arad — 
23 611 kg la hectar;

- Cooperativei agricole de producție „Salonta", județul Bihor — 
22 103 kg Io hectar ;

Art. 6. - Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare" următoa
relor unități ogricole socialiste care au obținut la cartofi de toamnă 
producții medii de peste 50 000 kg la hectar pe întreaga suprafață cultiva
tă :

- întreprinderii agricole de stat „Prejmer", județul Brașov - 51 000 kg 
la hectar ;

- Cooperativei agricole de producție „Sinmartin", județul Harghita - 
50 800 kg la hectar;

- întreprinderii ogricole de stat „Rădăuți", județul Suceava - 50107 
kg la hectar.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Prin decret prezidențial, s-a mai conferit titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" unităților agricole socialiste de stat și cooperatiste care 
au obținut producții agricole vegetale și animale la nivelul obiectivelor 
noii revoluții agrare.
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SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarâța Elena Ceaușescu au participat duminică, 
19 octombrie, la Slatina, la sărbătorirea „Zilei recoltei".

împreună cu secretarul general al 
partidului s-au aflat tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Iosif Banc, 
Emil Bobu, Ion Dincă. Silviu 
Curticeanu.

Sărbătorirea „Zilei recoltei" a avut 
loc, in acest an. în județul Oit, în 
semn de prețuire a muncii rodnice 
depuse și a rezultatelor de seamă 
obținute de lucrătorii ogoarelor din 
această parte a țării in creșterea 
producțiilor vegetale și animale, la 
nivelul cerințelor și exigențelor puse 
de partid, de Congresul al Xlll-lea 
al P.C.R. in fața agriculturii noas
tre socialiste. Pentru recoltele deo
sebite Înregistrate la toate culturile 
și pe întreaga suprafață cultivată — 
cele mai mari din istoria patriei — 
județului Olt i s-a conferit titlul de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare", 
fiind primul județ distins cu aceit 
înalt titlu. Realizările importante 
dobîndlte de agricultura județului 
sînt rodul unor eforturi permanente, 
al unei activități, susținute, desfă
șurate in spiritul hotăririlor Con
gresului al Xlll-lea al P.C.R., al 
orientărilor șl indicațiilor secre
tarului general al partidului, pentru 
sporirea continuă a potențialului 
productiv al pămintului, utilizarea cu 
maxtmum de randament a bazei 
tehnlco-materiale, a forței de mun
că. aplicarea fermă a cuceririlor 
științei agricole in toate domeniile, 
pentru promovarea ordinii, discipli
nei și răspunderii. Experiența va
loroasă dobindită de oamenii muncii 
din agricultura județului Olt repre
zintă pentru lucrătorii ogoarelor do 
pe întreg cuprinsul țării o adevărată 
școală a producțiilor record.

Reintllnirea cu conducătorul parti

dului și statului In această zi de tra
dițională sărbătoare și fnsuflețitor 
bilanț a constituit pentru locuitorii 
județului Olt un minunat prilej de 
a-i exprima, direct și cald — la fel 
cum au făcut-o de fiecare dată cind 
l-au avut in mijiocul lor — senti
mentele de nețărmurită dragoste, 
stimă și recunoștință pentru dă
ruirea și abnegația revoluționară cu 
care acționează pentru dezvoltarea 
intensivă și modernizarea continuă 
a agriculturii, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, pentru ridi
carea gradului de civilizație al satu- 

*lui românesc și progresul multilate
ral al tării, pentru împlinirea noului 
destin al patriei, pentru edificarea 
socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul României.

Aceste alese simțăminte și-au gă
sit o vibrantă expresie in primirea 
entuziastă făcută iubiților oaspeți.

La coborîrea din elicopter, care a 
aterizat pe platoul din fața între
prinderii de aluminiu din Slatina — 
unitate reprezentativă a industriei 
noastre metalurgice — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de primul 
secretar al Comitetului județean Olt 
al P.C.R., Vaslle Bărbulescu, care 
le-a urat. In numele tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc pe aceste înflori
toare meleaguri, un călduros bun 
venit.

în cinstea sosiri! secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, era aliniată o formație 
alcătuită din ostași al forțelor ar
mate. membri ai gărzilor patriotica 
șl ai detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
care a prezentat onorul, A fost in

tonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Gazdele au invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să guste din plinea 
plămădită din recolta acestui an. Ea 
rindul lor. pionieri și șoimi ai pa
triei. tineri și tinere, in frumoase 
costume oltenești, au oferit, cu emo
ție și bucurie, din adincul inimilor, 
buchete de flori. Un băiat și o fată 
au pus pe umerii iubiților oaspeți 
marame cusute cu măiestrie din tir 
de borangic.

Erau de față numeroși localnici, 
muncitori și țărani, care au aclamat 
si ovaționat îndelung pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu,

Coloana oficială de mașini a 
străbătut apoi principalele artere 
ale municipiului Slatina, care, ase
menea tuturor așezărilor patriei, a 
cunoscut, in perioada inaugurată de 
Congresul al ÎX-lea al partidului, o 
puternică dezvoltare economică și 
socială, conferindu-i o nouă Înfăți
șare, demnă de timpul eroic ce-1 
trăiește țara. De-a lungul traseului 
se aflau mii de cetățeni, bărbați și 
femei, tineri și virstnlci. caro 
purtat» portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. fluturau stegulețe roșii 
și tricolore, buchete de flori. Dlnd 
glas gindurilor șl simțămlntelor pe 
care le Împărtășeau In aceste mo
mente sărbătorești, cei prezent! au 
scandat îndelung, cu Înflăcărare, 
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu 
și poporul !". „Stima noastră și 
mindria Ceaușescu — România !", 
..Ceaușescu — Pace I". „Ceaușescu 
fiu iubit, in Slatina bun venit !“. 
Formații artistice întregeau prin 
cintec și dane atmosfera acestei zile 
deosebite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor de caldă

stimă și prețuire ale locuitorilor 
orașului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat au fost invitați să viziteze 
Expoziția „Agricultura județului OII 
in Epoca Nicolae Ceaușescu".

$i aici, ambianță caracteristică 
marilor evenimente. Aleea care duce 
în incinta expoziției era flancată de 
mari panouri cu imagini readucînd 
in memorie cele mai semnificative 
momente din timpul numeroaselor 
vizite de xucru pe care conducătorul 
partiduiui și statului le-a efectuat 
in această zonă a țării.

Pe frontispiciu) impunătorului am 
de triumf de la intrare erau înscrise 
cuvintele : „Din toată inima vă 
adresăm un fierbinte bun venit 1"

Portretele tovarășuiui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu domină intrarea In 
expoziție. Sub ele. cuvinte de 
fierbinte recunoștință si puternică 
angajare patriotică :

Din inimă vă mulțumim.
Pentru titlul ce-1 primim ! 
Vom munci cu mai mult spor. 
Pentru tară și popor 1
Cadrul expoziției a fost folosit 

pentru o dezbatere aprofundată a 
experienței bogate acumulate de 
lucrătorii ogoarelor oltene, de spe
cialiști, a sarcinilor pe care noua re
voluție agrară le pune în continuare 
In fața acestui județ, a Întregii țări. 
La dialogul purtat de secretarul ge
neral al partidului au participat 
Gheorghe David, ministrul agri
culturii. Paula Prioteasa, ministrul 
industriei alimentare și al achizițio
nării produselor agricole. Marin 
Vasiîe. președintele Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Tiberiu Mureșan. pre
ședintele Academiei de Științe Agri
cole și Silvice, primii secretari ai co
mitetelor județene de partid Arad, 
Argeș, Bihor, Brăila. Călărași, Con

stanta, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Te
leorman, Timiș. Vilcea și a! Sec
torului agricol Ilfov, conducători de 
unități agricole, cercetători.

După cum s-a relatat și in presa 
de iert, ampla expoziție organizată 
la Slatina cu prilejul „Zilei recoltei" 
a pus pregnant in evidență transfor
mările profunde ce au avut Ioc în 
agricultura județului Olt. ca urmare 
a transpunerii in practică a hotăriri-^, 
lor celui de-a! Xlll-lea Congres al' 
partidului, a obiectivelor noii revo
luții agrare, a indicațiilor și orien
tărilor date de secretarul general al 
partidului.

Secretarul general al partidului a 
fost informat că. datorită folosirii 
rationale a pămintului. aplicării 
unui întreg complex de măsuri, dar 
mai ales priceperii șl pasiunii dove
dite de cei ce-și desfășoară activi
tatea in agricultura județului, pro
ducția agricolă globală a sporit in 
ultimele două decenii de 5 ori. pre
cum și de 3,4 ori la griu, de 3,6 ori 
la orz, de 12.4 ori la porumb, de 4.2 
ori la floarea-soarelui, de 4,4 ori la 
soia și de 4.2 ori la sfecla de zahăr. 
Importante creșteri s-au înregistrat 
in legumicultura, pomicultură, viti
cultură. in sectorul creșterii anima
lelor. Urmare firească a creșterii 
producțiilor agricole, vegetale și 
animale, au sporit substanțial li
vrările județului la fondul de stat. 
Astfel, in 1986 au fost livrate de 8 
ori mal multe cereale deci! !n 1963. 
în aceeași perioadă au crescut livră
rile șt la legume — de peste 10 ori, 
la fructe — de 14 ori, la stru
guri de ÎS ori, iar la produ
sele animaliere, in funcție de sorti
mente. de 2 pină la 4 ori.

Un rol hotăritor in obținerea unor 
producții mari, sigure și stabile în 
județul Olt l-a avut folosirea semin
țelor din soluri și hibrizi de mare 
productivitate. în expoziție sînt pre
zentate soiurile de griu Fundulea-133, 
Flamura-60, Lovrln-34, precum șl

soiul de perspectivă Fundulea-4, cu 
un potential productiv de 6 pînă la 
9 tone la hectar, soiurile de orz 
„Miraj", „Productiv" și „Precoce", 
ultimul recent omologat, cu o pro
ductivitate de pină la 10 tone la 
hectar, numeroși hibrizi de porumb 
aCațl in marea cultură, dintre 
care se remarcă creațiile recente 
Fundulea-320 și 378. timpurii și de 
mare productivitate.

Expoziția relevă sugestiv dezvol
tarea horticulturii județului ilustra
tă de dinamica recoltelor legumicole, 
pomicole și viticole, bazate atit pe 
experiența tradițională locală, cit și 
pe generalizarea unor tehnologii noi. 
de mare eficientă, din alte zone ale 
țării. Este semnificativ că și in le
gumicultura peste 30 de unități 
agricole au obținut o producție me
die de peste 53 tone de legume in 
oimp.

în continuare s-au vizitat spațiile 
rezervate zootehniei, sector In care 
județul Olt a acumulat, de aseme
nea, o bogată experiență atit in 
creșterea animalelor,-cit și in asigu
rarea bazei furajere.

Față de anul 1965. efectivele de 
bovine și ovine sînt acum de aproa
pe două ori mai mari, iar numărul 
porcinelor a sporit, de circa trei ori. 
In structura bazei furajere a județu
lui o pondere de 75 la sută o au lu
cerna și trifoiul, culturi deosebit de 
valoroase. Pentru asigurarea necesa
rului de furaje se utilizează in to
talitate și subprodusele vegetale, 
care se prelucrează prin tehnologii 
originale, in bucătăriile furajere. în 
scopul ridicării valorii lor nutritive. 
Au fost vizitate apoi standurile care 
ilustrează realizările din sericicultu
ră, apicultură și din sectorul crește
rii animalelor mici.

în sectorul rezervat mecanizării a 
fost prezentată o gamă largă de ma
șini și utilaje agricole, noi șt moder
nizate, aflate in dotarea unităților de

producție. Un loc aparte In cadrul 
sectorului mecanizării a fost re
zervat activității de recondițlonare 
e pieselor de schimb și subansam- 
blelor prin tehnologii moderne și 
eficiente. S-a subliniat că in 1986 au 
fost recondiționate peste 4 000 de 
repere, ceea ce reprezintă 64 la sută 
din totalul cheltuielilor prevăzute 
pentru consumul de piese de schimb.

La standurile unităților de indus
trie alimentară din județ s-a infor
mat că in această ramură a-a acțio
nat pentru lărgirea gamei sortimen
tale și ridicarea calftătii la produsele 
de panificație, paste făinoase, con
serve șl semiconserve din legume și 
fructe, preparate din carne, produse 
lactate și brînzeturi. sucuri naturale.

Modul in care se acționează pen
tru valorificarea cit mai deplfnă a 
resurselor locale este pus in eviden
tă de spațiul expozitional al Uniunii 
Județene a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Achiziții și Desfacerea 
Mărfurilor.

Pe parcursul vizitării expoziției, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat eforturile depuse in județul Olt 
pentru dezvoltarea intensivă a agri
culturii. a felicitat pe cel ce mun
cesc pe ogoarele oltene, recomandind 
să se acționeze pentru generalizarea, 
in întreaga tară, a experienței 
primului județ „Erou al Noii Revo
luții Agrare".

La plecarea din expoziție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost ovaționați 
indelung. cel orezenti exprimind 
sentimentele de aleasă stimă și 
profundă dragoste ale tuturor locui
torilor județului fată de secretarul 
general al partidului pentru activi
tatea sa neobosită desfășurată pen
tru elaborarea si înfăptuirea polPtcii 
agrare a partidului, pentru înflorirea 
continuă a satului românesc, a 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL SLATINA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti- .. .. ___ ,___ _

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a participat,

. duminică, 19 octombrie, la marea adunare populară din mu- 
nlcipiul Slatina consacrată „Zilei recoltei*.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Iosif Banc. Emil Bobu, 
Ion Dincă, Gheorghe David. Silviu 
Curticeanu.Au fost prezenți. ca invitați, pri
mii secretari al comitetelor județene 
de partid : Arad — Elena Pugna ; 
Argeș — Constantin Zanfir ; Bihor 
— Andrei Sorcoiu ; Brăila — Anton 
Lungu ; Călărași — Ioan Foriș ; Con
stanța — Mihai Marina ; Dolj — 
Gheorghe Stoica : Giurgiu — Ion 
Popescu ; Ialomița — Gheorghe Tă- 
nase ; Teleorman — Gheorghe Ma
tei ; Timiș — îlie Matei ; Vilcea — 
Venerica Pătru ; Sectorul agricol 
Ilfov — Viorei Vlzureanu, precum și 
membri ai conducerii unor ministere, 
organizații de masă și obștești, uni
tăți agricole de stat și cooperatiste 
fruntașe din întreaga țară.

La tradiționala sărbătoare, organi
zată la Olt in semn de inaltă apre
ciere â rezultatelor muncii lucrăto
rilor ogoarelor din această parte a 
țării, au venit zeci de mu de țărani 
Cooperatori, alti oameni ai muncii 
din agricultura județului.

Stadionul din localitate, care a 
găzduit această mare adunare popu
lară. a fost împodobit sarDătorește.

Un mare portret al conducătorului 
iubit al partidului și statului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. încadrai de 
drapele roșii șl tricolore, domina 
stadionul. Tot aici se putea citi 
urarea „Trăiască Partidul Comu
nist Român, in frunte cu secre
tarul Său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. Străluceau in 
reflexe aurii stemele țării $i parti
dului. Pe verdele gazonului, nume
roși tineri Înscriau cu trupurile lor 
numele epocii glorioase pe care o 
trăim, al epocii celor mai de saamă 
împliniri din istoria României — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". De ase
menea, s-a dat contur hărții patriei, 
inlăuntrul căreia se sugera un clmp 
de culoarea griului copt, semn al 
roadelor bogate. Pe o pancartă era 
inserts angajamentul ferm al celor 
ce muncesc in agricultura județului: 
„Vom face totui pentru a onora 
înaltul titlu de Erou al Noii Revo
luții Agrare, acordat județului OIt!“.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu in tribuna oficială a fost 
intimplnată de Zecile de mii de 
participant la marea adunare popu
lară cu puternice și însuflețite 
aplauze, urale și ovații. S-a scandat 
cu . Înflăcărare : „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mindria. Ceaușescu 
— România !“.

Marea adunare populară a fost 
deschisă de tovarășul Vasile Bărbu- 
lescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R.. care a spus:

Mnlt iubito șl stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cu cele mai alese cuvinte ale con

științei și ale inimii, cu gindurlle ca 
o toamnă încărcată de aurul roade
lor, pentru bucuria nemărginită a 
reintilnirii cu cel mai iubit ei brav 
fiu al patriei, locuitorii de pe aceas
tă străbună vatră românească vă 
urează, eu dragoste și devotament 
nețărmurit, un fierbinte „Bine ați 
venit in județul Olt", mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, președinte al 
Republicii Socialiste România.

Avem astăzi, din nou. marea 
cinste și onoare de a primi 
in mijlocul nostru pe secreta
rul general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ctitor genial al 
României modeme, revoluționar a 
cărui viată se identifică încă din 
anii tinereții cu năzuințele întregii 
națiuni, strălucit strateg al înaintării 
noastre spre comunism, căruia parti
dul șl poporul i-au conferit. în semn 
de profundă recunoștință si deose
bită prețuire. înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare". Intr-un 
glas cu Întregul partid, cu toti fiii 
patriei, organizația județeană de 
partid, toti locuitorii județului Olt 
vă adresează din adîncul inimilor 
cele mai sincere felicitări, dorln- 
du-vă ani multi, fericiți și luminoși, 
prețuiti de istorie pe măsura fapte
lor și a dragostei ce o purtați oame
nilor.

Aducem omagiul nostru de inimă 
și conștiință mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu. militant de frunte 
al partidului și statului nostru, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională. care și-a format, la înalta 
școală revoluționară a partidului, 
alese calități și virtuți patriotice, 
acționind. cu un insufletitor patos 
revoluționar, cu o inestimabilă pu-

tere de muncă și creație, pentru 
continua prosperitate a națiunii 
noastre socialiste.

Vă mulțumim din adincul Inimilor 
noastre, mult iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceausescu, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu. 
că ne-ati acordat inalta Încredere și 
onoare de a organiza „Ziua recoltei 
1986“ pe legendarele plaiuri ale 
Oltului.

în continuare, participant)! la ma
rea sărbătoare, locuitorii ludefului 
au trăit un moment de profundă sa
tisfacție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in- 
minat Înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" fudetului Olt, 
primului secretar al Comitetului Ju
dețean Olt al P.C.R. și unor unități 
agricola socialiste, conferite prin 
Decret prezidențial.

Luind cuvintul. tovarășul Vasiie 
Dărbnlescu a spus :

Mult Iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 

ElenaMult stimată tovarășă 
Ceaușescu,

Stimat! tovarăși,
Cuvintele nu pot nici po 

reda dimensiunea bucuriei, 
gostei fierbinți, a sentimentelor de 
adtncă recunoștință, a mulțumirilor 
din inimă pentru acordarea înaltu
lui titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" organizației de partid a ju
dețului Olt. unor unități de la noi 
și din întreaga tară pentru rezulta
tele obținute in infăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, funda
mentată cte dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, cu 
profunda clarviziune $1 cutezanță 
revoluționară ce vă caracterizează 
întreaga viată.

Pornind de la ceea ce dumnea
voastră. mult iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. ne-ați 
învățat de fiecare, dată la fata locu
lui, âm situat în centrul preocupă
rilor organizației noastre județene de 
partid Îmbunătățirea structurii solu
lui și a tehnologiilor de cultură, re
ducerea cheltuielilor și creșterea efi
cienței. generalizing și tn agricultură 
principiile mecanismului economico- 
financlar, întărirea ordinii, a disci
plinei și a răspunderii, dezvoltarea 
conștiinței revoluționare, ridicarea 
nivelului de cunoștințe profesionale, ■ 
tehnico-ștlințiflce si culturale al 
oamenilor.

Sintem pe deplin conștiențl câ nu 
am fi putut ridica producțiile la ni
velul cerințelor noii revoluții agrare 
dacă nu aveam sprijinul substantial 
al cercetării științifice, care ne-a pus 
la dispoziție tehnologii, semințe șt 
material sădltor de inaltă producti
vitate. Iată de ce ne facem o datorie 
de onoare adresind cele mal calde 
mulțumiri și aleasa noastră recu
noștință tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru contribuția deosebită la dez
voltarea științei și tehnicii româ
nești. la aplicarea rezultatelor cer
cetării științifice în producție.

Dacă in anul 1984. așa cum vă ra
portam, mult stimate tovarășe secre
tar general, la adunarea populară de 
la Slatina, realizam doar in cîteva 
unități producții medii de peste 8 000 
kg griu sau orz și 20 tone porumb 
știuleți la hectar. în anul 1986 ase
menea producții au devenit precum 
cimpurile înfloritoare in întregul 
județ. Aceasta dovedește, încă o dată, 
justețea obiectivelor noii revoluții 
agrare, ilustrează că folosind rational 
și cu mai multă răspundere baza 
tehnico-materială de care dispunem 
și pe care partidul, societatea, dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
secretar general, faceți totul pentru 
a o pune ia dispoziția agriculturii, 
putem să ridicăm in mai mare măsu
ră producția de cereale, de plante 
tehnice, de legume șl fructe, produc
ția animalieră, intr-un cuvînt bună
starea oamenilor.

Și ce poate fi mai grăitor In acest 
sens decit faptul că în județul nos
tru 30 de unități au realizat pe în
treaga suprafață cultivată cu grîu 
sau orz peste 8 000 kg la hectar, iar 
17 unități peste 26 000 kg porumb 
știuleți la hectar.

Producțiile obținute în acest an 
ne-au creat posibilitatea să vindem 
la fondul de stat peste două mili
oane tone de produse vegetale, pe 
această bază crescind substanțial atit 
veniturile membrilor cooperatori, cit 
și ale unităților cooperatiste.

Vă raportăm, totodată, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că am îndeplinit 
și depășit și sarcinile de export la 
fructe, iegume, cartofi timpurii și 
alte produse ale industriei alimen
tare.

Pregătim cu multă atenție recolta

departe 
a dra-

soiuriBeneficiind de semințe din 
șl hibrizi de mare valoare biologică, 
de o bază tehnico-materială moder
nă, In acest an am reușit, pe teren 
neirigat. jA obținem, de oe 600 hec
tare, o recoltă medie de 8 865 kg griu 
la hectar. Iar la porumb de pe 717 
hectare, 23 750 kg știuleți la hectar, 

înaltul titlu de ..Erou a! Noii Re
voluții Agrare", decernat astăzi uni
tății noastre, constituie pentru noi 
toți un puternic stimulent in vederea 
înfăptuirii neabătute a hotăririlor 
Congresului al XIIÎ-!ea al partidu
lui, a programelor prioritare de dez
voltare a agriculturii.

Directorul I A S. Jegălla, județul 
Călărași. Gheorghe Eftimie, a spus :

Mult iubite și stimate 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în numele lucrătorilor ogoarelor 

județului Călărași, vă adresăm din 
adincul inimilor noastre, dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general . Nicolae. Ceaușescu, pri
mul „Erou a! Noii Revoluții Agrare", 
ilustru conducător al destinelor lumi
noase ale națiunii române, profunde 
mulțumiri și întreaga recunoștință 
pentru grija permanentă pe care o 
purtau pentru modernizarea conti
nuă agriculturii noastre socialiste, 
pentru concepția profund științifică 
și inalta clarviziune cu care elabo
rați conceptul și căile practice de 
înfăptuire a noii revoluții agrare.

Gindurile și sentimentele noastre 
de aleasă stimă și adincă prețuire se 
îndreaptă in aceste momente inâJțn- 
toare către mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, eminent om poli
tic, savant de reputație mondlâlft, 
pentru remarcabila contribuție la 
progresul cercetării științifice ro
mânești. de ale cărei rezultate agri
cultura beneficiază nemijlocit.

Rezultatele obținute de agricultura 
județului Olt, primul județ al țârii 
căruia i s-a conferit titlul de „Erpu 
al Noii Revoluții Agrare", de cele
lalte unități cărora li s-a înmînat 
acest înalt titlu, demonstrează cu tă
rie justețea politicii agrare a parti
dului, faptul câ acolo unde se acțio
nează cu întreaga răspundere, în 
spirit revoluționar, pentru promova
rea largă a celor mai noi cuceriri 
ale științei agrozootehnice și folosi
rea eficientă a bazei tehnico-mate- 
rlale se obțin recolte mari, sigure și 
stabile. In orice condiții de climă.

Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
aplicind Întocmai prețioasele dum
neavoastră indicații și orientări, pu- 
nind un accent deosebit pe execu
tarea tuturor lucrărilor agricole la 
un Înalt nivel calitativ, colectivul în
treprinderii agricole de stat Jegălla, 
județul Călărași, a reușit In acest an 
să obțină de pe cele 1 950 ha cultiva
te cu griu o producție medie de 
8 534 kg la ha. De asemenea, tn uni
tatea noastră s-au realizat peste 20 
tone porumb știuleți la hectar și 45 
tone sfeclă la hectar.

Vă Încredințăm. mult iubite și 
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, că vom răspunde prin 
fapte grijii pe care o acordați dez
voltării agriculturii, că vom urma 
neabătut mărețul dumneavoastră 
exemplu de inalt eroism și neasemu
ită dăruire revoluționară, pentru a 
ne spori contribuția la progresul 
multilateral al scumpei noastre pa
trii. România socialistă.

Luind cuvintul, tovarășul, Marin 
Tupangiu, președintele C.A.P. Băi- 
lești, județul Dolj, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tova
răși,

Cu sentimente de cel mai profund 
respect și de dragoste nețărmurită 

- față de dumneavoastră, mult stima-
ral, vă rog să-mi permiteți să vă 
aducem omagiul fierbinte și inalta 
recunoștință ale tuturor lucrătorilor 
ogoarelor din județul Dolj. împreună 
cu urarea de multă sănătate șl fe
ricire, spre binele și prosperitatea 
întregului nostru popor, pentru con
tinua înflorire a României socialiste.

Ne exprimăm deplina satisfacție 
pentru conferirea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" to
varășului Nicolae Ceaușescu, ctito
rul glorios al României moderne, 
erou intre eroii neamului, semn al 
cinstirii și recunoștinței întregului 
popor fată de inestimabila contribu
ție la elaborarea și fundamentarea 
conceptului noii revoluții agrare și 
la stabilirea obiectivelor acesteia. în 
scopul accelerării progresului agri
culturii în actuala etapă ' 
tare economico-socială a

Ne întîlnim aici, la 
toamna cea mai bogată

anului viitor. Sftminta de griu șl do 
orz a fost incorporată in rinduri dese 
pe întreaga suprafață prevăzută, se 
continuă slringerea furajelor și ară
turile adinei de toamnă, se acțio
nează cu toate forțele pentru 9 rea
liza programul prevăzut pentru 
această iarnă de fertilizare a solu
lui cu îngrășăminte organice și apli
carea de amendamente, de afinate și 
scarificare a solului, pentru a spori 
rodnicia pâmintuiui. 5

în continuare, vorbitorul a spus : 
Este o datorie de conștiință să 
subliniem, cu mindrie patriotică, că 
toate realizările obținute in județul 
Olt. județ ce cunoaște. Împreună cu 
tara. înfăptuiri de seamă, dispunlnd. 
in prezent, de o Industrie puternică, 
de o agricultură modernă si o cul
tură înfloritoare, se datoresc nemți-; 
locit genialei cutezanțe si gindiri 
creatoare, energiei revoluționare cu 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, con
duceți destinele României.

Și cu acest prilej, oamenii muncit 
din industria județului Olt Vă ra
portează. mult iubite tovarășe secre
tar general, că. acționind cu respon
sabilitate revoluționară pentru a 
înfăptui indicațiile și sarcinile tra
sate de dumneavoastră, au realizat 
peste plan o producție-marfă indus
trială in valoare de 400 milioane lei, 
obținind insemnate depășiri fată de 
plan și la producția netâ. la proauc- 
tivitatea muncii, la investiții Și ’Ș 
ceilalți indicatori. Acționăm cu toată 
răspunderea pentru a ne onora sar
cinile la export.

înfăptuind obiectivele ce ne revin 
din hotâririle Congresului al XIII- 
lea al partidului, dăm o înaltă apre
ciere și susținem din toată timt8 
noastră politica externă a partidu
lui șl statului nostru la elaborarea 
și înfăptuirea căreia dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral aveți rolul hotăritor. Sintem 
mindri că aparținem acestei epoci, 
că pe pian mondial numele patriei 
noastre, al dumneavoastră, vajnic 
apărător al păcii $1 Înțelegerii intre 
popoare, al existenței vieții pe Pă- 
mlnt sint rostite cu respect și con
siderație pe toate meridianele lumii.

Strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
facem legămint solemn că nu exista 
cauză mai inaltă și crez mai insu- 
flețitor decit slujirea cu cel mai 
fierbinte devotament a politicii in
terne și externe a partidului și sta* 
tulul nostru, că vom face totul pen
tru a ridica mai sus steagul produc
țiilor mari și, in următorii ani. ca
- așa cum acționați dumneavoastră 
cu pasiune și dăruire revoluționara
— fiecare județ să devină si să ră- 
mină vatră de belșug intr-o tară a 
bunăstării.

Cu toată căldura inimilor noastre 
vă rugăm să primiți dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. și mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu urarea 
pornită din adincul ființei noastre : 
Să ne trâiți ani multi, cu sănătate, 
pentru a da poporului durata isto
riei, să ne trăiți pentru țară, pentru 
a ne conduce pe mal departe pe dru
mul de glorii si lumină comunistă.

în continuare, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Vasilescu, președin
tele C.A.P. „Ogoru" din comuna 
Pecica. județul Arad, care a spus .

Mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Mă aflu sub puternica impresie a 

înălțătorului moment in care dum
neavoastră. mu.lt iubite Și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați fost 
distins cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". în semn de 
aleasă prețuire și recunoștință ale 
partidului, ale întregului popor adu
se ilustrului său conducător, revolu
ționarului clarvăzător care a funda- .„varftse secretar eene-mentat teoretic și practic strateg a te, ^ășejertetar g
celei mai profunde transformări din 
istoria agriculturii noastre, rolul și 
funcțiile acestei importante ramuri 
în progresul multilateral al patriei.

Sărbătorind „Ziua recoltei" aici, in 
județul Olt. județ „Erou al Noii Re
voluții Agrare", avem prilejul să cu
noaștem direct valoroasa experiență 
a acestui județ, care a demonstrat 
convingător, prin producțiile obținu
te, viabilitatea grandioaselor obiecti
ve ale revoluției agrara.

Acționind în spiritul orientărilor 
și indicațiilor dumneavoastră, colec
tivul de muncă al cooperativei agri
cole de producție „Ogoru". din co
muna Pecica, județul Arad, a acor
dat toată atenția promovării în prac
tica agricolă a celor mai valoroase 
cuceriri ale cercetării științifice — 
activitate laborioasă care beneficiază 
de sprijinul și îndrumarea directă, 
de înaltă competență, ale mult sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu.

tovarășe

Elena

de dezvol
tării.
Slatina, in 
din istoria

tării, fiind oaspeții primului Iudet 
distins cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". Faptul că un 
Întreg Iudet șl numeroase unități de 
pe tot cuprinsul tării au obținut re
colte la niveluri impuse de cerințele 
noi’ revoluții agrare demonstrează 
justețea politicii agrare a partidului, 
clarviziunea șl rigoarea științifică a 
orientărilor și indicațiilor dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul a arătat că In cooperati
va agricolă de producție Bălleștl s-au 
obținut următoarele producții medii 
la hectar : 8 562 kg orz. 6 714 kg griu, 
20 tone porumb știuleți, peste 40 000 
kg Bfeclă de zahăr. Pe unele sole am 
obținut producții de peste 8 000 kg 
griu la ha. iar la porumb de peste 
20 000.

Aceste rezultate au fost posibile și 
datorită sprijinului generos primit 
din partea cercetării științifice, care 
iși aduce o contribuție remarcabilă la 
infăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Vă rog să-mi tngăduitl să adresez 
întreaga noastră recunoștință tovară
șei Elena Ceaușescu. remarcabil om 
de știință, care se consacră progresu
lui și dezvoltării continue a patriei.

Exprimind mulțumirea si recunoș
tința pentru inalta cinste ce nt s-a 
făcut astăzi, cind cooperativei noas
tre t s-e acordat titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", invătînd din 
experiența județului Olt. sintem 
conștienti că atit cooperativa noas
tră, și cu atit mai mult celelalte 
unități din Județul Doli. trebuie să 
facem o cotitură hotărită in stilul și 
metodele de muncă, in educarea re
voluționară a oamenilor muncii din 
agricultura Județului, pentru a reali
za. inceplnd din anul 1987, în întregul 
județ, cerințele noii revoluții agrare.

în cuvintul sâu, tovarășul Gheor
ghe Gavrilovici, directorul I.A.8, 
Rădăuți, județul Suceava, a spus :

Mult stimate si iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimat! tovarăși.
Cu profundă emoție și deosebită 

bucurie exprim sentimentele de 
aleasă prețuire și mindrie patriotică 
pe care toți oamenii muncii din Ju
dețul Suceava și le-au reafirmat cu 
prilejul conferirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai lubtt fiu 
al poporului român, a înaltului titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

Rod al glndirii dumneavoastră 
creatoare, noua revoluție, ale cărei 
principii orientează clar dezvoltarea 
prezentă și de perspectivă a agricul
turii noastre socialiste, ne-a mobili
zat puternic energiile, ne-a întărit 
hotărirea de a face totul pentru ob
ținerea unor producții mari și stabile, 
indiferent de zona In care ne aflăm 
si de condițiile de climă. Am înțeles 
foarte bine șl ne-am Însușit pe de
plin îndemnul pe care ni 1-ati 
adresat, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a porni întot
deauna la drum cu convingerea ne
strămutată că se poate să Înfăptuim 
ceea ce ne-ati indicat, ceea ce ne-am 
angajat, și de a fnlătura din gîndirea 
noastră părerea că nu se poate.

Rezultatele cu care ne prezentăm 
astăzi la această sărbătoare se dato- 
resc folosirii cu maximă răspundere 
a modernei baze tehnlco-materiale cu 
care statul a înzestrat agricultura so
cialistă. O contribuție deosebit de 
importantă la dezvoltarea agricultu
rii românești pe baze moderne, la 
creșterea producției vegetale și ani
male a adus-o aplicarea cuceririlor 
științei.

Aducem, și cu acest prilej, omagiul 
nostru tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului, personalitate 
proeminentă a vieții științifice, sa
vant de renume mondial, pentru 
grija pe care o acordă promovării 
metodelor științifice in practica 
agricolă.

Vorbitorul a arătat că întreprin
derea agricolă de stat Rădăuți, 
unitate situată intr-o zonă favorabilă 
culturii cartofului, a reușit să reali
zeze m acest an pe cele 298 hectare 
cultivate cu cartofi o producție 
medie de 51107 kg.

Vă rog să-mi permiteți ca, in nu
mele întregului colectiv de oameni ai 
muncii din Î.A.S. Rădăuți, al tuturor 
locuitorilor județului Suceava, să ex
prim sentimentele de înaltă stimă și 
respect, să vă adresez cele mai calde 
mulțumiri pentru Înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" 
acordat unității noastre și vă asigur 
că i! vom purta cu cinste, că vom ac
ționa în spirit revoluționar pentru ca 

1987 sâ obținem cel puțin 
5o 000 kg cartofi la hectar pe întreaga 
suprafață pe care o vom cultiva.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Czege Alexandru, președintele co
operativei agricole de producție 
Salonta, județul Bihor, care a spus:

tovarășeMult iubite și stimate 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimat! tovarăși.
La această mare sărbătoare a hăr

niciei color ce lucrează pe ogoarele 
târli vă rog să-mi îngăduiți să dau 
glas sentimentelor de inaltă stimă 
și dragoste fierbinte pe care. împre
ună cu cooperatorii din Salonta. toți 
oamenii muncii din agricultura ju
dețului Bihor le nutresc față de con
ducătorul înțelept al partidului și 
statului șl să-mi exprim, totodată, 
bucuria și mindria patriotică prile
juite de decernarea tnaltului titlu de 
„Erou ai Noii Revoluții Agrare" 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, câ și ia coope
rativa agricolă Salonta s-au obținut 
anul acesta rezultate bune care a- 
testă posibilitatea înfăptuirii noii 
revoluții agrare inițiate de dumnea
voastră. Prin aplicarea unor tehnolo
gii moderne, am reușit să obținem 
8 073 kg griu pe flecare din cele 
800 ha cultivate șl 22 103 kg porumb 
la hectar pe 1 230 ha. în zootehnie, 
estimăm să realizăm 4 200 litri de 
lapte pe Vacă furajată și 263 ouă de 
la o găină. Realizarea unor asemenea 
producții ne-a ■ -
peste 30 
produse 
peste 80 
venituri 
noastre, 
neros sprijin din partea 
de cercetare științifică, pentru care 
imi exprim și cu acest prilej stima 
și prețuirea față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de reputație mondială, care 
aduce o contribuție remarcabilă la 
afirmarea geniului creator al po
porului român.

Exprimind profunda recunoștință 
șl marea satisfacție pentru decerna
rea tnaltului titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" unității noastre, 
dăm, totodată, glas hotârtrti ferme 
a tuturor oamenilor muncii de la 
C.A.P. Saâon-ta, a tuturor celor ce Iu- 
crează în agricultura județului Bihor 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea noii revoluții agrare, 
pentru realizarea in anul viitor a ce
lor mai mari producții agricole din 
întreaga Istorie a patriei noastre 
dragi, România socialistă.

Să ne trăfțl intru mulțt ani. mult 
iubite șl stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, spre bi
nele șl fericirea poporului.

Tovarășul Romului Zahari», direc
torul întreprinderii agricole de stat 
Turnu Măgurele, județul Teleorman, 
a apus :

Mul» stimate șl Iubite tovarâța 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îngădui ți-ml ca la această mare 

adunare populară, prilejuită de săr
bătorirea „Zilei recoltei", să exprim 
din adincul inimii cele mai profun
de sentimente de dragoste și vibran
tă recunoștință, pe care lucrătorii 
ogoarelor din Teleorman, asemenea 
întregului popor, le nutresc față de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, strălucit fiu al 
patriei, ctitor al României moderne, 
purtătorul cel mai autorizat al 
gindurilor noastre de pace pe toate 
meridianele lumii.

Ne alăturăm glasului de recunoș
tință și mindrie patriotică al Între
gului popor, prilejuit de conferirea 
înaltului titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae ~ ...
înflăcărat, i 
unii, care 
idealurile 
noastre.

Adresăm 
expresie înaltei noastre considerații 
pentru tovarășa Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului nostru, strălucit om de ști
ință și savant de largă recunoaștere 
internațională, care aduce o contri
buție inestimabilă la dezvoltarea 
științei românești și la afirmarea 
geniului poporului român in spiritua
litatea universală.

Sărbătorim in acest an „Ziua 
recoltei" In reședința primului iudet 
al tării care, prin eforturi deosebite, 
prin aplicarea riguroasă a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
agricole, a reușit să obțină rezultate 
deosebite in activitatea depusă pen
tru infăptuirea noii revoluții agrare, 
inițiată și condusă magistral de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Aducem, 
la această mare sărbătoare, un cald 
omagiu prietenilor și vecinilor noș
tri din județul Olt și le adresăm cele

j permis să livrăm 
mii tone cereale, precum și 
animaliere in valoare de 
milioane lei, aducînd mari 
cooperatorilor și unității 

Ne-am bucurat de un ge- 
institutelor

i Ceaușescu, revoluționar 
cel mai iubit fiu al nați- 
v-ati contopit viața cu 
și năzuințele națiunii

calde mulțumiri și dăm

mal sincere felicitări pentru Innltti’ 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", angaj!ndu-ne să ne însu
șim valoroasa lor experiență și și 
le urmăm exemplul, incepind chiar 
din anul viitor.

întreprinderea agricolă de s'at în 
care lucrez realizează la cultura po
rumbului o producție de 24 tone atu- 
leți la hectar, dublu fată de mod a 
obținută in cincinalul trecut. La f.oa- 
rea-soarelul raportăm o recoltă d>» 
aproape 2 900 kg la hectar. AreS'i 
rezultate ne creează posibilitalca <' > 
a livra statului peste plan 6 500 tore 
porumb și 500 tone floarea-soarelui. 

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Din adincul inimii vă urăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată tovarășă Elena 
multă sănătate 
spre binele și 
popor.

întimpinat cu 
cele mai calde 
goste șl stimă, 
rii a luat 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
general al Partiduiui Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvintarea conducătorului partidu
lui și statului nostru a fost urmări
tă cu deosebit interes și 
satisfacție, fiind subliniată 
tate rindurl cu îndelungi și 
ce aplauze, tirale șl ovații.

Adresindu-se t o v a r ă 
Nicolae Ceaușescu la ...... ..........
cuvintării. primul secretar a! comi
tetului județean de partid a spus :

Mult iubite și Stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Cu profundă emoție și nemărgini
tă stimă fată de prezenta dumnea
voastră la această mare sărbătoare, 
cu înaltul respect și hotărirea fer
mă de a urma indicațiile, orientările 
și InUăcăratele dumneavoastră în
drumări cuprinse in magistrala 
cuvintare rostită astăzi, in numele 
particlpantilor la această mare adu
nare populară, al tuturor locuitori
lor județului Olt, vă rog să-mi per
miteți să dau glas, incă o dată, sen
timentelor noastre de aleasă recu
noștință pentru deosebita onoare de 
a ne fi oaspeți dragi in cea mai bo
gată toamnă a agriculturii românești, 
să exprim calde mulțumiri pentru 
înaltul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare", conferit județului nos
tru, șl să ne angajăm că nu vom 
precupeți nimfe pentru obținerea 
unor producții agricole tot mai mari, 
pentru înfăptuirea hotăririlor istorice 
ale Congresului al Xlll-lea al parti
dului.

Multutnindu-vâ pentru grija 
statornică ce o purtați dezvoltării șt 
modernizării agriculturii, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, Înfloririi satului românesc, 
vă dorim, mult iubite șl stimate to- 
varftșe Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
ani multi și fericiți, depline satis
facții în nobila activitate pe care o 
desfășurat! in fruntea partidului și 
statului spre gloria și prosperitatea 

scumpei noastre 
Socialistă Româ-

Ceaușescu, 
și putere de muncă 
fericirea întregului

multă însuflețire, cu 
sentimente de dra

in încheierea adună- 
cuvintul tovarășul 

secretarul

poporului român, a 
patrii — Republica 
nia.

profundă 
in repe- 
puternl-

ș u 1 u i 
încheierea

♦
Cei prezențl la ____  __ __ _

populară dedicată sărbătoririi „Zilei 
recoltei" aclamă, din nou, cu înflă
cărare pentru partid și secretarul său 
general, pentru harnica noastră țără
nime. pentru minunatul nostru po
por. pentru patria socialistă.

Părăsind stadionul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut pe jos un a- 
devărat culoar viu format din zeci 
de mii de localnici, care au ex
primat, prin vii șt îndelungi aplauze 
și orale, bucuria de a-i fi avut din 
nou ca oaspeți dragi la acest eve
niment cu profunde semnificații în 
viata județului și a locuitorilor săi.

Ceremonia plecării' a avut Ioc de 
pe un platou aflat in apropierea 
stadionului.

O formație alcătuită din ostași a! 
forțelor noastre armate, din membri 
al gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat rămas buii de la reprezentanții 
organelor locale de partid si de stat, 
adresind. încă c dată, locuitorilor ju
dețului calde felicitări pentru fru
moasele rezultate obținute, pentru 
înaltul titlu conferit, precum șt urări 
de noi succese în activitatea ce o 
desfășoară in vederea obținerii unor 
recolte tot mai bogate. înfăptuirii 
obiectivelor noii revoluții agrare.

marea adunare



SCINTEIA — marți z/ octombrie 1986 PAGINA 3

SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI"

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I) 
lor muncii, tuturor specialiștilor 
și cercetătorilor din acest institut, 
din toate institutele de cercetare 
și urarea de a face totul pentru a 
crea noi soiuri, mai productive, 
care să asigure creșterea mai pu
ternică a producției agricole, în 
toate domeniile. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am stabilit noi criterii, atît pen
tru sectorul vegetal, dar și pentru 
sectorul animal, privind întrecerea 
socialistă și obținerea titlului de 
„Erou al . Noii Revoluții Agrare". 
Sper că vom 
acest titlu și

putea să acordăm 
pentru producțiile

obținute în legumicultura, în viti
cultură, pomicultură, la plantele 
tehnice, precum și în sectorul creș
terii animalelor, atît pentru rezul
tatele bune în creșterea efective
lor, dar mai cu seamă a produc
ției animaliere. Trebuie să facem 
totul ca, în toate sectoarele, să 
avem rezultate cît mai bune — și 
aș fi deosebit de mulțumit dacă aș 
putea decerna, anul viitor, titlul 
de „Erou al Noii Revoluții Agra
re" unui număr important de uni
tăți agricole, precum și unui mare 
număr de județe, pentru activita
tea din toate sectoarele. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

înțeleg satisfacția oamenilor 
muncii din județul Olt, a comu
niștilor, precum și a celorlalte 
unități care au cucerit în acesțt an, 
prin munca și rezultatele lor, acest 
înalt titlu. Dar, pe lîngă această 
satisfacție, trebuie să se înțeleagă 
că aceasta incumbă noi și noi obli
gații — și anume obligația de a 
lucra mai bine, de a demonstra 
în întreaga activitate viitoare, prin 
recoltele ce se vor obține în toate 
sectoarele că aceasta nu a fost
ceva întimplător, pentru un an, și 
că este rezultatul întregii transfor
mări a felului de muncă, de gîn- 
dire al țărănimii, al oamenilor 
muncii din agricultură. Stă în 
puterea tuturor — și repet încă o 
dată — a județului Olt, a tuturor 
unităților care au cîștigat în acest 
an acest înalt titlu să-l păstreze 
și să obțină noi titluri prin pro
ducțiile superioare pe care le vor 
obține în anii viitori. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

în același timp, mă adresez tu
turor organizațiilor de partid din 
togte județele, tuturor unităților 
de a acționa în așa fel încit anul 
viitor să avem un număr mai mare 
de județe, din toate zonele țării, 
care să obțină, ca rezultat al pro
ducțiilor pe care le realizează, 
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare". Mă adresez celor 
din județul Constanța, unde 90 la 
sută din suprafață este irigată, 
celor din județul Brăila, unde, la 
fel, au peste 80 la sută din supra
față irigată, din județele Călărași, 
Ialomița, din Sectorul agricol 
Ilfov, din Giurgiu, din Teleorman, 
din Dolj, care este vecin cu ju
dețul Olt — mă adresez Argeșu
lui, Dîmboviței, celor din Timiș, 
din Arad, din Satu Mare, din 
Bihor, Iași, Botoșani și celorlalte 
județe. Pentru alte producții — 
mă gîndesc la cartofi, la sfeclă — 
mă adresez și celor din Suceava, 
din Covasna și Harghita, în fond 
tuturor județelor. Am nominalizat 
însă aceste cîteva județe pentru că 
am convingerea că dispun de con
diții și de tot ce este necesar pen- 
tru ca, încă anul viitor, să se pre
zinte cu producții asemănătoare 
celor din județul Olt. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

Pe baza creșterii puternice a 
producției agricole se creează și 
condițiile necesare pentru buna 
aprovizionare a oamenilor muncii, 
a întregului popor, pentru creș
terea contribuției agriculturii la 
dezvoltarea generală a țării, la în
făptuirea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain

tare fermă a României spre comu
nism. (Urale și aplauze pfiternice ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“».

Obținerea unor producții mari 
în toate domeniile asigură crește
rea puternică a veniturilor coope
ratorilor. ale oamenilor muncii din 
agricultură și — o dată cu ridica
rea bunăstării întregului popor — 
și creșterea nivelului de trai al 
întregii noastre țărănimi. Aș da 
un singur exemplu din județul 
Qlt. întreaga producție a județu
lui Olt în 1965 la porumb era de 
1 700 kg la hectar. Anul acesta, pe 
baza hotărârii pe care am adop
tat-o privind cointeresarea mate
rială, numai ceea ce revine coope
ratorilor reprezintă 2 160 kg pe 
hectar, cu aproape 500 de kg mai 
mult decît întreaga producție.obți
nută în 1965. Pe această bază, este 
evident că toți cooperatorii vor 
primi o cantitate importantă de 
porumb, care nu numai că le va 
asigura întregul necesar pentru 
creșterea animalelor, dar vor dis
pune și de posibilitatea de a mai 
vinde o parte. Județul Olt a primit 
importante cantități de grîu. im
portante cantități de orz, care, pe 
baza rezultatelor obținute, am ho- 
tărît să rămînă în cooperative. Și 
aceasta este valabil și pentru alte 
produse. Acest lucru poate și tre
buie să-l realizeze fiecare unitate, 
toate județele 1 Stă în puterea fie
cărei unităti să obțină producții 
mari, dar și venituri mari. în na
tură sau în bani, care să asigure, 
într-adevăr. să avem cooperatori 
cu mari venituri, dar și cu o con
știință nouă privind răspunderea 
față de patrie, față de cauza socia
lismului, hotărî.ți de a face totul 
pentru a-și aduce contribuția la în
făptuirea hotărârilor Congresului 
al XlII-lea al partidului 1 (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Sînt cunoscute noile principii și 
criterii de aplicare a acordului 
global în agricultură, care asigură 
— pa baza muncii și a producții-; 
lor obținute — venituri nelimitate, 
și in natură și în bani, pentru toa
te unitățile și pentru toți coopera
torii. Am dat exemplul județului 
Olt — dar și cooperativele pre
zente aici, care au obținut 9 000 de 
kg sau peste 8 000 de kg grîu la 
hectar. 22 000—23 000 kg porumb 
știuleți la hectar, au fiecare în 
parte asemenea venituri în raport 
cu criteriile pe care le-am stabilit.

Vom aplica ferm și vom perfec
ționa criteriile de retribuție socia
listă în raport cu munca, cu rezul
tatele obținute. Acesta este prin
cipiul care asigură ca toți oamenii 
muncii, fiecare cetățean să poată 
să realizeze, pe baza muncii lui — 
în agricultură. în industrie sau în 
alte sectoare de activitate — ve
nituri cît mai bune, cît mai mari. 
Pornind de la principiul muncă 
egală și retribuție egală, fiecare în 
raport cu capacitatea sa. cu rezul
tatele ob inute poate cîștiga neli
mitat. Dar tot așa — cum am mai 
menționat, nu o dată — doresc Să 
reamintesc că nimeni nu poate 
avea venituri fără muntă. în so
cietatea noastră socialist i am li
chidat pentru totdeauna asuprirea, 
inegalitatea, posibilitatea ca cineva 
să trăiască fără muncă, pe seama 
muncii altuia. Aceasta înseamnă 
apl:carea în viață a principiilor 
socialiste de eaalitate si dreptate 
socială ! (Aplauze și urale puter
nice. prelungite ; se scandează în
delung ..Ceaușescu șl poporul !“).

Am obținut aceste importante 
realizări ca rezultat al eforturilor 
făcute de statul nostru socialist 
pentru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii Am asi
gurat mecanizarea. chimizarea 
agriculturii. Am realizat un volum 
uriaș de irigații — pe circa 3 mi
lioane hectare. Am realizat îmbu
nătățiri funciare pe alte cîteva 
milioane de hectare. Ne propunem 
ca. pînă în anii 1990. să realizăm 
5,5—6 milioane hectare irigate și 
lucrări de îmbunătățiri funciare 
pe alte milioane de hectare.. S-au 

depus eforturi, s-au realizat lu
crări în conformitate cu cerințele 
științei agricole. Pe această bază 
au obținut aceste rezultate jude
țul Olt și unitățile care au primit 
astăzi înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare". Pe această bază 
trebuie să acționeze toate județele, 
toat? unitățile de stat si coope
ratiste pentru a transforma în
treaga agricultură românească și 
a o ridica la un nivel nou. Tre
buie să facem astfel îneît să pu
tem afirma că în întreaga agri
cultură. pînă în 1990. am realizat 
obiectivele noii revoluții agrare. 
Aceasta presupune ca în fiecare 
județ, în fiecare unitate. în fiecare 
comună să realizăm obiectivele 
puse de Congresul al XlII-lea al 
partidului. Aceasta va însemna 
triumful noii revoluții agrare, vic
toria științei în agricultură ! (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,
Fiind la „Ziua recoltei", am 

menționat numai cîteva rezultate 
pe Care le-am obținut în industria 
noastră socialistă. Așa cum am 
arătat, și în aceasta activitate 
avem rezultate însemnate și vom 
realiza în linii generale planul pe 
acest an.

Mai avem ceva mai ■ mult de 
două luni pînă la încheierea anu
lui. Sînt necesare, și în industrie, 
și în celelalte sectoare, măsuri 
hotărîte pentru a încheia anul cu 
rezultate cît mai bune, pentru a 
aplica ferm măsurile și programele 
de modernizare, principiile noului 
mecanism economic, ale autocon- 
ducerii și autogestiunii, de a face 
astfel incit inaustria socialistă Sâ 
aibă un rol tot mai important in 
întreaga dezvoltare a patriei 
noastre.

Dispunem, și în industrie, de tot 
ce este necesar. Am realizat în 
toate ramurile puternice întreprin
deri și unități dotate cu cele mai 
moderne mașini și utilaje. Avem 
tehnologii, avem rezultate impor
tante ale științei și tehnicii în toa
te sectoarele, care, aplicate ferm 
în producție, pot asigura nu numai 
realizarea prevederilor planului, 
dar și rezultate cu mult superioare.

Aș dori să adresez tuturor oa
menilor muncii din industrie feli
citări pentru rezultatele obținute 
pe nouă luni și urarea de a face 
totul ca. în toate ramurile indus
triale. să încheiem anu. cu rezul
tate cît mai bune. Să punem o 
bază trainică, și în industrie, și în 
agricultură. în toate sectoarele, 
pentru înfăptuirea cincinalului, 
pentru a asigura ridicarea patriei 
noastre Pe noi culmi de progres și 
civilizație, creșterea bunăstării po
porului, întărirea continuă a forței 
materiale și spirituale a patriei, 
a independenței și suveranității 
României. (Aplauze și urale pre- 
lungite; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Este necesar să acordăm o aten
ție continuă redurerii consumuri
lor materiale, a cheltuielilor, spo
ririi eficienței economice. înfăp
tuirii programelor de creștere a 
productivității muncii.

Doresc să subliniez și la această 
mare ■> dunăre populară necesitatea 
dezvoltării relațiilor internaționa
le, n schimburlor cu alte state, 
realizării exportulu; în cele mai 
bune condiții. Trebuie să avem 
permanent în vedere că activitatea 
de comerț exterior constituie o 
parte integrantă a activității de 
producție, că fără comerț exterior 
nu nutem să realizăm programele 
de dezvoltare a patriei noastre, că 
fără export nu putem să înfăptuim 
obiectivele stabilite de Congresul 
al XlII-lea al partidului. Deci, 
realizarea programelor de relații 
internaționale, de export, și. în 
mod corespunzător, si de import, 
constitui-’ o necesitate pentru 
buna desfășurare a întregii noastre 
activități. Toate organele de stat 
și de partid, toate ministerele, toa
te comitetele județene, toate orga
nizațiile de partid, consiliile oa

menilor muncii din toate domenii
le treouie să facă totul pentru 
realizarea în cele mai bune condi
ții a exportului — ca o condiție 
pentru înfăptuirea planurilor ge
nerale de dezvoltare a patriei 
noastre ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

Cînd am vorbit de noua revolu
ție agrară, am menționat că tre
buie să obținem nu numai produc
ții mari, dar trebuie să transfor
măm însuși modul de muncă, de 
gindire, de viață al țărănimii noas
tre. Aceasta este valabil pentru 
toate sectoarele. Pentru a înfăptui 
programele din industrie, din toate 
domeniile trebuie să obținem și o 
transformare a celor care lucrează 
în aceste sectoare ce activitate. 
Trebuia să acordăm o atenție deo
sebită ridicării pregătirii profe
sionale și de specialitate, înțelege
rii mai bune a problemelor științei, 
tehnicii și aplicării lor în produc
ție. ridicării gradului general de 
cultură, pe baza celor mai noi cu
ceriri. a materialismului dialectic 
și istoric. a mărețelor idealuri ale 
socialismului științific. Formarea 
omului nou — constructor con
știent al socialismului și comunis
mului — reprezintă o parte inse
parabilă a întregului proces de 
transformare a patriei noastre, de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
spre comunism.

Avem nevoie de revoluționari în 
toate Gomenille. Revoiuția agrară, 
revoluția tehnico-științifică nu se 
pot face decît cu oameni cu o con
cepție noua, revoluționară ! Tre
buie să ridicăm conștiința revolu
ționară. patriotică, a fiecărui ce
tățean ! Să facem ca fiecare cetă
țean al patriei noastre să simtă 
răspunderea pentru viitorul po
porului. pentru bunăstarea sa, 
pentru independența patriei! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. 1").

Aceasta impune, de asemenea, 
intensificarea activității politico- 
educative. Să facem ca toate mij
loacele — radioul, televiziunea, , 
presa, cluburile, teatrele, casele de 
cultură — tot ceea ce constituie 
forțele de educare și formare a 
omului nou să acționeze cu în
treaga lor răspundere pentru a 
contribui ia înfăptuirea obiective
lor generale, dar și la dezvoltarea 
conștiinței revoluționare, la for
marea revoluționarilor noi — re
voluționarii noii revoluții agrare, 
revoluționarii noii, revoluții tehni- 
co-științifice. revoluționarii socie
tății socialiste și comuniste ! 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dispunem de tot ce este necesar 
pentru a înfăptui în bu-nc condi
ții programele și planurile de 
dezvoltare. Să întărim ordinea, 
disciplina, răspunderea în toate 
domeniile. Să acționăm în așa fel 
îneît, an de an, fiecare unitate — 
industrială și agricolă — fiecare 
județ, fiecare oraș și comună să 
obțină rezultate tot mai bune în 
întreaga dezvoltare, să ne putem 
prezenta, în anii ’90. cu înfăptui
rea hotărârilor Congresului al 
XlII-lea. să putem constata că am 
îndeplinit obiectivul strategic pri
vind trecerea României într-o 
etapă nouă de dezvoltare — de 
tară socialistă mediu dezvoltată ! 
Dispunem de tot ce este necesar, 
și realizările din primul an al 
cincinalului ne dau garanția că 
vom înfăptui aceste obiective! 
(Aplauze și urale puternice : se 
scandează „Ceaușescu — P.CJR.Î").

Dragi tovarăși,
Punînd în centrul întregii noas

tre activități înfăptuirea planuri
lor și programelor de dezvoltare 
economico-socială. sîntem con- 
știenți că trebuie. în același timp, 
să participăm activ la viata inter
națională. să desfășurăm o aseme
nea politică externă de dezvoltare 
a relațiilor cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socia
lă, să participăm activ la lupta 

pentru dezarmare, pentru pace, 
pentru asigurarea condițiilor nece
sare înfăptuirii atît a programelor 
noastre, cît și a programelor fie
cărei națiuni — deoarece numai 
în condiții de pace, și noi, și alte 
popoare pot să-și asigure progre
sul și dezvoltarea, pot să-și 
asigure bunăstarea. (Aplauze șl 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace!", „Vom munci 
și vom lupta, pacea o vom 
apăra !“).

în viața internațională continuă 
să se mențină o situație gravă; se 
acumulează noi arme nucleare, 
noi armamente, au loc, și chiar 
s-au accentuat, o serie de conflicte. 
Criza economică mondială a în
răutățit în mod considerabil situa
ția țărilor în curs de dezvoltare. 
Toate acestea fac să crească insta
bilitatea și pericolul unui nou 
război mondial, care s-ar transfor
ma inevitabil într-un război nu
clear, care ar duce la dispariția a 
înseși condițiilor existenței vieții 
pe planeta noastră. Iată de ce tre
buie să facem totul pentru a pune 
capăt acestei situații, pentru a 
schimba cursul periculos al situa
ției mondiale, pentru a se trece la 
destindere, la dezarmare, și în pri
mul rînd la dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea dreptului su
prem al oamenilor, al popoarelor 
la existență, la pace, la viață și li
bertate. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Dezarmare —■ 
pace!").

în lume există însă forțe puter
nice — care devin tot'mai active 
— care se pronunță pentru pace, 
pentru dezarmare. Unirea tuturor 
acestor forțe, intensificarea luptei 
tuturor popoarelor vor determina 
oprirea acestui curs periculos al 
evenimentelor. Iată de ce doresc, 
ca de la această mare adunare 
populară, în care sărbătorim „Ziua 
recoltei" țărănimii, a poporului 
nostru, să ■ adresez tuturor po
poarelor europene, întregii lumi 
chemarea de a ne uni eforturile 
pentru a asigura condiții de pace 
și liniște, încit țăranii, oamenii 
muncii să poată să muncească li
niștiți pe ogoarele lor. in fabrici, 
în laboratoare, să învețe în bune 
condiții! Să facem totul pentru 
a asigura popoarelor o viață li
niștită, fără teama de război! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Dezarmare — pace !“, 
„Ceaușescu — pace!").

Este cunoscut că zilele trecute 
a avut loc întîlnirea dintre con
ducătorii Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite, în care s-au discutat 
tocmai problemele dezarmării, in
clusiv ale armelor nucleare. Aceas
tă întîlnire, care a dezbătut pro
bleme importante, s-a încheiat 
însă fără rezultate concrete, deși 
asupra unor probleme s-a ajuns 
Ia apropierea punctelor de vedere, 
la o serie de înțelegeri bune. Ce se 
poate spune acum, tovarăși? Con
siderăm că ceea ce s-a realizat în 
Islanda nu trebuie să se piardă, 
chiar dacă acestea sînt numai în
țelegeri generale. Trebuie să se 
pornească de la ceea ce s-a căzut 
de acord pentru ca, în cel mai 
scurt timp, să se obțină înțelegeri 
reale, concrete, într-o serie de do
menii de activitate. Una din a- 
ceste probleme este aceea a arme
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune din Europa. Considerăm că 
este necesar să se facă totul încit, 
în cel mai scurt timp, să se reali
zeze un acord corespunzător pen
tru eliminarea totală a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiu
ne din Europa și pentru trecerea 
la convorbiri în vederea realizării 
unui acord general de eliminare a 
tuturor armelor nucleare din Eu
ropa. în același timp, să se acțio
neze pentru reducerea generală a 
armelor nucleare, pînă la înlătu
rarea completă a tuturor armelor 
nucleare din lume. (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu — pace!").

De la această mare adunare 
populară, mă adresez din nou po
poarelor europene de a ne uni 

eforturile pentru o Europă fără 
arme nucleare! Fiecare popor tre
buie să facă totul pentru a putea 
trăi fără teama că mîine o explo
zie nucleară sau chiar un accident 
nuclear poate să pună în primejdie 
existența a milioane de oameni 
sau chiar a națiunilor întregi. Este 
necesar deci să facem totul pentru 
a determina realizarea unor 
acorduri în cel mai scurt timp, 
pentru a elimina armele nucleare 
din Europa și din întreaga lume! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace!", „Dezarmare — pace!").

Trebuie să facem totul pentru a 
Ise trece și la dezarmarea și redu
cerea armelor convenționale. Nu 
există o altă cale! Siguranța, secu
ritatea nici unui popor nu sînt și 
nu pot fi asigurate cu armele nu
cleare și nici cu alte arme! Numai 
și numai renunțarea la arme nu
cleare, dezarmarea pot asigura 
securitatea, liniștea fiecărei nați
uni, posibilitatea de a-și concen
tra forțele în direcția progresului 
economic și social! (Urale și a- 
plauze puternice, îndelungate; se 
scandează „Ceaușescu — pace!“, 
„Dezarmare — pace!").

Pronunțîndu-ne pentru reduce
rea și a armelor convenționale, 
Congresul oamenilor muncii a ho
tărât să trecem la reducerea în a- 
cesț an, cu 5 la sută, a efectivelor, 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare. Săptămîna viitoare vom pre
zenta această problemă în Marea 
Adunare Națională și dorim ca, în 
luna noiembrie, să organizăm un 
referendum în care întregul nos
tru popor să se pronunțe asupra 
acestei probleme foarte importan
te. Am ferma convingere că în
treaga noastră națiune se va pro
nunța pentru această reducere — 
ca o dovadă a dorinței de pace, de 
acțiuni concrete, ca o expresie a 
voinței de a face totul pentru a 
contribui la dezarmare și la pace. 
Știm că această reducere nu are 
implicații asupra capacității de a- 
părare a patriei noastre, dar știm 
că numai și numai măsuri con
crete pot duce la dezarmare — și 
am dori ca această hotărîre a po
porului nostru să constituie și un 
exemplu pentru alte națiuni, pen
tru alte popoare, de a trece fieca
re la o reducere unilaterală a e- 
fectivelor și cheltuielilor militare, 
pînă la realizarea unor acorduri 
generale în această problemă. 
Avem nevoie nu numai de decla
rații, nu numai de vorbe, ci de ac
țiuni concrete! Pacea nu se poate 
realiza prin declarații! Sînt ne
cesare măsuri reale, și, în acest 
sens. Congresul oamenilor muncii 
a luat această hotărîre. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“, 
„Dezarmare — pace!").

România se pronunță ferm pen
tru încetarea conflictelor militare 
din diferite zone ale lumii, pen
tru soluționarea problemelor li
tigioase dintre state numai și nu
mai prin tratative, pentru a se a- 
șeza la baza relațiilor dintre toate 
țările principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității, neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc.

Ne pronunțăm ferm împotriva 
folosirii forței si a amenințării cu 
forța în relațiile dintre state, pen
tru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta liber, inde
pendent, de a-șl alege calea dez
voltării pe care o dorește fără nici 
un amestec din afară! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează Îndelung „Ceaușescu — 
pace!").

Ne pronunțăm ferm pentru solu
ționarea problemei subdezvoltării 
în cadrul unui acord global, pen
tru o conferință internațională în 
vederea realizării noii ordini eco
nomice mondiale, pentru soluțio
narea tuturor problemelor care 
privesc subdezvoltarea, în scopul 
creării condițiilor progresului 
economico-social al fiecărei na
țiuni.

Avem ferma convingere că este 
necesar să se asigure participarea 
activă la soluționarea probleme
lor a tuturor statelor, indiferent 
de mărime sau de orînduire 
socială. în mod deosebit, este ne
cesar ca țările mici și mijlocii, ță
rile nealiniate, țările în curs de 
dezvoltare să-și întărească solida
ritatea și colaborarea, să-și aducă 
o contribuție mai importantă la 
rezolvarea în interesul fiecărei na
țiuni a problemelor complexe ale 
vieții internaționale.

Ne pronunțăm pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme interna
ționale. în general, avem ferma 
convingere că problemele com
plexe ale vieții mondiale pot fi so
luționate într-un mod nou, că po
poarele dispun de forța necesară 
și vor putea determina, acționînd 
unite, schimbarea cursului eveni
mentelor, realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, fără arme, 
fără războaie, a unei lumi a drep
tății, a libertății și independenței 
naționale! (Aplauze și urale pu
ternice. prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace!“, 
„Ceaușescu și poporul!").

Dragi tovarăși,
Aș dori, încă o dată, să subliniez 

însemnătatea deosebită a sărbăto
ririi „Zilei recoltei" din acest an 
prin producțiile importante pe 
care le-am obținut și, în acest ca
dru, prin acordarea titlului de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" 
unui județ întreg și unui număr 
mare de unități din agricultură.

Putem spune că am început în 
condiții bune acest cincinal, ho- 
tăritor pentru dezvoltarea în per
spectivă a patrie’ noastre. Doresc 
să-mi exprim convingerea că toți 
oamenii muncii, întreaga țărăni
me din județul Olt, ca de altfel 
întregul nostru popor și întreaga 
țărănime din patria noastră, vor 
face totul pentru ca acest înalt 
titlu, cinstirea aceasta a muncii lor, 
să ducă la rezultate și mai bune 
în toate domeniile de activitate.

Să facem totul pentru a încheia 
acest an cu rezultate cît mai bune 
în realizarea planului în toate sec
toarele, să punem o bază trainică 
înfăptuirii întregului cincinal! Să 
acționăm în așa fel îneît, în toa
te sectoarele și în toate județele, 
să putem aprecia, la încheierea a- 
cestui an, că s-a făcut totul și că 
am reușit să îndeplinim programe
le și planurile stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului ! 
(Aplauze și urale puternice, în
delungate).

Am ferma convingere că toți 
oamenii muncii, din toate județe
le, deci și din Olt vor face totul 
pentru a obține rezultate cît mai 
bune!

Să facem totul îneît să avem, în 
acest an, un număr important de 
județe care să se plaseze pe pri
mul loc în industrie!

Să facem astfel ca anul viitor 
să avem un număr mare de jude
țe care să poată să primească înal
tul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare", dar și alte titluri, 
pentru activitatea din industrie, 
din știință și alte domenii de acti
vitate !

Cu această dorință șl cu această 
chemare vă urez tuturor, urez tu
turor oamenilor muncii din jude
țul Olt, din întreaga țară succese 
tot mai mari în întreaga activi
tate !

Multă sănătate și fericire!
(Aplauze și urale puterni

ce, prelungite; se scandează in- 
delung „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu șl poporul !“, 
„Ceaușescu. România — stima 
noastră și mindria!", „Ceaușescu 
— pace!". într-o atmosferă de pu
ternică insuflețire și strinsă uni
tate, toți cei prezenți Ia marea 
adunare populară aclamă și ova
ționează minute in șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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1înaltă apreciere, profundă recunoștință pentru vasta activitate
creatoare consacrată înfloririi economice și sociale a patriei, 

dezvoltării intensive a agriculturii noastre socialiste
în aceste momente de vibrantă și 

înălțătoare trăire patriotică — se 
spune in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R. — prilejuită de conferirea 
înaltului titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit șt stimat fiu al națiunii, ctito
rul României moderne, de numele 
căruia se leagă cele mai mărețe Îm
pliniri socialiste din istoria multi
milenară a patriei noastre, comu
niștii. toți oamenii muncii din județul 
Olt se alătură întregului popor pen
tru a vă adresa din adincul inimilor 
cele mai sincere felicitări.

Agricultura Oltului, asemenea în
tregii țări, a cunoscut in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român profun
de prefaceri revoluționare, producți
ile obținute constituind azi recor
duri la care altădată nici nu îndrăz
neam să gindlm- Succesele obținute 
în creșterea producțiilor agricole sint 
rodul gindiril și acțiunii dumnea
voastră revoluționare, mult stimate 
tovarășe secretar general, al spriji
nului pe care ni l-ați acordat cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate 
in județul nostru. Împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
militant de seamă al partidului și 
statului.

Ne angajăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu —- se spune în 
încheierea telegramei —■ să acționăm 
neabătut, cu spirit revoluționar, 
pentru transpunerea în viață a pro
gramelor privind dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, pentru obți
nerea. ărt de an, a unor recolte su
perioare, sigure și stabile, aducin- 
du-ne o contribuție tot mai mare la 
înflorirea multilaterală a patriei 
noastre dragi, Republjca Socialistă 
România.

în telegrama adresată de MINIS
TERUL AGRICULTURII se spune : 
în acest măreț moment, toți cei care 
lucrăm in agricultură ne manlfas- 
tăm întreaga noastră recunoștință 
pentru tot ceea ce ați făcut și fa
ceți pentru dezvoltarea continuă a 
acestei ramuri de bază a economiei 
naționale, pentru înfăptuirea noii 
revoluții agrare. Conferirea înaltu
lui titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" are o profundă semnifica
ție politică și istorică în înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare si 
modernizare a agriculturii. îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. si constituie, in același timo. 
un moment deosebit, de a ne re
afirma incă o dată înalta apreciere 
a rolului dumneavoastră de în
semnătate exoepțională in stabilirea 
strategiei generale de dezvoltare 
economico-socială a țării, in elabo
rarea și fundamentarea conceptului 
profund științific privind înfăptuirea 
noii revoluții agrare in România. 
Folosim acest prilej pentru a vă asi
gura, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune întreaga noastră pu
tere de muncă pentru înfăptuirea In 
mod exemplar a indicațiilor și ori
entărilor date de dumneavoastră pri
vind creșterea continuă a producției 
agricole și a eficienței economice a 
acesteia, a mărețelor obiective stabi
lite de cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Aducind cea mal înaltă cinstire 
meritelor dumneavoastră nepieritoa
re de „Erou al Noii Revoluții Agra
re" — se arată In telegrama trimisă 
de CONSILIUL NAȚIONAL PEN
TRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE — 
omagiem, totodată, întreaga dumnea
voastră muncă șl viață dedicată pe 
deplin progresului națiunii, transpu
nerii in faptă a idealurilor scumpe 
ale socialismului și comunismului in 
România. Ne angajăm, iubit condu
cător. să fim demni de strălucitul 
dumneavoastră exemplu. Sub con
ducerea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, îndrumător 
neobosit al întregii activități ce se 
desfășoară pe tărîmul științei, tehno
logiei și invățămintului, vom munci 
mal mult și mai bine, astfel incit, 
fiecare în domeniul nostru de activi
tate, să ne sporim contribuția la în
făptuirea mărețelor programe apro
bate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, la dezvoltarea economico- 
socială multilaterală a scumpei noas
tre patrii.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
PX1.R. se spune : Sintem fericiți să 
afirmăm adevărul că, în anii de re
ferință care au trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului, sub în
țeleaptă dumneavoastră conducere, 
țara noastră a Înregistrat cele mai 
mari împliniri economico-sociale. re
găsite in uriașul potențial al indus
triei și agriculturii, al Celorlalte sec
toare. în chipul înnoitor al tuturor 
județelor și localităților. în bună
starea materială și spirituală a celor 
ce muncesc. Acționînd in lumina mo
bilizatoarelor dumneavoastră orien
tări și exigente, județul Timiș a ob
ținut în anul 1988 rezultate însem
nate De calea creșterii producțiilor 
agricole și a eficienței economice, 
astfel. în acest an. am realizat cea 
mai mare producție de cereale din 
istoria acestor locuri. Convinși că 
omagiul cel mai fierbinte pe care se 
cuvine să îl aducem ilustrei dum
neavoastră personalități sint faptele 
noastre de muncă, vă asigurăm că 
vom instaura un suflu înnoitor, de 
înaltă exigență revoluționară in ac
tivitatea tuturor celor care muncesc 
pe ogoarele timișene. astfel incit să 
obținem producții mari, prin care și 
județul Timiș să aspire la dobindi- 
rea prestigiosului titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare".

Reaflrmîndu-ne gindurlle și senti
mentele de înaltă prețuire și pro
fundă dragoste pe care le nutrim 
față de cel mai iubit și stimat fiu 
al națiunii noastre — se spune în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. 
— ne angajăm solemn, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
ca. mobilizați de istoricele hotăriri 
ale Congresului al XlM-lea al parti
dului. de prețioasele dumneavoastră 
indicații și orientări, să muncim mai 
mult și mai bine, cu măi multă dă

ruire. pentru a pune în valoare eu 
eficiență tot mai ridicată toate re
sursele și posibilitățile de care dis
punem. sporindu-ne astfel contribu
ția la Înflorirea scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă România.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL 
P.C.R. se spune : însuflețiți de che
marea adresată de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, organelor 
și organizațiilor de partid, tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, 
comuniștii, toți cei ce muncesc in 
unitățile sectorului agricol Ilfov ne 
angajăm să organizăm la un nivel 
superior munca unităților agricole, 
astfel incit, printr-o activitate sus
ținută. prin mobilizarea la un nivel 
superior a forțelor de care dispu
nem. practicînd o agricultură știin
țifică, de inalt randament și eficientă 
să realizăm și să depășim, in anul 
viitor, pe ansamblul sectorului agri
col Ilfov, nivelul stabilit pentru 
1990, ultimul an al cincinalului, la 
producția de cereale, în aceste mo
mente in care intreaga națiune dă 
o înaltă cinstire activității eroice pe 
care o desfășurat! in conducerea 
clarvăzătoare a partidului și statu
lui — se arată in încheierea telegra
mei — vă rugăm să ne îngăduiți să 
exprimăm deplina adeziune la poli
tica externă a României, care sinte
tizează in conștiința popoarelor înal
tele idealuri de pace, libertate, 
dezarmare, securitate și colaborare 
internațională.

Ne folosim și de acest moment 
sărbătoresc prilejuit de acordarea 

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,

CU PRILEJUL CONFERIRII TITLULUI DE „EROU AL NOII REVOLUȚII AGRARE"
• Vă exprimăm profunda noastră stimă și recunoștință pentru îndelungata și rodnica 

dumneavoastră activitate revoluționară, pusă în slujba înălțării patriei pe culmi tot mai înalte 
de progres, pentru activitatea de însemnătate excepțională în conceperea și stabilirea strategiei 
generale da dezvoltare economico-socială a patriei, în elaborarea și fundamentarea conceptului 
profund științific privind noua revoluție agrară in România și stabilirea obiectivelor acesteia

• Ne angajăm să traducem neabătut în viață hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului, să înfăptuim obiectivele noii revoluții agrare, aplicînd în practică recomandările 
și indicațiile dumneavoastră, bogata experiență a celor mai bune unități din agricultura noastră

înaltului titlu de „Erou ai Noii Re
voluții Agrare" — se arătă în tele
grama adresată de CONSILIUL 
CENTRAL AL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA 
— pentru a vă asigura, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că or
ganele și organizațiile sindicale, toți 
membrii sindicatelor, strins uniți in 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, vă vor urma neclintit în tot 
ceea ce întreprindeți pentru binele 
și fericirea națiunii noastre, pentru 
Independența și suveranitatea patriei 
noastre socialiste. Vom acționa cu 
abnegație șl responsabilitate revolu
ționară pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, pentru realizarea 
mărețelor obiective stabilite de cei 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

In telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST se spune : In acest 
moment sărbătoresc, prilejuit de con
ferirea inaltului titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", dăm glas, 
încă o dată, sentimentelor de profun
dă recunoștință ale tuturor tinerilor 
României socialiste pentru minuna
tele condiții de muncă, viață și în
vățătură, de formare și afirmare 
plenară în toate domeniile de 
activitate ce ne sint create prin 
grija dumneavoastră statornică, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o dată cu ex
presia dragostei nețărmurite cu care 
intregul tineret aj țării vă incon- 
joară și vă urinează luminosul e- 
xemplu de muncă și viață comunis
tă, pusă din cea mai fragedă ti
nerețe in slujba împlinirii năzuințe
lor fundamentale ale poporului ro
mân. Totodată, adresăm mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu, om 
politic și savant de largă recunoaș
tere internațională, cele mai calde 
sentimente de aleasă stimă și res
pectuoasă considerație pentru impor
tanta contribuție adusă, alături de 
dumneavoastră, la elaborarea și 
transpunerea în practică a progra
melor de dezvoltare multilaterală a 
patriei, pentru prestigioasa activi
tate pusă in slujba consacrării ma
rilor cuceriri ale geniului uman, fe
ricirii și bunăstării omului, pentru 
preocuparea statornică pe care o 
acordă asigurării celor mai bune 
condiții de muncă, viață și studiu 
tinerei generații, educării sale în 
spiritul Înaltelor valori morale ale 
societății noastre socialiste.

Aducind un vibrant omagiu con
ducătorului iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru acordarea 
inaltului titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare", în telegrama MI
NISTERULUI INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI se spu

ne că această înaltă apreciere repre
zintă recunoștința întregului popor 
pentru activitatea neobosită pusă in 
slujba dezvoltării economico-sociale 
a patriei. In aceșt moment sărbăto
resc vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. se 
arată in telegramă, că oamenii 
muncii din acest sector de activitate 
acționează energic șl eu întreaga răs
pundere pentru transpunerea in via
ță a hotăririlor Congresului al XIII- 
lea al partidului, ca adevărați revo
luționari, pentru înfăptuirea obiec
tivelor din ramura construcțiilor de 
mașini.

Vasta activitate teoretică și prac
tică ce a îmbogățit patrimoniul cu
noașterii și al creației epocii noastre 
—- se arată în telegramele trimise de 
COMITETELE JUDEȚENE CĂ
LĂRAȘI, IAȘI, CARAȘ-8EVERIN, 
BISTRIȚA-NASAUD, GALAȚI, HU
NEDOARA, ALBA ȘI MARAMUREȘ 
ALE P.C.R. — vă afirmă, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceausescu, ca un 
strălucit conducător, acțiunea dum
neavoastră revoluționară deșchizind 
noi perspective industriei și agricul
turii noastre socialiste, tuturor do
meniilor de activitate. Sintem pe 
deplin conștiențl că definirea agri
culturii ca ramură de bază a econo
miei naționale, elaborarea profund 
științifică a conceptului de nouă re
voluție agrară, stabilirea obiectivelor 
și căilor practice de realizare. Orien
tarea clară către schimbarea radicală 
a modului de a gfiridi și munci al 
țărănimii noastre, strălucita funda

mentare a întregit politici agrare a 
partidului și statului nostru Sint 
nemijlocit legate de preocupările 
dumneavoastră directe, mult stimate 
tovarășe secretar general, care ați 
înriurit in mod hotăritor procesul de 
modernizare a agriculturii noastre, 
conturindu-i noi perspective, oferin- 
du-i ample deschideri spre viitor.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că organele și or
ganizațiile de partid, conducerile 
unităților agricole, toți lucrătorii 
ogoarelor, se subliniază în telegra
me. vor munci cu tot mai multă 
exigență șl răspundere. în spirit re
voluționar, aprofundînd și generall- 
zînd larg experiența valoroasă a 
județului Olt și a celorlalte unități 
agricole care au obținut recolte mari, 
pentru folosirea cu maximum de 
eficientă a întregului potențial ma
terial și uman, a fondului funciar, 
pentru realizarea unei agriculturi in
tensive, moderne, și obținerea pe 
această caJe a unor producții record, 
conform cerințelor și exigențelor 
noii revoluții agrare.

O dată cu simțămintele de deplină 
satisfacție pentru conferirea, secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a înaltului titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare", 
în telegrama BIROULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI DE CONDUCERE 
AL MINISTERULUI SLVICULTURII 
se arată că toți oamenii muncit din 
acest important sector de activitate 
sint ferm hotăriți să transpună in 
viață toate sarcinile încredințate 
pentru mai buna gospodărire a pă
durilor și pajiștilor montane, pentru 
ridicarea silviculturii pe nOi trepte 
de dezvoltare calitativă.

însuflețiți de strălucitul dumnea
voastră exemplu de slujire cu abne
gație și dăruire a partidului și pa
triei, se spune In telegramă, ne an
gajăm să milităm eu șt mai multă 
fermitate pentru adincirea spiritului 
de răspundere, a ordinii și discipli
nei in toate unitățile din silvicultură, 
îndeplinind in cele mai bune condi
ții sarcinile ce ne revin din isto
ricele documente ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Conferirea titlului de „Erou a! Noii 
Revoluții Agrare" secretarului gene
ral al partidului constituie pentru 
comuniștii și ceilalți oameni ai mun
cii din COMITETUL DE STAT AL 
PLANIFICĂRII un minunat prilej 
de a da expresie sentimentelor noas
tre de nemărginită dragoste, bucurie 
și mindrie, de profundă stimă și re
cunoștință pentru tot ce ați făcut și 
faceți cu înțelepciune și clarviziune, 
realism, cutezanță șl fermitate revo
luționară pentru a da vieții econo
mice și sociale din România un curs 

dinamic, novator — se spune in tele
grama Biroului Executiv al Consi
liului de Conducere al Comitetului 
de Stat ai Planificării. Deplin con- 
știenți de atenția șl grija ce o acor
dați întăririi rolului planului național 
unic. oamenii muncii din in
stituția noastră reinnoiesc. cu acest 
prilej, angajamentul de a face totul 
pentru infăpttiirea întocmai a sar
cinilor ce ne revin cu privire la a- 
plicarea noului mecanism economi- 
co-financiar. fundamentarea temei
nică a lucrărilor de pian, sprijini
rea unităților economico-sociale in 
rezolvarea eficientă a problemelor 
de care depinde îndeplinirea istori
celor hotăriri aie Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Exprimînd cele mai profunde sen
timente șl vibrantă recunoștință 
pentru tot ceea ce face secretarul 
general al partidului pentru pros
peritatea țării. în telegramele CON
SILIULUI DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE și CONSILIULUI PO
LITIC SUPERIOR AL ARMA
TEI se arată : Armata noastră, care 
isi are izvorul tăriei sale in condu
cerea de către partid și legătura in
disolubilă cu poporul raportează că, 
concomitent cu Îndeplinirea misiunii 
de pregătire pentru apărarea patriei, 
a depus eforturi susținute pentru 
infăptuirea sarcinilor încredințate in 
economia națională, contribuind la 
dezvoltarea industriei, la progresul 
agricultorii noastre socialiste, a al
tor domenii ale vieții sociale. Armata 
se angajează și cu acest prilej, mult 

stimate tovarășe comandant suprem, 
că. îndeplinind la inalt nivel cali
tativ obiectivele Directivei privind 
pregătirea militară și politică, va 
acționa cu dăruire pentru a-si adu
ce intreaga contribuție lâ înfăp
tuirea mărețelor programe de iriga
ții. hidroameliorații și împăduriri, 
pentru continua sporire a aVutfei na
ționale, înflorirea multilaterală a 
scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România. Organizațiile de 
partid din armată Isi vor concentra și 
in continuare toate eforturile in ve
derea sporirii rolului lor conducător, 
vor milita neabătut prin intregul sis
tem al muncii de partid, organizato
rice si politico-educative pentru dez
voltarea la militari a unei înalte con
științe socialiste, revoluționare, pen
tru formarea lor ca patriot! În
flăcărați, devotați fără margini pa
triei, partidului și poporului, co
mandantului suprem.

tn deplin consens cu gindurile și 
sentimentele ce anima intregul nos
tru popor, se arată in telegramele a- 
dresate de CONSILIUL DE CONDU
CERE AL MINISTERULUI DE IN
TERNE și CONSILIUL DE CON
DUCERE și CONSILIUL POLITIC 
ALE DEPARTAMENTULUI SECU
RITĂȚII STATULUI, comuniștii, tot 
personalul Ministerului de Inter
ne, al Departamentului Securității 
Statului iși exprimă, din adincul ini
milor. nemărginita bucurie și satis
facție pentru conferirea inaltului titlu 
de ..Erou al Noii Revoluții Agrare" 
dumneavoastră, cel mai Îndrăgit fiu 
al națiunii noastre socialiste. Vă asi
gurăm. tovarășe comandant suprem, 
că, urmind exemplul dumneavoastră 
luminos de adine patriotism și dă
ruire comunistă, sintem hotăriți să 
Îndeplinim in mod ireproșabil sarci
nile ce ne revin din documentele de 
partid, legile țării, ordinele și indi
cațiile care ni le dați, acționtnd ca 
adevărați revoluționari pentru s apă
ra cu fermitate, vigilență și inalt pa
triotism cuceririle revoluționare, in
tegritatea patriei străbune, valorile 
materiale și spirituale făurite de po
porul român, avuția națională, ordi
nea și liniștea publică.

Dind glas profundei recunoștințe 
față de tot ceea ce înfăptuiește con
ducătorul partidului și statului nos
tru spre binele și fericirea poporului 
nostru, exprimindu-și bucuria și sa
tisfacția deosebită pentru conferirea, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a ti
tlului de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", in telegramele adresate de 
BIROUL MARII ADUNARI NA
ȚIONALE, de CONSILIUL NAȚIO
NAL AL FEMEILOR, CONSILIUL 
NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR, de CONSILIUL OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA și CONSI

LIUL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE GERMANA sc 
exprimă hotărirea tuturor celor ce 
activează in aceste sectoare de a 
pune in valoare intreaga lor capa
citate de muncă și a acționa cu spi
rit revoluționar pentru infăptuirea 
istoricelor obiective ale Congresului 
al XIII-lea al partidului.

în telegrama Consiliului de Con
ducere al MINISTERULUI DE FI
NANȚE se spune : înalta distincție 
ce v-a fost conferită demonstrează 
incă o dată aleasa apreciere de care 
se bucură proeminenta dumneavoas
tră personalitate, reprezintă simbolul 
unei mărturii sincere de recunoaș
tere a rolului dumneavoastră hotă
ritor și activității de însemnătate 
excepțională in stabilirea strategiei 
generale de dezvoltare economico- 
soclală a patriei, in elaborarea și 
fundamentarea conceptului, profund 
științific, privind noua revoluție 
agrară in România. Exprimindu-ne 
întreaga recunoștință și profun
dul respect pe care vi le pur
tăm, ne angajăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, să 
acționăm cu toată răspunderea pen
tru sporirea rolului finanțelor in 
viața economică și socială a țării.

Manifestindu-și bucuria și mîndria 
patriotică pentru conferirea secreta
rului generai al partidului a înaltu
lui titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", în telegramele adresate de 
MINISTERUL APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE Șl CON
TROLULUI GOSPODĂRIRII FON

DURILOR FIXE, MINISTERUL IN
DUSTRIEI METALURGICE, MINIS
TERUL MINELOR, PETROLULUI 
ȘI GEOLOGIEI, MINISTERUL EDU
CAȚIEI ȘI ÎNVAȚAMlNTULUl, MI
NISTERUL MUNCII, MINISTERUL 
COMERȚULUI INTERIOR, MINIS
TERUL INDUSTRIEI UȘOARE, MI
NISTERUL JUSTIȚIEI, MINISTE
RUL TURISMULUI se arată că oa
menii muncii văd tn aceasta expre
sia deosebitei prețuiri pentru con
tribuția determinantă a tovarășuiUi 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea strategiei generale de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, la dezvoltarea Intensivă și mo
dernizarea agriculturii noastre socia
liste, pe baza noii concepții științi
fice, de largă perspectivă privind 
rolul acestei importante ramuri a 
economiei naționale. Comuniștii, lu
crătorii din aceste ministere se an
gajează in fața secretarului general 
al partidului de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea in mod 
exemplar a politicii partidului și 
statului nostru, a hotăririlor Con
gresului a! XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Dind glas sentimentelor de 
profundă mindrie patriotică pentru 
conferirea inaltului titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" secretaru
lui general a! partidului, ■ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in telegramele 
COMITETELOR JUDEȚENE DE 
PARTID CONSTANTA, ARAD, TE
LEORMAN, TULCEA, HARGHITA, 
VASLUI, COVASNA, GIURGIU și 
GORJ este exprimată înalta mindrie 
patriotică pentru faptul că justețea 
programului adoptat de Congresul al 
XIII-lea al partidului cu privire la 
înfăptuirea unei noi și profunde 
revoluții în agricultura românească, 
realismul obiectivelor noii revoluții 
agrare, tezele, ideile și concepțiile 
profund originale ale secretarului 
general a! partidului, privind dez
voltarea intensivă si modernizarea 
agriculturii socialiste au fost con
firmate de rezultatele obținute in 
acest an în agricultură, de rezulta
tele deosebite obttnute in ludețul 
Olt și într-un număr important de 
unități agricole socialiste, de faptul 
că în acest an se va obține cea mal 
mare producție de cereale din Isto
ria tării.

Răspunzind caldei chemări adre
sate tuturor lucrătorilor din agricul
tura tării pentru a smulge pămintu- 
lui roade cit mal bogate, oamenii 
muncii de pe ogoarele acestor me
leaguri iși afirmă angajamentul 
ferm de a face totul pentru ca, 
asemenea județului erou Olt, să rea
lizeze recolte bogate, la nivelul 
obiectivelor noii revoluții agrare.

Vă asigurăm, mult stimate șl 
iubite tovarășe secretar general 

Nicolae Ceaușescu — se arată in 
telegrame — că indicațiile si orien
tările date de dumneavoastră vor 
deveni pentru noi toți adevărate 
programe de lucru, că vom acționa 
cu întreaga forță revoluționară a 
organizațiilor județene de partid 
pentru înfăptuirea lor in viață, pen
tru a contribui, alături de intregul 
nostru popor, la făurirea pe pămin- 
tul scump al patriei a celei mai 
drepte și umane societăți — comu
nismul.

Acordarea inaltului titlu de ..Erou 
al Noii Revoluții Agrare" din Re
publica Socialistă România, pentru 
prima dată celui mai iubit fiu al 
patriei noastre. se subliniază în 
telegramele MINISTERULUI E- 
NERGIEI ELECTRICE. MINISTE
RULUI CONSTRUCȚIILOR INDUS
TRIALE. MINISTERULUI INDUS
TRIEI PETROCHIMICE ȘI MINIS
TERULUI INDCSTRIEI ELECTRO
TEHNICE. ilustrează in mod grăi
tor rolul dumneavoastră hotăritor in 
stabilirea strategiei generale de dez
voltare economico-socială a tării și. 
in acest cadru, in elaborarea și fun
damentarea conceptului profund ști
ințific. privind infăptuirea noii re
voluții agrare in România, chezășia 
ridicării bunăstării întregului popor.

Marile prefaceri și înnoiri din 
cele peste două decenii de cînd vă 
aflat! în fruntea partidului și sta
tului iși fac simțită prezenta bine
făcătoare pe întreg teritoriul tării — 
industrie șl agricultură. în știință, 
cultură și invățămînt. pe plan eco

nomic. social, edilitar si uman — șl 
sint inseparabile de numele dum
neavoastră. simbol de epocă nouă in 
istoria milenară a patriei, de 
neobosita dumneavoastră activitate 
teoretică și practică, pătrunsă de 
idei novatoare, de Spirit revoluțio
nar. de nelimitată încredere in for
ța de creație a oamenilor muncii, in 
atașamentul lor fată de ideile fău
ririi socialismului și comunismului 
pe pămintul României.

Lucrătorii din aceste importante 
sectoare ale economiei naționale iși 
afirmă hotărirea fermă ca. strins 
uniți in jurul partidului, centrul vi
tal al națiunii, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
conducător înțelept și genial strateg 
al luptei pentru socialism, pace și 
progres social să muncească si în 
viitor cu dăruire și abnegație în 
spirit revoluționar, pentru a-și spori 
contribuția la dezvoltarea economiei 
naționale, la Îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român și ridicarea pa
triei noastre ne noi trepte de civi
lizație socialistă.

Ne alăturăm dorinței si voinței în
tregului popor, se spune in înche
ierea telegramelor, pentru a vă ura. 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
deplină sănătate și putere de mun
că, spre binele si fericirea poporu

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ol Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate numeroase alte telegrame de felicitare cu prilejul conferirii 
titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare* din partea unor comitete mu
nicipale, orâșenești și comunale de partid, organizații sindicale, de tine
ret șl de femei, consilii ale oamenilor muncii, colective de muncă din 
ministere și instituții centrale, întreprinderi industriale, unități agricole, 
Institute de cercetare și proiectare, uniuni de creație, instituții de culturâ, 
arto îl invâțămint, de ocrotire o sănătății, oameni ai muncii de diferite 
virste și profesii de pe întreg cuprinsul țării.

In cuvinte emoționante este adus tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
vibrant și fierbinte omagiu pentru activitatea sa de eminent conducător 
fi de patriot înflăcărat, dedicată cu neobosită energie dez
voltării și modernizării agriculturii românești — ramură de bază a econo
miei naționale — înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare, 
ridicării continue a gradului de civilizație și bunăstare a întregului popor.

In telegrame se dă glas sentimentelor de nețărmurită dragoste și 
profundă recunoștință pe care comuniștii, toți oamenii muncii din țara 
noastră le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
ol națiunii române, luptător neobosit pentru apărarea ți întărirea inde
pendenței și suveranității patriei, personalitate proeminentă a vieții poli
tice contemporane, inițiatorul și promotorul celor mai realiste soluții de 
pace, dezarmare și securitate in intreaga lume.

Semnatarii telegramelor adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
urarea fierbinte de viață lungă șl multă putere de muncă, pentru a con
duce pe mai departe destinele poporului nostru pe drumul glorios al 
socialismului și comunismului.

Sint reafirmate adeziunea deplină a tuturor celor ce muncesc la po
litica internă și externă a partidului și statului, voința lor fermă de a 
înfăptui exemplar planurile și programele de dezvoltare economică și 
socială a României, de o transpune neabătut in viață indicațiile și orien
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu privind înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare, a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului.

lui nostru, noi și strălucite împli
niri in remarcabila dumneavoastră 
activitate pilduitoare de avint revo
luționar. ani multi și rodnici în frun
tea destinelor României socialiste — 
garanție sigură a ridicării patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație, a creșterii prestigiului ei 
in, lume.

Cu nespusă bucurie și emoție, cu 
deosebită satisfacție și aleasă min
drie patriotică, in telegramele adre
sate de COMITETELE JUDEȚENE 
DE PARTrD BRĂILA, BACĂU, ME
HEDINȚI, CLUJ, BIHOR, SATU 
MARE, BUZĂU, SIBIU, BOTOȘANI, 
DÎMBOVIȚA SI MUREȘ se dă glas 
satisfacției comuniștilor, a lucrători
lor din agricultură, a tuturor locuitori
lor acestor meleaguri pentru confe
rirea inaltului titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" celui mai iubit și 
stimat fiu al poporului român, eroul 
între eroii neamului, marelui patriot 
revoluționar, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. expre
sie a înaltei cinstiri pentru contri
buția deosebită, hotăritoare, la dez
voltarea intensivă și modernizarea 
agriculturii socialiste, la elaborarea 
concepției științifice, de largă pro
funzime. privind rolul și funcțiile 
acestei ramuri de bază a economiei 
naționale, la fundamentarea și asi
gurarea condițiilor privind ridicarea 
nivelului de viață al oamenilor mun
cii de pe ogoare și înflorirea gene
rală a satului românesc. Constituind 
un simbol măreț al dragostei și 
recunoștinței cu care sinteți înconju
rat de partid, de întregul popor, 
pentru tot ce ați făcut și faceți 
pentru măreția patriei socialiste, 
înaltul titlu ce vi s-a conferit — se 
arată in încheierea telegramelor — 
reprezintă pentru noi toți un nou și 
minunat îndemn in a vă urma 
strălucitul exemplu de comunist si 
revoluționar pe drumul ridicării 
scumpei noastre patrii pe noi' culmi 
de progres șl civilizație.

Dind expresie gindurllor de aleasă 
stimă si profundă prețuire, de recu
noștință fierbinte ce le poartă se
cretarului general al partidului. în 
telegramele adresate de COM’TE- 
TELE JUDEȚENE DOLJ, BRAȘOV. 
ARGEȘ, PRAHOVA. SUCEAVA, 
NEAMȚ, VÎLCEA. VRANCEA ȘI 
SĂLAJ ALE PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN se arată că toți oa
menii muncii dtn agricultură, con
știent! de marile răspunderi ce le 
revin pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor stabilite in acest dome
niu prioritar al economiei naționa
le. mobilizați plenar de orientările si 
îndrumările formulate de secretarul 
genera! al partidului in cuvîntarea 
rostită la solemnitatea conferirii 
inaltului titlu de „Erou ai Noii Revo
luții Agrare", se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a fi la înălțimea încrederii acordate 
tuturor slujitorilor agriculturi! noas
tre socialiste, pentru a se înscrie 
ferm, prin rezultatele obținute, pe 
coordonatele înfăptuirii cu sucoes a 
obiectivelor noii revoluții agrare 
Omagiul fierbinte adus celui mai iu
bit fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. este Însoțit de 
urarea strămoșească, făcută din 
adincul Inimilor, de multă sănătate 
și putere de muncă, de ani multi 
și fericiți pentru a conduce pe mal 
departe cu cutezanță revoluționară 
patria noastră spre culmile de aur 
ale socialismului și comunismului.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE se subli
niază : Comuniștii, toți cetățenii pa
triei apreciază in mod deosebit șl vă 
sint profund recunoscători pentru e- 
forturile și neobosita dumneavoastră 
energie consacrate dezvoltării armo
nioase a industriei, agriculturii, în
floririi științei, culturii și artei, pen
tru grija pe Care o acordați asigură
rii unor condiții tot mai bune de 
muncă și viață întregului popor.

In epoca de glorie și, măreție a pa
triei, pe care poporul român a în- 
Scris-o în istoria națională ca „Epoca, 
Nicolae Ceaușescu". se arată în tele
gramă, intreaga politică externă a 
României, urmărind asigurarea păcii 
și o largă conlucrare internațională, 
este indisolubil legată de strălucita 
dumneavoastră activitate, care ați 
intrat in conștiința umanității ca 
„Erou al Păcii". Numele țării noastre 
și al dumneavoastră au devenit pre
tutindeni adevărate simboluri ale 
luptei pentru făurirea unei lumt fără 
arme si fără războaie, pentru crește
rea prestigiului României socialiste 
și afirmarea ei tot mai puternică in 
lume. , ,
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Realizări in economia județului Suceava
Acționind cu energii sporite pen

tru realizarea sarcinilor ce le revin 
din planul de dezvoltare economico- 
socia'ă în profil teritorial, în primul 
an al actualului cincinal oamenii 
muncii din industria județului Su
ceava au Îndeplinit planul produc- 
ției-marfă industriale pe primele 10 
luni ale anului la data de 20 
octombrie 1988, asigurînd condițiile 
necesare ca. pinii la sfîrșitul acestei 
luni, să se obțină o producție supli
mentară de circa 660 milioane lei. 
Totodată, se va înregistra o creștere 
a productivității muncii cu 3 la sută, 
iar prin diminuarea consumurilor 
specifice se vor obține economii 
cifrate la 920 tone metal, peste 31 
mii tone combustibil convențional, 
aproape 19 mii MWh energie elec
trică și 3,7 mii metri cubi material 
lemnos. Concomitent, planul de in
vestiții va fi depășit cu 82,5 milioa
ne lei. iar in activitatea de export 
se vor onora la termen toate comen
zile si contractele încheiate cu parte
nerii externi.

La rindul lor. lucrătorii ogoarelor

sucevene au încheiat recoltarea car
tofilor. porumbului pentru boabe, 
Sfeclei de zahăr, rădăclnoaselor fu
rajere. precum și îftsămințările de 
toamnă pe întreaga suprafață la 
termenele prevăzute. în prezent, 
forțele sînt mobilizate la finalizarea 
recoltării fructelor, la livrarea pro
ducției contractate la fondul de stat, 
la fertilizarea terenului cu îngrășă
minte organice și efectuarea arătu
rilor adînci de toamnă.

în telegrama adresată, cu a- 
cest prilej, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Biroul Co
mitetului județean Suceava al P.C.R., 
se exprimă angajamentul de a înde
plini exemplar obiectivele ce revin ju
dețului din documentele de partid și 
de stat în ceea ce privește realiza
rea indicatorilor de plan pe acest 
an și pregătirea corespunzătoare a 
tuturor condițiilor necesare înfăp
tuirii sarcinilor prevăzute pentru 
anul 1987.

Salonul național de invenții
Printr-o telegramă adresată to

varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, participant!! la 
Salonul național de invenții Iași — 
1986 raportează că. mobilizați de 
sarcinile ți îndemnurile adresate In 
repetate rlnduri de secretarul general 
al partidului, au acționat cu respon
sabilitate sporită pentru implementa
rea invențiilor in producție, pentru 
legarea mai strinsă a activității lor 
de cerințele concrete ale vieții. Drept 
urmare, numai In județul Iași, in
vențiile și inovațiile asimilate în

ultimii 5 ani au adus un spor de 
producție și eficiență economică de 
peste 3 miliarde de lei.

Ne angajăm solemn, se spune în 
telegramă, să nu precupețim nici un 
efort pentru a ridica aportul activi
tății noastre la noi cote de calitate 
și eficientă. în vederea Înfăptuirii 
sarcinilor ce ne revin din Programul 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și Introducere a pro
gresului tehnic pe perioada 1986— 
1990, din documentele Congresului 
științei și invățămintului, din ho- 
tărlrlle celui de-al XlII-lea Congres 
al partidului.

Cronica zilei
La București s-au Încheiat lucră

rile celei de-a IV-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
zimbabweene de cooperare economi
că și tehnică.

în spiritul orientărilor și Înțelege
rilor convenite cu prilejul întilniri- 
lor și convorbirilor la nivel înalt, 
cele două părți in comisia au anali
zat stadiul actual al relațiilor eco
nomice româno-zimbabweene, posibi
litățile și căile adincirli acestora pe 
multiple planuri.

Președinții celor două părți în 
comisie — Gheorghe Petrescu, vice-

prim-minlst.ru al guvernului, și 
Callistus Ndlovu, ministrul industriei 
șl tehnologiei — au semnat protoco
lul sesiunii, In care sînt consemnate 
noi măsuri și acțiuni menite să con
ducă Ia creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale bilaterale, la 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice și tehnice în domeniile 
minier, geologic, industrial, agricol, 
în transporturi șl telecomunicații, al 
formării și pregătirii de cadre. în 
alte sectoare de interes comun.

(Agerpres)

TIRGUl INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI '86
Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
I. A. L'lanov, directorul pavilio

nului Uniunii Sovietice : „Relațiile 
tradiționale de prietenie rodnică 
dintre Uniunea Sovietică și Româ
nia sînt reflectate și in prezența 
la București, la o nouă ediție a 
Tirgului International, a numeroa
se întreprinderi de comerț exte
rior din U.R.S.S. Semnarea in 
acest an a Programului de lungă 
durată privind dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-științi- 
fice in perioada pină în anul 2000 
Intre țările noastre constituie un 
eveniment important în cronica bo
gată a relațiilor de cooperare pe 
multiple planuri. întilnirile dintre 
conducătorii partidelor și statelor 
noastre, conlucrarea dintre P.C.U.S. 
și P.C.R. exercită o uriașă inrîu- 
rire asupra lărgirii colaborării eco
nomice bilaterale reciproc avanta
joase și egale în drepturi asupra 
întăririi continue a relațiilor de 
prietenie sovieto-română.

Expoziția noastră reflectă pe de
plin generoasa deviză a Tirgului 
„Comerț, cooperare, dezvoltare, 
pace". Vizitatorii pot cunoaște di
rect, prin intermediu! exponatelor, 
realizările oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică in înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a eco
nomiei naționale, de creștere a 
eficienței stabilite de Congresul al 
XXVH-lea al P.C.U.S. Expunem 
circa 3 000 de produse din nume
roase ramuri Industriale ale unor 
întreprinderi bine cunoscute Pe 
piața mondială, cit și in țara dum
neavoastră.

Pot să spun că Interesul specia
liștilor români pentru oferta noas
tră. cit și impresionanta ofertă la 
export a României prezentată la 
tîrg deschid largi posibilități pen
tru dezvoltarea in continuare a 
schimburilor dintre țările noastre, 
vor determina găsirea unor do
menii noi de cooperare".

Horst Tschnrn, reprezentant al 
Ministerului Federal al Economiei 
al Republicii Federale Germania :

„La T.I.B. ’88 sint prezente 73 de 
firme din Republica Federală Ger
mania, țara noastră fiind prezentă 
Ia toate cele 13 ediții ale acestei 
prestigioase manifestări economice 
internaționale. Aceasta spune cred 
mult despre nivelul relațiilor eco
nomice dintre cele două țări, des
pre tradiția și amploarea lor. Este 
limpede pentru noi că, indiferent 
de conjunctura pieței mondiale, 
firmele din R. F. Germania au re
lații stabile cu partenerii din 
România, incercînd împreună să-și 
aducă contribuția la soluționarea 
problemelor complexe din econo
mia mondială. Am văzut standu
rile românești și din primele dis
cuții pe care le-am purtat cu re

prezentanții firmelor din țara 
noastră a rezultat că există nu
meroase posibilități de lărgire a 
schimburilor economice, de diver
sificare a lor. Sintem convinși că 
pornind de la potențialul econo
mic și tehnic al României, cit și de 
la experiența firmelor vest-ger- 
mane, o însemnată posibilitate. în 
acest sens, o reprezintă cooperarea 
in producție, in realizarea unor 
investiții comune. Aș dori să spun 
că aici, la București, găsim me
reu o atmosferă constructivă, de 
lucru, iar deviza sub care se des
fășoară tirgul este pe deplin re
flectată in activitățile care au loc 
in complexul expozițional".

Dinger 8aracel, directorul pavi
lionului Turciei : „Gama produse
lor pe care le prezentăm la T.I.B. 
’88 merge de Ia materii prime la 
produse alimentare și industriale 
din numeroase ramuri. Multe din 
cele 15 firme expozante au relații 
vechi cu întreprinderile românești 
de comerț exterior. Dar toți oame
nii de afaceri din Turcia sosiți in 
aceste zile la București au dorința 
de a lărgi schimburile, de a găsi 
forme noi pentru întărirea, colabo
rării. Această dorință este firească 
dacă avem în vedere relațiile de 
prietenie dintre România și Turcia, 
apropierea lor geografică șl com
plementaritatea economiilor.

Credem că și actuala ediție a 
Tirguiui Internațional de la Bucu
rești Va constitui un succes pen
tru sutele de firme participante, 
pentru numeroși! specialiști șl oa
meni de afaceri nrezențl in capi
tala României prietene".

J. D. H. Edgington, pre
ședinte executiv al Companiei 
Crescent-Cipru : „Firma noastră în
treține de mai mult timp relații 
comerciale cu firme din România. 
In ultimii patru ani, cifra afaceri
lor a sporit de 3—4 ori, ca o do
vadă elocventă a interesului nostru 
pentru produsele românești.

Importăm din România o gamă 
largă de produse, precum trac
toare, autoturisme, instalații pentru 
industria materialelor de construc
ții, produse metalurgice, chimice, 
semifabricate din lemn și altele, si 
furnizăm, la rindul nostru, materii 
prime de bază și alte produse ne
cesare industriei românești prelu
crătoare. Am vizitat standurile ro
mânești și mi-am dat seama că 
eint multe domenii noi In care 
putem coopera. Am convingerea 
că, in cadrul tratativelor cu parte
nerii români, vom putea identifica 
noi posibilități oentru o colaborare 
reciproc avantajoasă si mai strînsă. 
să contractăm o gamă largă de 
produse, astfel incit cifra de afa
ceri pe 1987 să crească substanțial”.

INIȚIATIVELE ROMÂNEȘTI DE DEZARMARE

CU INTERESELE SUPREME ALE

A

i

*

ROMÂNIA ÎN ANUL

INTERNAȚIONAL AL PĂCII

tn aceste momente de gravă în
cordare din viața internațională, 
cind în arsenalele statelor se acu
mulează noi șl noi arme, tot mai 
distrugătoare, cind pe glob sint 
atitea focare de tensiune și con
flict. vibrantele chemări adresate 
de președintele României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tuturor statelor 
și popoarelor lumii, șt in special 
celor din Europa, de a acționa 
neabătut, sub semnul celei mai 
înalte responsabilități politice. In 
vederea dezarmării, asigurării unui 
climat de pace si înțelegere, găsesc 
un profund ecou, o vie aprobare 
in inimile noastre. Cu înalta auto
ritate conferită de adeziunea de
plină a. întregului nostru popor, 
conducătorul partidului si statului a 
prezentat noi propuneri raționale 
pentru trecerea la dezarmare. Sint 
strălucite expresii ale modulul pil
duitor in care partidul nostru a 
acționat și acționează cu neslibită 
consecventă și vigoare pentru salv
gardarea păcii si făurirea unei lumi 
fără arme, firi războaie.

In întreaga sa istorie multimile
nară poporul nostru a năzuit si tră
iască si să munceasci in liniște, în 
pace. Noi am vrut si vrem „bună 
pace". Am vrut si vrem pace ca să 
ne creștem copiii, să ne făurim via-

ta așa cum o dorim. Stăpînl pe des
tinele noastre, mindrl de realizări
le obținute in anii construcției so
cialiste. mai cu seamă in ulti
mii 21 de ani, de cind în frun
tea partidului este cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. avem toate te
meiurile si ne ridicăm glasul cu 
hotârire pentru apărarea a tot ceea 
ce am înfăptuit, pentru apărarea 
păcii, a vieții. Știm ci pașii spre 
dezarmare — in condițiile imensu
lui arsenal de arme existent — nu 
sint ușor de realizat, tntilnirea so- 
vieto-american 1. de la Reykjavik a 
arătat încă o dată acest lucru. Dar 
ce bine ar fi dacă s-ar urma calea 
propusă de conducătorul partidului 
și statului nostru, să se înceapă cu 
acțiuni simple ve care le pot adopta 
toate statele fără ca să se pericli
teze securitatea cuiva. De exemplu, 
si se treacă la reducerea cu 5 la 
sută — așa cum intenționează să 
facă România — a e'ectivelor. ar
mamentelor si cheltuielilor militare. 
Acest pas mic ar duce la alții mai 
mari, mai însemnați, ar imbunităti 
climatul politic, ar miri încrederea. 
In acest fel. se r-oate contura per
spectiva unor acorduri importante, 
deschizlndu-se calea soluționării

IN CONSENS
UMANITĂȚII

siproblemelor dezarmării generale 
totale.

Lucrez de peste trei decenii in ca
drul unei uzine reprezentative 
tru industria constructoare de 
ștnt — întreprinderea de piese 
din Sibiu. Aliturt de întregul 
tru popor, noi contribuim la 
voltarea si înălțarea scumpei noas
tre patrii, tn numele miilor de to
varăși de muncă 'îmi manifest de
plina adeziune la politica interni și 
externi a partidului și a tării noas
tre. exprimând voința nestrămutată 
de a acționa si susține, prin fante 
de muncă exemplară, demersu
rile de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu. Sprijinim din 
tnati inima hotărirea de a se or
ganiza referendumul pentru a se 
trece la reducerea cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor si cheltuie
lilor militare.

Unite, covoarele reprezintă o for
ță uriași, lată de ce ne exprtmăm 
încrederea că forțele tuturor po
poarelor iubitoare de rare vor 
putei salva pacea, vor îndepărta 
pericolul coșmarului nuclear.

pen- 
ma- 
auto 
nos- 
dez-

Aurel URBEA 
maistru principal specialist, 
întreprinderea de piese auto Sibiu

VOINȚA NESTRĂMUTATĂ DE PACE A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA tv
Publicăm în continuare rezultatele obținute fn întrecerea Socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncit din întreprinderi in
dustriale construcții, transporturi, unități agricole, precum ți din. do
meniul circulației mărfurilor.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit 
pe baza indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la 30 septembrie, pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea eleciro- 

centrale Oradea, cu 373,1 puncte,
ÎN DOMENIUL 

EXTRACȚIEI ȘI PREPARĂRII 
MINEREURILOR

Locul I i Cariera minieră Vețel, 
județul Hunedoara, eu 1301,6 
puncte.

Locul II : Mina Turț, județul 
Satu Mare, cu 1 222,4 puncte.

Locul III : Mina Fundu Moldo
vei. județul Suceava, cu 1181,3 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE 

Locul I i întreprinderea Lamino
rul de tablă Galați, cu 289,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT. 
CONSTRUCȚII NAVALE, 

ECHIPAMENT AERONAUTIC 
Locul I : Întreprinderea „Tnrbo- 

mecanica" București, cu 941,5 
puncte.

Locul II : Întreprinderea de Con
strucții aeronautice Ghimbav. ju
dețul Brașov cu 881,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de avi
oane București, cu 567,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE 

Locul I : întreprinderea .„Metali
ca" Oradea, cu 660,4 puncte.

Locul II : întreprinderea „Amba
lajul metalic" Timișoara. CU 551,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea ..23 
August* Satu Mare, cu 519,2 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de piese 

de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mart — Minis
terul Industriei Chimice, eu 1035 
puncte.

Locul TI : întreprinderea de Uti
laj chimic Borzeștl, județul Bacău 
— Ministerul Industriei Petrochi
mice. cu 989,9 puncte.

Locul ÎIÎ : întreprinderea meca
nică de reparații auto și utilaje de 
transport Baia Mare — Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor. cu 925,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE FIBRE 
ȘI FIRE SINTETICE 

Șl ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea Filatura 

de fire „Melana‘‘ Botoșani, cu 
285.4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI H1RTIEI

Locul I : Combinatul de celuloză, 
hirtie și cartoane Zărnești. Județul 
Brașov, cu 511,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de hir
tie „Bistrița ‘ — P-undu Birgâu’ui, 
județul Blstrita-Nâsuud, cu 511 
puncte.

Locul III : Combinatul de celu
loză și hirtie „Letca” Bacău, CU 
204 3 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I i întreprinderea '’e mo
bilier și decorațiunl „Heliade* 
București, cu 600 puncte.

Panoul fruntașilor 
pe nouă luni ale anului
Locul II : Combinatul de prelu

crare a lemnului Oradea, cu 173,4 
puncte.

ÎN INDUSTRIA
TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 762,2 puncte.

Locui II : întreprinderea de tri
cotaje Roșiori de Vede, județul Te
leorman, cu 492,2 puncte.

Locul ÎIÎ: întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu, cu 428.8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIEI ALIMENTARE 

SUBRAMURA 
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
Locul I ! întreprinderea de pre

parate și conserve din carne Bucu
rești, cu 1139,6 puncte.

Locul II : întreprinderea ..Antre- 
frig” București, cu 724,9 puncte.

Locul 111: întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Bacău, cu 
608,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI. BERII, 

SPIRTULUI. AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE 

ȘI TUTUNULUI
Locul I t întreprinderea de vi

nuri și șampanie „Zarea* Bucu
rești, cu 1 336.8 panele.

Locul II : întreprinderea de vi
ni ficație și produse spirtoase Dră- 
gășani. județul Vilcha. cu 1314,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ți
garete București, cu 901,9 puncte.

IN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică „Filare!” București, cu 927,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea poli
grafică Sibiu, cu 847,3 puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică Bucureștii Noi, cu 727,7 
puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNORAȘAREA PORCILOR 
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 607,6 puncte.
C0NSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antre

priză de montaj și service pentru 
automatizări și telecomunicații 
București — Ministerul Industriei 
Electrotehnice, cu 870,9 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de constructii-montaje mi
niere București — Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, cu 
669,3 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj și re
parații Brașov — Ministerul Indus
triei Lemnului și Materialelor de 
Construcții, cu 625 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

STAȚII DE CALE FERATA 
Locul I : Stația de eale ferată 

lași, cu 530,3 puncte.
Locul ÎI : Stația de cale ferată 

Ișalnița, județul Dolj, cu 304 
puncte.

LOcul III : Stația de cale ferată 
Borzesti, județul Bacău, cu 494,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE 
Locul I : întreprinderea de 

transport naval și auto „Delta Du
nării* Tulcea — Ministerul Agri
culturii, cu 879,9 puncte.

Locul II : Administrația fluvială 
a Dunării de Jos, Galati — Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor. cu 566,1 minele.

Locul IÎI : întreprinderea de na
vigație fluvială NAVROM. Galați 
— Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, cu 4513 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare București, cu 279 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
textile, Încălțăminte Ploiești, cu 
270,9 puncte.

Locul III : întreprinderea Co
mercială cu ridicata pentru mărfuri 
metălochimice Galati. cu 232.5 
puncte.

20.00 Telejurnal
20.15 T.I.B. ’M (COlor). Emisiune realiza

tă la cea de-a Xll-a ediție a Tirgu
lui Internațional București

20,25 Teatru TV; „Comoara-din deal*- 
de Cornellu Mareu

21,50 Telejurnal

De ani de zile. noi. românii. în 
frunte cu cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. milităm cu stă- 
rUintă pentru unirea popoarelor în 
lupta pentru pace și progres. Este 
in firea noastră, a românilor, să 
depunem toate eforturile — alături 
de celelalte popoare ale 
pentru Înfăptuirea acestui 
vital al omenirii.

Iată de ce am 
adîiică satisfacție 
Nicolae Ceaușescu. 
bosit pentru cauza 
șt libertății, a 
intre toate națiunile, a adresat în 
acest moment de răscruce pentru 
soarta omenirii un nou anei la ra
țiune. în cuvintarea rostită cu pri
lejul primirii miniștrilor afacerilor 
externe al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, secretarul 
general al partidului a cerut. în 
numele nostru, al tuturor români
lor.. să fie respectată voința po
poarelor de a se opri cursa înar
mărilor și de a se trece la măsuri 
reale de dezarmare.
JFără îndoială. In situația cind 

asupra umanității planează mai 
amenințător ca orlcînd primeldia 
pustiirii nucleare este nevoie

lumii — 
deziderat

cea mai 
tovarășul

simțit 
cind 
militantul neo- 
dreantă a păcii 

înțelegerii depline

ca popoarele să-și facă cunoscută 
și mai puternic vrerea de pace, de 
dezarmare. Acum, cu atît mai 
mult după liosa de rezultate a 
intilnlrli sovleto-americane din 
Islanda, lupta pentru pace, pentru 
convenirea unor acorduri corespun
zătoare în domeniul dezarmării tre
buie să anime mai pregnant po
poarele. marea mișcare an’irăzbof- 
nică. Popoarele, cu precădere ce'e 
din Europa, unde se află depozi
tate cele mat distrugătoare arme, 
pot și trebuie să determine o 
schimbare a cursului evenimente
lor. Asa cum s-a dovedit și cu 
alte prilejuri, atunci cind sint uni
te cind acționează cu curai nentru 
a-și apăra dreptul la viată, po
poarele pot dobîndi ceea ce do
resc. Or, pacea este dorința lor 
cea mai arzătoare.

Noi. lucrătorii ogoarelor buzoie- 
ne. sintem profund îngrijorați de 
situația la care s-a aiuns în pre
zent în lume. Ca oameni muncitori 
și iubitori de pace, ne întrebăm de 
ce să se consume fonduri uriașe în 
nesăbuita cursă a înarmărilor. în 
loc să fie destinate înfloririi civi
lizației și bunăstării ? De ce să 
trăim cu pericolul apăsării pe un 
buton care poate declanșa năruirea

de țări și continente, cind tot prin 
apăsarea pe un buton putem să 
facem să curgă ploaia binefăcătoa
re a irigațiilor pe imense păminturi 
producătoare de piine ? De ce bolta 
cerească să fie umbrită de rachete 
și alte arme ucigătoare cind putem 
privi și asculta in liniște zborul si 
cintecul ciocirllei 7

Vrem să se știe că noi. românii, 
dorim ca pămintul scumn al pa
triei să fie îmbogățit cu noi reali
zări și nu să fie sfirtecat de gropi
le bombelor, vrem ca pe glia stră
moșească să răsară mai mult grin 
și porumb, mai multe bucate, să 
crească mereu piinea și florile 1

Iată de ce spunem un NU hotărit 
războiului și susținem din ini
mă programul de dezarmare 
propus de România in acest An 
Internațional al Păcii. Iată de ce. 
laolaltă cu toată suflarea româ
nească. cerem tuturor celorlalte na
țiuni să se întreacă nu in a făuri 
arme ale morții. ci în a produce 
tot ceea ce oamenii au novo> 
pentru a trăi fericiți, intr-o lume 
mai, dreaptă si mai bună.

Dumltru ANDRONESCU
președintele C.A.P. Florica, 
județul Buzău
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HUNEDOARA. în ampla suită a 
manifestărilor organizate cu prile
jul aniversării n 2 500 de ani-de la 
primele lupte pentru independen
tă ale geto-dacilor. la Palatul vii
turii din Deva a avut loc o pres
tigioasă reuniune științifică : sim
pozionul ..Județul Hunedoara — 
permanentă șt continuitate In is
toria României”, la care au parti
cipat oameni de știință, cercetă
tori, muzeografi, cadre didactice 
din invătămîntul superior din 
București, Cluj-Napoca, Timișoara, 
Alba îulia. Arad. Oradea. Reșița, 
Mediaș și Hunedoara, precum și 
membri ai biroului comitetului ju
dețean de partid și ai comitetului 
executiv ai consiliului popular ju
dețean, reprezentanți ai organiza

țiilor de masă și obștești, ai insti
tuțiilor de cultură. Numeroase per
sonalități au prezentat comunicări 
care au făcut incursiuni documen
tate în istoria milenară a poporu
lui român, au prezentat mărturii 
nepieritoare ale unei intense trăiri 
materiale și spirituale a poporu
lui român, precum și mărețele rea
lizări din anii socialismului. Cu 
acest prilej a avut loc, Ia Sarmi- 
zeeetusa si vernisa iul exnoziției 
„Noi descoperiri arheologice Ia 
Ulpia Traiana". (Sabin Cerbu).

MUREȘ. Sala ..Ctpriân Porum - 
bescu" a Casei municipale de cul
tură din Sighișoara a găzduit sim
pozionul ..600 de ani de la urcarea 
pe tron a Marelui Mircea Voie
vod”. Personalitatea domnitorului

CARNET CULTURAL

a fost evocată cu acest prilej in 
fata a numeroși elevi, tineri și 
muncitori din școli. întreprinderi 
și instituții ale orașului de către 
activiști, de partid șl de stat, isto
rici, cercetători, cadre didactice. 
Manifestări similare au fost orga
nizate si la Întreprinderile de eti- 
clărie și faianță, țesătoria de mă
tase șt „Nicovala", unde formații 
de amatori si membri ai ansamblu
lui „Doina Tîrnâvelor" din loca
litate au susținut programe artis
tice dedicate patriei și partidului. 
(Gheorghe Giurgiu).

0 sărbătoare a
Gala laureaților celei de-a VUI-a 

ediții a Festivalului „Te apăr și 
te cint patria mea" — sărbătoare â 
cintecului ostășesc, pledoarie pen
tru tinerețea repertoriului formațil- 

• Ier artistice ale armatei — a fost, 
fără Îndoială, momentul semnifi
cativ al întregii desfășurări. O dată 
mal mult s-au relevat excelenta 
prezentare, nivelul interpretativ 
deosebit — cu o mențiune soeeială 
pentru înalta ținută profesionistă 
a Ansamblului „Doina* al ar
matei, condus de Sergiu Eremla — 
opțiunea creatorilor pentru tema-, 
tica patriotică, revoluționară, con
vingător rostită in versuri și mu- 
ZiCă. S-au închinat marșuri ostași
lor „Epocii de aur” (compoziție 
semnată de Ion Pelearcă). marina
rilor (Marin Hudițeanu. V. Bostă- 
narii), studentelor-ostaș (Ionel 
Croitorii) ; s-au lansat vibrante 
cintece patriotice : „Ostaș al țării 
mele* (Dinu Stelian. Mircea 
BIdck). „Al nostru comandant” 
(Iovân Miclea, Nicușor Constanti- 
nescu), „Glorie Partidului Comu
nist Român (Sergiu Eremia. Viorel 
Cozma) — un maiestuos poem. 
„Mircea cel Mare la Dunăre" 
(Gh. Bazavan, loan Meitoiu) — 
pagină corală măiestrit compusă, 
„Românie plai de dor" (Claudiu 
Negulescu. Nicolae Dragoș) — 
giriduri fierbinți despre „drumiil 
faptei legendar / sub faldul țării 
tricolor"..., precum și pagini de 
muzică ușoară primite eu căldură 
de public : „Hei. bravi ostași" (Dan 
Dimitriu, Eugen Rotaru). „Armata 
noastră minunată” (George Gri- 
goriu, Angel Grigoriu, Romeo Ior- 
gulescu), „Cint pentru voi” (Ionel, 
Tudor. Mircea Block). „De veghe 
la liniștea tării” (Dan Beizadea, 
George Mihalache) etc. Cu alte 
cuvinte, o ediție reușită, care a re
levat, încă o dată, că Festivalul 
Cintecului ostășesc „Te anâr și te 
cint patria mea !” — alături de Fes
tivalul cintecului politic pentru ti
neret, organizat sub egida C.C. al 
U.T.C., de reușitele confruntări în
chinate muzicii ușoare — s-a im
pus printre manifestările politico- 
educative de prestigiu, etalon in 
viata artistică românească (model 
pentru toate competițiile de
pe Întreg cuprinsul țării) ca
litatea, ținuta participării (com
pozitori, poeți, textieri, interpret!) 
fiind fără îndoială unul dintre ar
gumente. Cu atît mai mult deci, 
ne gindim la saltul calitativ care 
se impune centru edițiile urmă
toare la Unele detalii pe care or-

cintecului ostășesc
ganizatorii. în primul rînd. ar pu
tea să le aibă în vedere. Anume, 
impunerea unui ritm tineresc mai 
pregnant desfășurării, nu numai la 
interpretare (a fost edificator suc
cesul obținut de. Marina Scupra, 
Loredana Groza. Anca Țurcașiu. 
Silvia Dumitrescu etc.), ci și în 
planul participării creatorilor, in 
sensul stimulării tinerelor condeie
— tineri poeți, studenți compozi
tori de la conservatoare’e din țară
— pentru a asigura mai bine și va
rietatea stilistică. De asemenea, ne 
gindim că balanța producției cora
le ar trebui să fie măcar echilibra
tă intre compozițiile â capella, 
cele foarte simple și cele ample, 
cu acompaniament de orchestră. 
Pentru că. după cum s-a văzut, au 
fost îndelung aplaudate desfășu
rările de anvergură, construcțiile
— cantată de rezonanță, scrise cu 
profesionalism, cu dăruire (printre 
autori : Sergiu Eremia. Dinu Ste
lian, Claudiu Negulescu etc.), că
rora le-au dat strălucire soliști cu- 
noscuți (Monica Teodorescu. Marla 
Diaconescu. Veronica Ionescu. 
T. Mladin, loan Nicolau. Ionel Voi- 
rteag) și care CU siguranță vor fl 
în prim-planul repertoriului an
samblurilor reprezentative. Dar 
dacă ne gindim la cintecele simple, 
ostășești, neacompaniate de or
chestră și căutăm să rememorăm 
teme, marșuri bine ritmate, scurte 
propoziții muzicale observăm că, 
în această privință, producția nu a 
fost prea bogată... încă un argu
ment deci pentru stimularea cit 
mai multor condeie (să nu uităm 
că s-a dovedit interesantă atra
gerea compozitorilor de muzică 
ușoară spre tărimul muzicii co
rale !). a tinerelor condeie, mal 
bine-zis permanenta colaborare cu 
poeți, compozitori, cu uniunile de 
creație, țlnlnd seama că principa
lii beneficiari sint formațiile ar
tistice ostășești, cu anume posibili
tăți artistice, cele care așteaptă 
compoziții simple, clar structurate, 
penetrante, mobilizatoare.

Gong final pentru cea de-a 
VIII-a ediție a Festivalului „Te 
apăr și te cint patria mea !“. A 
fost fără îndoială o manifesta
re de succes, o competiție de an
vergură. o fierbinte pledoarie pen
tru valențele cintecului patriotic 
revoluționar, ale cintecului ostă
șesc — omagiu păcii, gliei strămo
șești. pentru tinerețea repertoriu
lui Închinat ostașilor tării, celor 
care slujesc patria sub drapel.

Smaranda OTEANU

vremea
Institutul do meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 octombrie, ora 29 — 24 
octombrie, ora 25. în țară î Vremea va 
fi in general umedă, cu cerul mal mult 
noros. Vor cădea ploi locale, core vor 
avea șl caracter de aversă, in-ieosebi în 
vestul, centrul șl nordul țării, unde, 
pe alocuri, cantitățile de apă vor de
păși 15 litri pe metrul pătrat in 24 de

ore. ij> munte, la peste 1 500 de metri, 
trecător, lapovlță șl ninsoare. Vintul va 
sufla slab pină la moderat, cu Intensi
ficări temporare. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 2 și 12 grade. Izo
lat mal coborîte in depresiuni. Iar cele 
maxime intre 7 șl 17 grade, local mal 
ridicate. Pe alocuri, ceată slabă. In 
București : Vremea va ft in general 
umedă, cu cerul mal mult noroș, în
deosebi la Începutul Intervalului, cind 
va -ploua. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 4 șl 7 grade, iar cele 
maximte între 13 șl 15 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE

Mline seară, la Bruxelles, din nou Steaua - Anderlecht
Succes deplin campioanei noastre!

TULCEA. în localitatea Sfintu 
Gheorghe din Delta Dunării s-a 
desfășurat „Sărbătoarea pescuitu
lui”. amplă manifestare politico- 
educativă și cultural-artisttcă de
dicată oamenilor muncii din județ 
care lucrează in sectorul piscicol, 
în cadrul acestei tradiționale ma
nifestări. organizată de comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă, ajunsă in acest an la 
cea de-a 10-a ediție, a avut loc un 
spectacol cultural-artistic susținut 
de artiști amatori laureați ai Festi
valului national „Cintarea Româ
niei” din localitate si din județ. 
Au fost organizate, de asemenea, 
expoziții de pictură și grafică, tar 
sub genericul „Delta Dunării in

literatură”, la căminul cultural s-a 
deschis o expoziție de carte. Elevii 
din localitate au participat la con
cursuri pe teme istorice si literare. 
(Neeulai Amihalesei).

IALOMIȚA. Se află in plină des
fășurare ..Săotămina educației ma- 
terialist-țtilntifice” organizată de 
Consiliul orășenesc de educație po
litică si cultură socialistă Urziceni. 
în întreprinderi, instituții, la casele 
de cultură. In licee șt școli au loc 
manifestări culturale complexe la 
care sint prezente personalități de 
seamă ale vieții spirituale româ
nești. Cu acest prilej au fost or
ganizate expoziții de carte, simpo
zioane. mese rotunde, consfătuiri, 
proiectil de film. (Mihai Vișoiu).

Amatorii de fotbal vor urmări cu 
mult interes evoluția echipelor ro
mânești Steaua, Sportul studențesc 
și Universitatea Craiova în turul se
cund al cupelor europene interclu- 
buri, ale căror partide tur se vor des
fășura milne. Ei așteaptă de la for
mațiile noastre, de la toți jucătorii 
care le compun să acționeze cu pri
cepere și cu hotârire fermă de a re
prezenta cit mai demn culorile spor
tive proprii la aceste Întreceri inter
naționale.

O atenție cu totul deosebită acordă 
opinia publică sportivă din tară evo
luției echipei Steaua București, echi
pă care a realizat cea mal frumoasă 
performanță a fotbalului nostru, cu
cerind, in urmă cu puține luni, pres
tigiosul trofeu „Cupa campionilor 
europeni", ediția 1985—1986.

Sorții au făcut ca Stelei să-i fie 
opusă din nou puternica formație 
belgiană Anderlecht Bruxelles, ace
eași pe care campionii noștri o eli
minaseră la precedenta ediție, in se
mifinale, după două partide aprige și 
spectaculoase. Jocurile Steaua — An
derlecht, împreună cu Real Madrid — 
Juventus Torino și Celtic Glasgow — 
Dinamo Kiev formează un mănunchi 
de meciuri de înaltă valoare fotba
listică din care, cu multă probabili
tate, se va alege noua campioană eu
ropeană.

Cum se prezintă Steaua înaintea 
acestei confruntări de mare respon
sabilitate 7 Mai intii, în campionatul 
national, echipa militară conduce 
autoritar, cu 17 puncte din 18 posi
bile, impresionind mai ales siguranța 
cu care se impune atunci cind evo
luează in deplasare. Fiindcă Steaua, 
in postura ei de campioană europea
nă, n-a jucat în primul tur al 
„C.C.E.”, vom lua drept criteriu In
ternațional evoluția jucătorilor ste- 
liști în formația reprezentativă a 
țării. La ultimele două partide susți
nute de echipa României, fotbaliștii 
militari s-au comnortat foarte bine, 
ei Înscriind de altfel șase din cele 
opt goluri ale formației naționale. La 
meciul oficia! cu echipa Austriei, n 
impresie deosebită a lăsat fundașul 
Iovan. autor a două goluri, dună cum 
Pițurcă a înscris de asemenea două 
puncte în ultima întîlnfre de verifi
care susținută de echipa reprezenta
tivă pe teren străin.

Dar, miine seară, la Bruxelles, for
mația noastră campioană va fl lip
sită nu numai de aportul lui Duca- 
dam, aflat intr-o convalescentă înde
lungată, ci și de Boldni, Bumbescu 
ți Lăcătuș, fapt care impune unele 
modificări in echipă și o concentrare 
și mai mare a tuturor disponibilită
ților fiecărui echipier in acest meci- 
tur. Va fi necesară deci o mobilizare 
sufletească exemplară a întregului e- 
fectiv de jucători, așa după cum 
Steaua ne-a arătat că este capabilă 
in atitea împrejurări anterioare. De
sigur. returul de la București, din 5 
noiembrie, va avea alte date valorice 
și tactice ; Steaua va dispune atunci 
de formația completă. La Bruxelles, 
nici Anderlecht nu va mai juca in 
echipa pe care am văzut-o cu prile
jul semifinalelor. Ea nu-1 mal are in 
rîndurfle sale pe Olsen și Peruzovici, 
pe Arnessen și Van den Bergh, înlo- 
culțl cu Jucători mai tineri, cu expe
riență internațională mai mică. Ori
cum, intîlnirea de miine seară pre
zintă destule elemente de dificultate, 
pe care sperăm că echipa noastră, 
condusă de antrenorul Anghel Iordă- 
nescu, va ști să le depăse^scă și să 
obțină un rezultat favorabil califică
rii in acest dublu meci contra lui An
derlecht Cu mențiunea că U.E.F.A. 
a inversat brigăzile de arbitraj (prin 
urmare, italianul Paolo Casarin va 
conduce la centru meciul de la Bru
xelles, iar elvețianul Bruno Galler pe 
cel de la București), să facem cunos
cute numele celor 15 jucători care 
pleacă astăzi în Belgia si din rindu- 
rile cărora se va titulariza formația, 
cu o oră înaintea începerii parti
dei : Stingaciu, lordache, Bărbu’escu, 
Belodedlct, Iovan. Weissenbacher, 
Cireașă. Ivan. Majearu. Stoica. Bă
lan. Rotarlu, Balint, Pițurcă și Turcu. 
Alături de colegii lor. vor face de 
asemenea deplasarea BSlhni. Bum
bescu. Lăcătuș si Ducadam...

Urăm succes dep’in echipei noastre 
in partida de la Bruxelles, le urăm 
tuturor fotbaliștilor să joace cu am
biție sl responsabilitate întregul meci 
pină la ultima secundă, să dăruiască 
numeroșilor susținători noi satisfac
ții sportive, asemenea acelora din 
precedenta ediție a „Cupei campio
nilor”.

Valcrîu MIRONESCU

Administrația de Stat Loto-Pronosnort informează :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2“

DIN 19 OCTOMBRIE 1986
EXTRAGEREA I : 50 22 47 67.

EXTRAGEREA A II-a : 75 3 74 54.
EXTRAGEREA A III-a : 35 39 32 34.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
742 450 lei. din care 141 440 lei re
port la categoria 1.

minlst.ru


Tineretului - un rol tot mai activ in viata societății, 
in soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane 

Semnificațiile Anului Internațional al Tineretului 
in dezbaterile O.N.U.

LISABONA

Sub semnul dezvoltării relațiilor 
dintre P.C.R. și P. S. Portughez

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : Comitetul 
al treilea al Adunării Generale a 
O.N.U.. în competența căruia intră 
examinarea problemelor sociale, cul
turale si umanitare, dezbate în pre
zent punctul de largă audientă, care 
are la origine o inițiativă de pres
tigiu a României, intitulat „Politici 
Si programe pentru tineret : Parti
cipare — Dezvoltare — Pace". în 
cadrul acestui punct se face o e- 
valuare a rezultatelor și semnifica
ției Anului International al Tinere
tului — eveniment politic major, 
marcat în întreaga lume în 1985.

După cum se știe, pregătirea și 
marcarea A.I.T. s-au realizat sub în
drumarea nemijlocită a Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pentru Anul 
International al Tineretului, organ al 
Adunării Generale a cărui președin
ție a fost asigurată de tovarășul 
Nicu Ceaușescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului.

Comitetul consultativ a desfășurat 
o bogată activitate politică si orga
nizatorică. unanim apreciată la 
O.N.U. și. în general, pe plan mon
dial. iar în 1985 a elaborat „Liniile 
directoare pentru programe de vii
tor in domeniul tineretului si urmă
rirea punerii lor în aplicare". Acest 
cuprinzător document a fost aprobat 
prin consens în toamna anului tre
cut de Conferința mondială a O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tine
retului in cadrul celei de-a 
40-a sesiuni a Adunării Generale.

Actualele dezbateri au ca scop să 
evalueze influența A.I.T. asupra po
liticilor guvernamentale si activității 
organizațiilor internaționale, asupra 
organizațiilor de tineret pentru ame
liorarea statutului tinerei generații și 
cu deosebire pentru sporirea parti

Cu prilejul celei de-a 69-a aniversâri a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

Chemările C. C.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 69-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, la Moscova au fost date pu
blicității chemările Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. in care este adresat 
tuturor popoarelor apelul de a se pro
nunța hotărit împotriva creșterii pe
riculoase a înarmărilor, pentru înce
tarea experiențelor nucleare, pentru 
lichidarea totală a armei nucleare, 
transmite agenția T.A.S.S. Popoarele 
lumii sînt chemate să lupte pentru 
însănătoșirea situației internaționale, 
pentru cooperare intre state, pentru 
reglementarea politică a situațiilor 
conflictuale din diferite zone ale glo
bului. Documentul lansează, de ase
menea, popoarelor Europei apelul de 
a lupta „pentru instaurarea unei păci 
trainice și pentru relații de bună ve
cinătate. pentru destindere și secu
ritate pe continent".

Amplă demonstrație împotriva cursei înarmărilor 
nucleare, pentru dezarmare

COPENHAGA 20 (Agerpres), — 
O amplă demonstrație de protest 
împotriva cursei înarmărilor nu
cleare, pentru pace și înțelegere 
în lume s-a desfășurat la Copen
haga.

Participanții s-au îndreptat din 
diferite puncte ale capitalei da
neze spre centrul orașului scan- 
dînd lozinci in care cereau iniție
rea unui proces real de dezarmare.

Primul ministru al Indiei critică programul american 
de militarizare a Cosmosului

BANGKOK 20 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Bangkok, unde a 
efectuat o vizită, primul-ministru 
al Indiei, Rajiv Gandhi, a criticat 
programul american de militariza
re a Cosmosului cunoscut sub nu
mele de „războiul stelelor". El a 

cipării acesteia la procesul de luare 
a deciziilor în problemele care vi
zează in mod specific prezentul și 
viitorul tineretului.

Luind cuvîntul, reprezentantul tării 
noastre a prezentat pe larg concep
ția si acțiunile României în proble
mele tineretului și rolul său in so
cietate și în viața internațională, ac
tivitățile ample care au fost desfă
șurate pentru pregătirea si marcarea 
pe plan național, regional și la scară 
globală a Anului International al Ti
neretului. El a arătat că prin reco
mandările și orientările sale pro
gramul de măsuri constituie o plat
formă stimulatoare de inițiative, un 
bogat izvor de inspirație pentru gu
verne. organizațiile internaționale, 
pentru toți factorii implicați în vasta 
și complexa problematică a tineretu
lui. Evocind numeroasele manifes
tări consacrate A.I.T., vorbitorul a 
reamintit însemnătatea Conferinței 
mondiale a Comitetelor naționale 
pentru A.I.T. cu tema „Tineretul a- 
nului 2000 — Participare — Dezvolta
re — Pace", care a avut loc în sep
tembrie 1985, la București, si care a 
adoptat o Declarație comună, difu
zată ulterior ca document oficial al 
O.N.U.

în luările lor de cuvînt, reprezen
tanții unui mare număr de țări din 
toate zonele geografice au dat o înal
tă apreciere rezultatelor practice si 
efectelor de perspectivă ale A.I.T., 
determinate de valoroasa ini
țiativă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind rolul și 
locul tinerei generații și necesitatea 
creșterii aportului acesteia la fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, la modelarea viitorului uma
nității în conformitate cu aspirațiile 
de pace, progres si prosperitate ale 
tuturor popoarelor.

al P.C.U.S.
Se subliniază, totodată, că pacea în 

Asia și Oceanul Pacific este țelul 
tuturor statelor din regiune, care, 
prin eforturi comune, pot asigura 
securitatea și cooperarea pașnică în 
această parte a lumii.

C.C. al P.C.U.S. adresează saluturi 
frățești popoarelor din țările so
cialiste, partidelor comuniste și mun
citorești, pronunțindu-se pentru în
tărirea prieteniei și solidarității țări
lor socialiste, pentru creșterea cola
borării comuniștilor de pretutindeni 
în lupta pentru pace și socialism.

Documentul cheamă oamenii mun
cii din Uniunea Sovietică să sprijine 
ferm transformările revoluționare 
din economie, din toate sferele vieții 
sociale, să participe activ la demo
cratizarea, în continuare, a societății 
sovietice.

stabilirea unei zone fără arme 
nucleare în nordul Europei. înce
tarea experiențelor nucleare și 
evitarea militarizării spațiului cos
mic.

Demonstrația a fost organizată 
de mișcările de luptă pentru pace, 
la încheierea Congresului mondial 
dedicat Anului Internațional al 
Păcii.

subliniat că, după părerea sa. nu 
ex-istă nimic care să servească 
drept scut împotriva armelor nu
cleare. Dar programul, a spus Ra
jiv Gandhi, escaladează cursa înar
mărilor spre niveluri mai înalte, 
unde va fi foarte dificil să fie 
pusă sub control.

LISABONA 20 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise 
secretarului general al Partidului 
Socialist Portughez, Victor Con- 
stancio, un cald salut, urări de să
nătate, fericire și noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului.

Mulțumind, Victor Constancio a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial, 
urări de noi succese Partidului Co
munist Român în îndeplinirea Pro
gramului partidului, precum și sen
timente prietenești, de înaltă stimă 
și apreciere.

încheierea Convenției Naționale a Partidului Renovator 
Democratic din Portugalia

Antonio Ramalho Eanes ales președinte al partidului
LISABONA (Agerpres). — La Porto 

s-au încheiat lucrările celei de-a Il-a 
Convenții Naționale a Partidului Re
novator Democratic din Portugalia.

în ultima zi a convenției, delegații 
au aprobat documentele supuse spre 
dezbatere și au ales organele de con
ducere ale partidului. în funcția de 
președinte al partidului a fost ales 
Antonio Ramalho Eanes.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise președintelui Partidului 
Renovator Democratic din Portuga
lia, Ramalho Eanes, și doamnei Ma
nuela Eanes un salut călduros și 
cele mai bune urări, precum și fe
licitări pentru alegerea ca președin
te al P.R.D. a lui Ramalho Eanes.

Mulțumind, Ramalho Eanes a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei

Manifestări consacrate României
BERLIN 20 (Agerpres). — La 

Karl-Marx-Stadt, in sălile „Staed- 
tische Museen" a avut loc vernisa
jul expoziției „65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român".

In expunerile prezentate cu a- 
ceastă ocazie au fost scoase in evi
dentă însemnătatea istorică a fău
ririi Partidului Comunist Român, 
continuatorul bogatelor tradiții re
voluționare ale poporului român, 
momentele semnificative ale luptei 
eroice a comuniștilor români în 
timpul ilegalității . împotriva ex
ploatării, a pericolului fascismului 
și războiului. Au fost subliniate 
rolul Partidului Comunist Român 
de organizator și înfăptuitor al re
voluției? de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, mărețele cuceriri ale 
poporului român in anii construc
ției. socialiste, cu deosebire in cele 
peste două decenii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
contribuția fundamentală a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
dezvoltarea întregii vieți economi
ce, sociale $i a democrației munci
torești revoluționare în România.

Au fost subliniate bunele relații 
de prietenie și colaborare dintre 
România și R. D. Germană, rolul 
determinant al intilnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.V.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
pentru dezvoltarea și adîncirea 
acestor relații.

ROMA 20 (Agerpres). — tn mat 
multe orașe din Sicilia (Italia) se 
desfășoară Zilele culturii și civili
zației românești. Inaugurate in ora
șul Messina, în prezența pre
fectului S. E. Maiello și a altor

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii tovarășului Ion 
Coman. membru al Comitetului Po
liție Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de către Victor Constancio.

în cursul convorbirii, a fost ex
primat interesul comun de a se dez
volta pe mai departe colaborarea 
dintre cele două partide. Au fost 
trecute în revistă aspecte ale vieții 
internaționale, exprimindu-se ho- 
tărîrea celor două partide de a ac
ționa în continuare pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor, 
pentru destindere și colaborare, pen
tru pace și progres în întreaga lume.

Elena Ceaușescu, din partea sa și a 
doamnei Manuela Eanes, un salut 
cordial și urări de noi succese în ac
tivitatea de înaltă răspundere pe care 
o desfășoară in fruntea partidului și 
statului român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii tovarășului Ion 
Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, de către președintele P.R.D. 
A fost exprimată, cu acest prilej, do
rința reciprocă de a dezvolta relații 
prietenești între P.C.R. și P.R.D. în 
Scopul aprofundării și extinderii ra
porturilor de colaborare dintre 
România și Portugalia, al conlucrării 
active cu toate forțele sociale înain
tate, democratice din lume pentru 
soluționarea în interesul popoarelor a 
problemelor complexe cu care se 
confruntă astăzi omenirea.

personalități municipale, manifes
tările din cadrul acestei ample 
acțiuni cuprind conferințe, expozi
ții și gale de filme infățișind tre
cutul glorios de luptă al poporului 
român și realizările României so
cialiste in I toate domeniile de ac
tivitate.

Astfel, în aula Magna a Univer
sității din Messina a fost prezen
tată conferința „Evoluția relațiilor 
romăno-italiene de-a lungul seco
lelor, similitudini in istoria celor , 
două popoare in lupta pentru uni- / 
tate și independență națională". 1n'\ 
mod deosebit s-au evidențiat dez
voltarea ascendentă actuală a ra
porturilor romăno-italiene, semni
ficația vizitei in Italia a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
pentru intensificarea acestor ra
porturi în toate domeniile.

PARIS 20 (Agerpres). — Din ini
țiativa Asociației culturale „Rou- 
manie-Normandie — Ion Crean
gă", in orașul Rouen a avut loc 
o manifestare culturală dedicată 
împlinirii a 600 de ani de la urca
rea pe tron a domnitorului Mir
cea cel Mare. In alocuțiunea ros
tită cu acest prilej, au fost prezen
tate formarea și continuitatea po
porului român in spațiul carpato- 
danubiano-pontic, lupta acestuia 
pentru apărarea independenței te
ritoriului șt păstrarea ființei na
ționale. A fost evocată figura lu
minoasă a voievodului Mircea cel 
Mare,

DELIII 20 (Agerpres). — In ora
șul indian Calcutta a fost inaugu
rat un festival al filmului româ
nesc, organizat de „Cine Central 
Club Calcutta", cu sprijinul am
basadei țării noastre la Delhi.

Au participat ministrul sănătății 
din statul Bengalul de Vest, alte 
oficialități locale. )

VARȘOVIA

Încheierea conferințelor 
voievodale ale P.M.U.P.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — După 
cum informează agenția P.A.P., în 
R.P. Polonă au luat sfîrșit conferin
țele voievodale de dare de seamă 
și alegeri ale P.M.U.P.

Luind cuvîntul la conferința din 
Katowice, Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., s-a 
referit pe larg la rezultatele obținute 
in transpunerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al IX-lea extraordi
nar al P.M.U.P. și la activitatea ce 
se desfășoară în toate domeniile 
pentru îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea al partidului.

Arătînd că economia poloneză își 
reface treptat ritmul de dezvoltare, 
vorbitorul a subliniat că este necesa
ră o mișcare hotărită, accelerată în 
direcția ridicării eficienței ; aceasta 
constituie sarcina principală a celei 
de-a doua etape a activității de per
fecționare a vieții economice. Au 
fost obținute deja rezultate bune, a 
început efectuarea unor schimbări 
de fond, a fost deschisă calea multor 
inițiative, dar acum se impune tre
cerea radicală în direcția unei acti
vități economice intensive — a 
arătat vorbitorul.

Miting al prieteniei 
dintre R.P.D. Coreeană 

și R.D. Germană
PHENIAN 20 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc un miting al 
prieteniei dintre R.P.D. Coreeană și 
R. D. Germană, prilejuit de vizita 
efectuată în această țară de Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane. în cursul 
mitingului, Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene, și Erich Honecker au 
rostit cuvîntări, informează agenția 
A.C.T.C. Vorbitorii au exprimat sa
tisfacția față de cursul ascendent al 
relațiilor prietenești dintre cele două 
partide, țări și popoare și convin
gerea că acestea se vor dezvolta în 
continuare. Ei au subliniat, totodată, 
necesitatea intensificării luptei po
poarelor -pentru salvgardarea păcii 
și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare. în primul rînd de dezar
mare nucleară.

Alegerile municipale 
din Grecia

ATENA 29 (Agerpres). — La Ate
na au fost date publicității rezulta
tele finale ale alegerilor municipa
le din Grecia, desfășurate în cadrul 
a două tururi de scrutin, dintre care 
ultimul a avut loc duminică. Au fost 
aleși, in total. 146 de primari spri
jiniți de partidul de guvemă- 
mînt Mișcarea Socialistă Panelenă 
(PASOK). 79 — din partea Parti
dului Noua Democrație, 53 — re- 
prezentind Partidul Comunist din 
Grecia si 3 — Partidul Comunist din 
Grecia (interior). Alți 14 primari nou 
aleși sînt independenți.

Agențiile de presă relevă că, în 
orașele Atena. Salonic si Pireu — 
unde trăiește peste jumătate din 
populația Greciei — au ieșit învin
gători candidații susținuți de Parti
dul Noua Democrație.

Reuniunea ministerială 
a O.P.E.C.

GENEVA 20 (Agerpres). — Miniș
trii petrolului din cele 13 state ale 
O.P.E.C. și-au suspendat lucrările 
reuniunii care se desfășoară la Ge
neva. Agențiile France Presse și 
Reuter reamintesc faptul că parti- 
cipantii încearcă să depășească difi
cultățile legate de blocarea, de către 
Kuweit, a unui acord cu privire la 
limitarea producției de țiței a țărilor 
membre pînă la sfîrșitul acestui an.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE SOMALIA

Tovarășului MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 

Președintele Republicii Democratice Somalia
MOGADISCIO

Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Democratice Somalia, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Reafirm convingerea că acționînd in continuare. în spiritul convorbirilor 
și înțelegerilor convenite împreună, raporturile de prietenie și cooperare 
dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă 
spre binele popoarelor român și somalez, al cauzei păcii, independenței na
ționale. colaborării și înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului somalez 
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul somalez săr
bătorește astăzi îm
plinirea a 17 ani de la 
revoluția din 2i oc
tombrie 1969. care a 
pus capăt frămîntări- 
lor politice interne 
survenite după pro
clamarea independen
ței (I960), inaugurind 
o etapă nouă, de a- 
dînci transformări e- 
conomico-sociale cu 
caracter progresist. 
De-a lungul coastelor 
Somaliei, in orașele 
Mogadiscio, Kismațo, 
Merca și Berbera, 
unde altă dată indus
tria era ca si inexis
tentă. au fost înălțate 
o serie de obiective e- 
conomice. care permit 
valorificarea pe scară 
tot mai largă a resur
selor naturale. Succe
se de seamă s-au ob
ținut. de asemenea, in 
agricultură. Datori
tă extinderii irigații
lor si introducerii me
todelor moderne de 
cultivare a pămîntu- 
lui. acest sector. în 
care lucrează marea 
majoritate a popu
lației țării (evaluată 
la 3,5 milioane locui

tori), a reușit să În
frunte seceta dezas
truoasă din ultimul 
deceniu, realizînd o 
creștere substanțială a 
producției de cereale. 
De la 410 000 tone în 
1982. aceasta a trea'ut 
la 643 000 tone in 1985. 
Concomitent, s-a dez
voltat sectorul zo
otehnic. Potrivit date
lor oficiale, anul tre
cut numărul animale
lor a crescut cu 5 la 
sută, alungind la 42 
milioane caoete. De 
altfel, dezvoltarea a- 
griculturii. asigurarea 
de produse alimenta
re din resurse proprii 
constituie principala 
preocupare a guver
nului somalez. Se are 
în vedere construirea 
de baraje (cel mai 
mare fiind înăltat la 
nord de localitatea 
Bardera). extinderea 
suprafețelor irigate si 
intensificarea meca
nizării.

în spiritul politicii 
sale de prietenie si so- 
lidaritate cu popoare
le africane și în ge
neral cu noile state 
care au pășit pe ca

Sesiunea Consiliului Ligii Arabe
TUNIS 20 (Agerpres). — La Tunis 

s-au încheiat lucrările celei de-a 86-a 
sesiuni a Consiliului Ligii Arabe. 
După cum relevă comunicatul final 
al reuniunii, participanții s-au pro
nunțat in unanimitate în favoarea 
convocării, în cel mai scurt timp, a 
reuniunii arabe la nivel înalt în 
acest sens, secretarul general al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, și ministrul 
algerian al afacerilor externe, 
Ahmed Taleb Ibrahimi, au fost 
însărcinați să întreprindă consultări 
cu șefii de stat arabi pentru stabili
rea datei și locului de desfășurare 
a reuniunii.

Miniștrii arabi de externe și-au

Încetarea din viață a președintelui Mozambicului, 

Samora Moises Machel
MAPUTO 20 (Agerpres). — într-un 

comunicat transmis de agenția mo- 
zambicană de știri A.I.M., Biroul Po
litic al C.C. al Partidului Frontul de 
Eliberare din Mozambic (FRELIMO) 
a anunțat încetarea din viață, în 
urma unui accident de avion, a lui 
Samora Moises Machel, președintele 
Partidului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic, con
ducător încercat al luptei pentru li
bertatea, independența și prosperita
tea poporului mozambican, militant 
de seamă pentru cauza eliberării na
ționale, pentru colaborare internațio
nală și pace.

Accidentul a survenit deasupra te
ritoriului sud-african, în zona locali

lea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu in
teres progresele do- 
bindlte de poporul so
malez in direcția fău
ririi unei vieți noi. 
între Republica So
cialistă România sl 
Republica Democrati
că Somalia s-au sta
tornicit relații de 
colaborare, întemeiate 
pe stimă si respect re
ciproc. care cunosc un 
curs ascendent. O 
contribuție hotăritoa- 
re la realizarea a- 
cestei evoluții au 
avut întîlnirile dintre 
președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed 
Siad Barre. Declarația 
comună româno-so- 
maleză. ca si celelal
te documente semna
te cu prilejul convor
birilor din 1983 do la 
Mogadiscio au deschis 
noi perspective extin
derii raporturilor din
tre cele două țări, in 
interesul ambelor po
noare. al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

exprimat atașamentul față de rezo
luțiile adoptate de reuniunile prece
dente privind problema palestiniană 
și au chemat la acțiuni comune in 
vederea punerii în practică a rezo
luțiilor internaționale referitoare la 
această problemă. care garantează 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, dreptul poporului 
palestinian la autodeterminare, in
clusiv crearea unui stat propriu, sub 
conducerea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Documentul ex
primă. de asemenea. îngrijorarea in 
legătură cu gravele pericole care ar 
rezulta dintr-o extindere a conflic
tului dintre Iran și Irak.

tății Natal. în momentul în care avio
nul, la bordul căruia se aflau pre
ședintele Samora Moises Machel și 
un grup de colaboratori ai săi. stră
batea ruta Lusaka — Maputo. Pre
ședintele mozambican participase la 
reuniunea de la Kasaba Bay, dm 
Zambia, a unor țări din „prima li
nie", consacrată analizei situației din 
sudul Africii, la care au fost prezenți 
și președinții R. P. Angola, Republi
cii Zair și Republicii Zambia.

Biroul Politic al C.C. al Partidului 
FRELIMO, Comisia permanentă a 
Adunării Poptilare și Guvernul R. P. 
Mozambic s-au reunit într-o ședință 
comună pentru a analiza situația 
creată, precizează comunicatul Bi
roului Politic al C.C. al FRELIMO.

O nouă și importantă contribuție la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării româno -liberiene

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

în cronica raporturilor prietenești 
și de conlucrare rodnică dintre 
România și Liberia, in aceste zile 
a fost înscris un nou și semnificativ 
moment : la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Republicii Liberia, Samuel 
Kanyon Doe, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră, 
în deplină concordanță cu orientări
le statornice ale țării noastre de a 
promova larg dialogul internațional, 
ca una din cerințele fundamentale 
ale contemporaneității, convorbirile 
la nivel înalt româno-liberiene con
stituie o nouă mărturie a consec
venței cu care România socialistă 
acționează spre dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu țările Africii, cu 
toate statele în curs de dezvoltare 
— orientare definitorie a politicii 
externe românești.

Vizita oaspetelui liberian, convor
birile purtate, înțelegerile și docu
mentele convenite au evidențiat 
bunele relații existente între cele 
două țări, precum și dorința comu
nă de a întări și mai mult coope
rarea reciprocă, atît pe plan bilate
ral. cit și in sfera vieții internațio
nale. potrivit aspirațiilor de pace și 
progres ale ambelor noastre popoare. 
Referindu-se la faptul că vizita con
stituie un eveniment menit să stimu
leze și mai mult relațiile româ
no-liberiene, să le dea dimen
siuni și mai largi. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : 
„Apreciem că există toate condi
țiile pentru amplificarea și diversi
ficarea raporturilor economice, pen
tru creșterea însemnată a schimbu
rilor comerciale, precum și pentru 
angajarea, pe baze reciproc avanta
joase, a unor acțiuni de colaborare 
și cooperare in industrie, agricultu
ră, ca și in alte sectoare de interes 
comun". La rîndul său. președintele 
SAMUEL KANYON DOE, exprimtnd 
satisfacția pentru adîncirea relațiilor 
economice, precum și gratitudinea 

pentru ambianța cordială cu care 
a fost primit, spunea că vizita „con
stituie o reafirmare a dorinței noas
tre de a avea relații și mai strinse 
cu România, (ară in curs de rapidă 
industrializare, care a realizat pro
grese mari într-o perioadă de timp 
relativ scurtă".

Desfășurate sub auspicii favora
bile, intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, înțelegere și stimă reciprocă, 
convorbirile au prilejuit o amplă 
trecere în revistă a stadiului actual 
al raporturilor bilaterale. în acest 
context, au fost relevate legăturile 
prietenești care s-au statornicit pe 
multiple planuri între cele două țări. 
S-a apreciat că pornind de la po
tențialul în creștere al economiilor 
naționale ale celor două țări, de la 
prioritățile programelor de dezvol
tare economico-socială, există premi
se prielnice pentru amplificarea co
laborării bilaterale. îndeosebi in do
meniul economic. în cadrul convor
birilor la nivel înalt a foșt afirmată 
dorința comună de a se imprima un 
ritm mai susținut conlucrării re
ciproc avantajoase, prin extinderea 
cooperării în producție, lărgirea co
merțului pe baza unor acorduri de 
lungă durată, ceea ce va asigura 
cadrul juridic necesar stabilității și 
perspectivei relațiilor româno-libe
riene.

Acordul pe termen lung privind 
dezvoltarea cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor comerciale 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Liberia, semnat de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Samuel 
Kanyon Doe, dă expresie, în acest 
sens, dorinței reciproce de a întări 
și dezvolta cooperarea în diferite 
domenii ale vieții economice.

în cadrul convorbirilor oficiale, cei 
doi șefi de stat au abordat o paletă 
largă de aspecte ale vieții politice 
și economice internaționale. Pornind 
de la faptul că situația internaționa
lă se menține foarte gravă, ca 
urmare a continuării cursei înarmă
rilor. îndeosebi a celei nucleare, a 

folosirii forței în relațiile dintre 
state, a perpetuării focarelor de con
flict, precum și adîncirii crizei eco
nomice mondiale, președinții Româ
niei și Liberiei s-au pronunțat pen
tru rezolvarea urgentă a acestor 
probleme, care pun în pericol pacea 
și securitatea internațională, A fost 
adresată tuturor națiunilor chema
rea de a acționa cu hotărîre pentru 
preintîmpinarea unui război, care în 
mod inevitabil ar fi nuclear și ah 
pune în primejdie însăși existența 
vieții pe Pămînt, pentru trecerea la 
realizarea unui program complex de 
dezarmare, în centrul căruia să se 
afle lichidarea armelor nucleare și 
care să cuprindă, totodată, reducerea 
celorlalte tipuri de arme, a efective
lor și cheltuielilor militare. Oaspete
le liberian a dat o înaltă apreciere 
apelului președintelui României 
adresat statelor europene, S.U.A, și 
Canadei de a trece la reducerea cu 
5 la sută a armamentelor, cît și ho- 
tăririi pilduitoare a țării noastre de 
a reduce cu 5 la sută, pînă la finele 
acestui an, armamentele, efectivele 
și cheltuielile sale militare,

Examinind situația din Europa, 
cele două părți s-au pronunțat pen
tru realizarea în cel mal scurt timp 
a unui acord privind oprirea ampla
sării pe continent a noi rachete cu 
rază medie, pentru eliminarea celor 
existente, crearea unor zone libere 
de arme nucleare și chimice, trece
rea la negocieri de natură să con
tribuie Ia sporirea încrederii, la 
măsuri reale de dezarmare.

Referitor la evoluțiile din Africa, 
România și Liberia și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta popoarelor de 
pe acest continent pentru lichidarea 
oricăror forme de dominație și ex
ploatare, pentru apărarea și conso
lidarea independenței naționale, sub
liniind importanța întăririi colabo
rării lor în cadrul Organizației Uni
tății Africane. A fost pus în evi
dență sprijinul activ al celor două 
state față de cauza independenței 
poporului namibian, sub conducerea 

S.W.A.P.O., România și Liberia pro
nunțindu-se ferm, în același timp, 
pentru încetarea politicii de desta
bilizare promovate de regimul rasist 
de la Pretoria împotriva statelor in
dependente din regiune, pentru abo
lirea apartheidului în Africa de Sud 
și asigurarea de drepturi egale pen
tru toți cetățenii acestei țări.

în timpul convorbirilor a fost, 
totodată, evidențiată însemnătatea 
desfășurării unor acțiuni hotărite 
pentru soluționarea globală, echita
bilă, a problemelor subdezvoltării, 
inclusiv a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor in curs de dezvol
tare. și făurirea unei noi ordini eco
nomice mondiale ; pentru rezolvarea 
prin tratative a stărilor conflictuale 
și disputelor militare dintre state, 
inclusiv soluționarea pașnică și jus
tă a conflictului din Orientul Mij
lociu și încetarea războiului dintre 
Iran și Irak ; pentru ’întărirea ro
lului și contribuției O.N.U., ale altor 
organisme mondiale în ansamblul 
vieții politice internaționale, in pro
cesul asigurării păcii, înțelegerii și 
Colaborării internaționale.

Tocmai în acest spirit, pornind de 
la interesele comune, cele două state 
au hotărit să intensifice colaborarea 
reciprocă în cadrul O.N.U., al altor 
organizații internaționale, al „Gru
pului celor 77“ și al mișcării de 
nealiniere, în scopul salvgardării 
păcii, securității și dezvoltării co
operării între toate națiunile lumii.

Exprimindu-și satisfacția pentru 
caracterul rodnic al convorbirilor, 
pentru înțelegerile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, opinia publică din 
țara noastră apreciază că rezultatele 
dialogului la nivel înalt româno-li- 
berfan vor aduce o nouă și valoroasă 
contribuție la aprofundarea raoor- 
turilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări. în interesul și 
spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, progresului și coope
rării internaționale.

Ioan TIMOFTE

DE OMAGIE- 
libertății", cu 
50 de ani de 
internaționale

VIZITA. în perioada 12—20 oc
tombrie 1986, o delegație a Comi
tetului român al foștilor luptători 
și veteranilor de război împotriva 
fascismului, condusă 
locotenent (r) Neagu 
ședințele comitetului, 
vizită de prietenie în 
ză. la invitația veteranilor din Ar
mata Populară Chineză de Elibe
rare. Delegația a fost primită și 
a avut convorbiri la conducerea 
veteranilor chinezi asupra activi
tăților desfășurate de veteranii de 
război din ambele țări pentru con
solidarea păcii și colaborării intre 
popoare, pentru dezarmare.

MANIFESTĂRILE 
RE a „Voluntarilor 
prilejul împlinirii a 
la crearea brigăzilor 
cate au luptat in războiul civil din 
Spania împotriva fascismului, s-au 
încheiat la Madrid. La manifes
tări, care au fost patronate de un 
comitet de onoare compus din per
sonalități proeminente ale vieții 
politice, sociale și culturale din 
Spania, în frunte cu președintele 
senatului, au participat peste 900 
de brigadiști internaționali veniți 
dlntr-un număr mare de țări, între 
care și România.

PLENARA. La Tirana s-a des
fășurat plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Al
bania (P.M.A.), convocată pentru 
pregătirea celui de-al IX-lea Con
gres al partidului. Au fost apro
bate „Raportul asupra activității 
Comitetului Central al P.M.A. și 
sarcinile pentru oerioada următoa
re". precum și „Raportul asunra 
Directivelor celui de-al IX-lea 
Congres al P.M.A. în legătură cu 
planul cincinal de dezvoltare eco
nomică și culturală a R.P.S. Alba
nia in perioada 1986—1990".

de general- 
Andrei. pre- 
a efectuat o 
R. P. Chine-

L_

CERERE. Statele Unite au cerut 
primului ministru. Yitzhak Shamir, 
să nu reia politica de construire 
de așezări israeliene în teritoriile 
arabe ocupate. Cererea a fost con
ținută într-un mesaj transmis de 
secretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, prin intermediul președin
telui comitetului pentru afaoeri 
externe al parlamentului israelian, 
Abba Eban,

COMISIA ACORDULUI DE LA 
CARTAGENA — organul politic al 
Pactului Andin — se va reuni Ia 
4 noiembrie, la Lima, 
agenția Ecuapres. ~ 
țărilor membre — 
bia. Ecuador. Peru 
vor examina cu 
modalități de impulsionare si ex
tindere a cooperării în regiune, in 
vederea depășirii 
care se confruntă 
live.

transmite
Reprezentanții 

Bolivia. Colum- 
și Venezuela — 
acest prilej noi

dificultăților cu 
statele respec-

TEHNOLOGIA.ȘTIINȚA SI
Președintele Pakistanului. Zla-ul 
Haq, a lansat un apel la eforturi 
concertate ale țărilor islamice in 
domeniul științei și tehnologiei in 
vederea unor schimbări structurale 
în societățile lor in procesul de de
pășire a stării de înapoiere si să
răcie. Inaugurind lucrările primei 
reuniuni a Comitetului Executiv al 
Comitetului permanent al O.C.I. 
(Organizația Conferinței Islamice), 
care se desfășoară la Islamabad, 
șeful statului pakistanez a subli
niat necesitatea unor acțiuni cu
prinzătoare în procesul de dezvol
tare a țărilor islamice.

COOPERARE. Țările 
Asociației din Asia de 
Cooperare Regională 
au hotărit să extindă

membre ale 
Sud pentru 
(S.A.A.R.C.) 
cooperarea

dintre ele în domeniul dezvoltării 
rurale. Hotărîrea în acest sens a 
fost adoptată la încheierea reuniu
nii Comitetului tehnic al S.A.A.R.C., 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
Dhaka cu participarea reprezentan
ților celor șaote țâri membre, res
pectiv. Bangladesh, Bhutan. India, 
Maldive. Nepal, Pakistan și Sri 
Lanka.

DECLARAȚIE. Președintele U- 
gandei. Yoweri Museveni, a arătat 
— într-o declarație făcută la Kam
pala — că una dintre sarcinile ma
jore ale momentului politic intern 
este strîngerea rindurilor în ve
derea reconstruirii țării, puternic 
afectată de conflictele interne din 
ultimii ani. Totodată, el a afirmat 
că oricine folosește armele, adu- 
cînd prejudicii stabilității și secu
rității interne va orimi o rioostă 
pe măsură. Președintele ugandez 
a reafirmat opoziția de a trata cu 
elementele rebele ale fostelor re
gimuri. care în ultimul timo au 
organizat o serie de acțiuni ar
mate. înăbușite de trupele guver
namentale.

A.S.E.A.N. — PIAȚA COMUNA. 
La Jakarta s-au deschis luni lu
crările reuniunii miniștrilor de ex
terne din țările Asociației națiuni
lor din Asia de sud-est (A.S.E.A.N.) 
și Piața comună, consacrată exami
nării dezvoltării schimburilor co
merciale si a unor probleme inter
naționale. precum si modalităților 
de combatere a terorismului si tra
ficului de droguri. într-o alocuțiu
ne rostită la deschiderea reuniunii, 
președintele Indoneziei. Suharto, 
s-a pronunțat pentru intensificarea 
cooperării economice, fapt care 
s-ar reflecta pozitiv in menținerea 
stabilității politice în regiune.
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