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In climatul de puternică angajare patriotică pentru 
înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- 
socială a țării, de afirmare unanimă a adeziunii la 
Hotărirea privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XlV-lea al 
partidului, in suprema funcție de secretar general 

al partidului

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU IN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la marea adunare populară din municipiul Bistrița
Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, participanților la această 
mare adunare populară, tuturor lo
cuitorilor din municipiul Bistrița și 
din județul Bistrita-Năsăud, în nu
mele Comitetului Central al parti
dului, al guvernului și Consiliului 
de Stat, precum și al meu personal, 
un salut călduros, revoluționar, 
împreună cu cele mai bune 
urări. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite *, se scandează 
Îndelung „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ne aflăm în județul și municipiul 
dumneavoastră într-o vizită de 
lucru. Am vizitat, în Bistrița, în 
Beclean și Năsăud, 8 întreprinderi 
industriale. Am vizitat, de aseme
nea, o unitate agricolă de stat și 
expoziția privind realizările din 
agricultura județului Bistrița-Nă- 
săud. Ne-am întîlnit cu muncitori, 
țărani, intelectuali, cu bărbați și 
femei, cu țineri, copii, cu zeci și 
zeci de mii de locuitori, cu oameni 
ai muncii.

Pe ansamblu, avem o Impresie 
bună despre munca și realizările 
oamenilor muncii din municipiul 
Bistrița și din județul Bistrița-Nă- 
săud. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!").

In anii construcției socialiste, șl 
mai cu seamă după Congresul al 
IX-lea al partidului — care a des
chis o nouă etapă în dezvoltarea 
socialistă a patriei noastre, dina- 
mizînd forțele creatoare, lichidînd 
dogmatismul, conservatorismul și 
ploconirea față de tot ceea ce este 
străin, redînd națiunii noastre în
crederea în forțele proprii — po
porul român a obținut — sub con
ducerea partidului nostru comunist 
— realizări remarcabile, care a- 
șază România printre țările cu 
rezultatele cele mai bune în aceas
tă perioadă. (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!").

După cum este bine cunoscut, 
In anii de după victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, de 
acum 45 de ani, producția indus
trială a României a crescut de 
peste 135 de ori, din care după 
Congresul al IX-lea, de 120 de ori. 
(Aplauze și urale îndelungate; se 
scandează puternic „Ceaușescu și 
poporul!", „Ceaușescu — P.C.R.!").

în acest cadru, și județul Bis- 
trița-Năsăud a cunoscut o puterni
că dezvoltare. în primul rînd, în 
1968, prin reorganizarea teritorial- 
administrativă s-au format jude
țele, s-a format și județul Bistri- 
ța-Năsăud. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — bistrițenii!").

în această perioadă — de 24 de 
ani de la Congresul al IX-lea și 
de 21 de ani de Ia constituirea ju
dețului Bistrița-Năsăud —, pro
ducția și dezvoltarea generală 
ale județului au cunoscut un 
salt foarte puternic. Fondurile 

fixe, spre exemplu, în 1965 repre
zentau 3 miliarde lei, iar acum se 
ridică la peste 32 de miliarde lei, 
cunoscînd o creștere de peste 
10 ori. (Se scandează îndelung 
„Ceaușescu șl poporul!"). în acest 
cadru, producția-marfă industrială 
a crescut de peste 17 ori. Anul vi
itor — cînd se împlinesc 25 de ani 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului și se încheie realizarea celui 
de-al 8-lea plan cincinal — jude
țul Bistrița-Năsăud va realiza în 
industrie o producție de pes
te 20 de ori mai mare decît în 
1965. (Se scandează îndelung 
„Ceaușescu reales la al XlV-lea 
Congres!").

A sporit de 4 ori numărul mun
citorilor din industrie, s-a dezvol
tat puternic agricultura — și anul 
acesta județul a obținut recolte 
bune la toate culturile. Ca rezul
tat al tuturor acestor realizări din 
județ, s-a obținut și creșterea gra
dului general de civilizație — în
săși Bistrița a devenit un oraș mo
dern, ca și celelalte orașe și loca
lități —, s-a ridicat nivelul de via
tă și bunăstare al oamenilor 
muncii. Desfacerea de mărfuri 
prin comerțul socialist este de 
5 ori-mai mare decît în anul cînd 
a avut loc Congresul al IX-lea al 
partidului. Puține țări se pot 
prezenta cu asemenea realizări 
în dezvoltarea generală, în ridi
carea bunăstării poporului. (Urale 
puternice, îndelungate; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu reales la al 
XlV-lea Congres !“).

Ceea ce s-a înfăptuit în Bistri
ța-Năsăud s-a realizat în toate ju
dețele patriei noastre, întreaga 
Românie a cunoscut o dezvoltare 
puternică în toate domeniile de 
activitate. Acesta este rezultatul 
faptului că a fost lichidată pentru 
totdeauna orînduirea burghezo- 
moșierească, că poporul a devenit 
cu adevărat stăpin pe bogățiile na
ționale — în industrie, agricultu
ră, în toate domeniile — și își fău
rește în mod liber și independent 
viitorul său, socialismul și comu
nismul! (Urale puternice, îndelun
gate ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

Iată de ce, pe baza faptelor, a 
realizărilor, putem afirma cu în
dreptățită mîndrie că într-o pe
rioadă istorică foarte scurtă po
porul român, urmînd neabătut po
litica Partidului Comunist Român, 
în deplină unitate, a reușit să 
transforme România dintr-o țară 
agrar-industrială slab dezvoltată 
într-o țară industrial-agrară dez
voltată, cu o puternică industrie 
modernă, cu o agricultură socia
listă în plin progres — și aceasta 
numai și numai pe calea socialis
mului. (Urale puternice, îndelun
gate ; se scandează „România a 
ales socialism, pace, progres!“).

Cunoaștem bine ce a reprezentat 
vechea orînduire — asuprirea, ex
ploatarea, nivelul scăzut de viață 
al poporului, la care s-au adăugat 
jugul și asuprirea monopolurilor 
străine, ale țărilor imperialiste, care 

zeci și sute de ani au jefuit șl asu
prit poporul român. Iată de ce 
poporul nostru, alegînd calea so
cialismului, este hotărît să facă 
totul pentru a asigura progresul 
continuu al patriei noastre pe ca
lea socialismului, crearea condiții
lor pentru înaintarea fermă spre 
comunism, deoarece numai și nu
mai pe acest drum vom asigura 
continuu un nivel tot mai ridicat 
de dezvoltare și civilizație, de 
bunăstare și fericire a întregii na
țiuni ! (Aplauze și urale puternice; 
se scandează Îndelung „România 
a ales socialism, pace, progres !“).

Acum, în unele țări capitaliste, 
imperialiste se vorbește mult 
că, datorită unor lipsuri care au 
apărut în unele țări socialiste, pot 
să acționeze pentru oprirea dez
voltării socialiste și dacă ar. fi po
sibil — gîndesc ei — să revină la 
vechea orînduire capitalistă.

Este adevărat că sînt, în lume, 
cîteva țări, așa-zis bogate, care 
însă au realizat această bogăție pe 
seama asupririi tuturor popoarelor, 
inclusiv a poporului nostru, care 
a plătit multe, multe zeci de mi
liarde pentru ca aceste cîteva țări 
să-și realizeze dezvoltarea la care 
au ajuns la un moment dat. Dar 
această politică — de pe urma că
reia au suferit și suferă încă mai 
mult de două treimi din țările în 
curs de dezvoltare — trebuie li
chidată pentru totdeauna. Trebuie 
să asigurăm nu revenirea spre ca
pitalism, ci victoria socialismului 
în întreaga lume — ca singura 
cale pentru adevărata independen
ță și bunăstare a popoarelor ! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „România a ales 
socialism, pace, progres !“).

Dragi tovarăși,
Așa cum am menționat de la 

început, avem impresii bune des
pre ceea ce am văzut în județul 
Bistrița-Năsăud și în municipiul 
Bistrița privind activitatea, reali
zările oamenilor muncii. într-ade- 
văr, pe primele 9 luni planul în 
industrie s-a realizat cu o creștere 
de 10 la sută. S-au obținut rezul
tate bune în toate sectoarele, iar 
în producția agricolă, la fel ca în 
întreaga țară, s-au obținut recolte 
de grîu de peste 8 000 de kg, iar 
producția de porumb va fi de 
peste 20 de tone la hectar — pro
ducție pe care nu am realizat-o 
niciodată pînă acum și, practic, 
cred că așază România printre ță
rile cu cea mai bună producție 
agricolă pe hectar ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Vom munci și vom lupta, 
țara o vom înălța !“).

Pentru toate aceste realizări — 
și din industrie, și din agricultură, 
și din domeniul învățămîntului, și 
din întreaga activitate — adresez 
tuturor oamenilor muncii din Bis
trița și din județul Bistrița-Năsăud 
cele mai calde felicitări și urarea 
de noi și noi realizări în toate do
meniile ! (Aplauze și urale puter
nice; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!"). 

Avem într-adevăr rezultate bune, 
și în Bistrița, și în întreaga țară. 
Dar mai avem și lipsuri, din pă
cate nu toate merg așa cum am 
dori, așa cum avem posibilitatea 
să le realizăm. însă este necesar 
să ne organizăm mai bine întrea
ga activitate, să muncim cu răs
pundere mai mare. Am discutat — 
în ședința Biroului Comitetului 
județean de partid, în întreprinde
rile pe care le-am vizitat — cu 
privire la mai buna organizare a 
activității. Să folosim mijloacele 
existente pentru a obține în ur
mătorii doi-trei ani o dublare a 
producției industriale — acest 
lucru este posibil și trebuie să-l 
realizăm —, ceea ce va ridica în
tregul județ la un nivel de dezvol
tare mult mai înalt decît în pre
zent ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“).

Producția de 8 000 kg de grîu la 
hectar este o producție bună, chiar 
foarte bună, dar avem cooperati
ve care au obținut peste 12 000 de 
kg la hectar și anul viitor își pro
pun să meargă înainte. Aveți re
zultate foarte bune — de 20 000 
de kg de porumb la hectar —, dar 
ați citit în „Scînteia" că o coope
rativă din Ialomița a obținut 41 000 
de kg la hectar și și-a propus, 
anul viitor, să obțină 50 000 de kg. 
Acestea sînt posibilitățile agricul
turii noastre socialiste ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite). 
Fără nici o îndoială, peste 80 000 
de kg la hectar este o producție 
bună de cartofi, peste 100 000 de 
kg la sfeclă este o producție bună, 
dar nu este producția limită ; de 
la ea trebuie mers înainte. Acestea 
sînt obiectivele noii revoluții agra
re și, pe această cale, vom asigura 
creșterea și a veniturilor coopera
torilor, ale întregii țărănimi, ale 
oamenilor muncii din agricultură, 
dar și a contribuției agriculturii 
la dezvoltarea generală a țării. Pe 
această cale, a producțiilor înain
tate, trebuie să mergem pentru a 
păși în comunism, pentru a asigu
ra un belșug și buna aproviziona
re în toate domeniile. (Urale și a- 
plauze prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!").

Este necesar, dragi tovarăși, ca 
și oamenii muncii din Bistrița, or
ganizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii, adunările generale 
din toate sectoarele de activitate 
să acționeze cu o răspundere și 
mai mare în dezbaterea documen
telor pentru Congresul al XlV-lea 
al partidului, în toate unitățile, în 
toate orașele și comunele să se în
tocmească programele privind 
dezvoltarea viitoare economico-so- 
cială a tuturor localităților, pe 
baza principiilor autoconducerii, 
autogestiunii, autoaprovizionării. 
Trebuie să facem astfel ca fiecare 
unitate economico-socială, din toa
te sectoarele, să muncească numai 
și numai pe principiile autocondu
cerii și autogestiunii, cu eficiență 
și rentabilitate maximă. Trebuie 

(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegațiile Uniunii Sovietice, 

precum și ale unor republici unionale sovietice 
care participă la actuala ediție a Tirgului Internațional București

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni 
după-amiază, delegațiile Uniunii So
vietice, precum și ale unor republici 
unionale sovietice care participă la 
actuala ediție a Tirgului Internațional 
București.

In cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
cooperării economice, creșterea și di
versificarea schimburilor comerciale 
dintre România și U.R.S.S.

Luînd cuvintul, în numele delega
ției Uniunii Sovietice, L. I. Grekov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Comisiei pentru Rela
ții Economice Externe a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în numele Guvernului Uniunii Sovie
tice. cele mai bune urări de succes 
în întreaga activitate și a adresat 
calde mulțumiri pentru întrevederea 
acordată, pentru posibilitatea de a 
participa la actuala ediție a Tirgului 
Internațional București, care prile
juiește mai buna cunoaștere a reali
zărilor României în toate domeniile. 
Totodată, el a exprimat satisfacția în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-sovietice, apreciind că în pre
zent există posibilități tot mai mari 
pentru lărgirea conlucrării, a coope
rării și specializării în producție, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, în spiritul înțelegerilor 
convenite in cadrul întîlnirilor la cel 
mai înalt nivel.

In cuvintul său, A. N. Mutalibov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. S. S. Azerbaidiene, după ce a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune urări din partea Co
mitetului Central al partidului și al 
Guvernului din R. S. S. Azerbaid- 
jană. iar poporului român noi suc
cese în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a relevat ma
rile posibilități oferite de socialism, 
de construcția socialistă din cele 
două țări. în vederea intensificării 
colaborării dintre U.R.S.S. si Româ
nia. dintre republicile unionale so
vietice si tara noastră. în același 
timp, el a exprimat în nume
le Guvernului R. S. S. Azerbaid- 
jene dorința de a extinde si mai 
mult în viitor colaborarea economică 
si schimburile comerciale cu tara 
noastră, la nivelul potențialului eco
nomic în continuă creștere al celor 
două țări.

În telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
• Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării unor culturi și 

obținerea de producții mari la hectar

• Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea unor importante 
rezultate în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an și din actua
lul cincinal
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Luînd cuvintul. tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, după ce a 
adresat un salut tuturor participan- 
ților la intilnire si a exprimat spe
ranța că participarea largă la Tirgul 
Internațional de la București va 
contribui la dezvoltarea colaborării 
și a relațiilor dintre România si 
Uniunea Sovietică, dintre România si 
republicile unionale din Uniunea So
vietică. a spus :

Relațiile economice dintre România 
și Uniunea Sovietică s-au dezvoltat 
mult in anii construcției socialiste 
și. mai cu seamă, in ultimii 10 ani. 
Această dezvoltare a fost strîns le
gată de dezvoltarea forțelor de pro
ducție. ca rezultat al înfăptuirii pro
gramelor de construcție socialistă in 
România.

Referindu-se la dezvoltarea gene
rală. economico-socială a României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că tara noastră, in trecut o tară 
slab dezvoltată, este astăzi o tară 
industrial-agrară cu o puternică in
dustrie și o agricultură socialistă 
puternică.

Pentru a Înțelege ce Înseamnă 
aceasta — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — voi menționa 
faptul că industria românească pro
duce in 1989 de peste 135 de ori 
mai mult decît in 1945. Din aceasta, 
o creștere de 120 de ori s-a realizat 
după Congresul al IX-lea din 1965. 
Practic, am dezvoltat toate ramu
rile moderne ale industriei. în afară 
de arme nucleare, pe care nu vrem 
să le producem, industria româneas
că poate produce astăzi orice.

în continuare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Cunosc bine dezvoltarea industriei 
din Uniunea Sovietică. Știu nivelul 
tehnic și forța industriei Uniu
nii Sovietice. Dumneavoastră știți 
mai bine decît mine că acesta 
este rezultatul construcției socialis
te, care a făcut ca încă în 1940 
Uniunea Sovietică să devină a doua 
putere mondială. Aceasta permite, 
într-adevăr. o largă colaborare în 
diferite sectoare industriale între 
România și Uniunea Sovietică, intre 
România și republicile., pe care le 
reprezentați aici dumneavoastră. Este 
evident că. pentru a asigura 
progresul economic și social, este ne
cesar să facem totul pentru ca pro
dusele pe care le realizăm și noi, și 
dumneavoastră să fie de înaltă ca
litate și la cel mai inalt nivel tehnic.

Noi dorim — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să extindem 
mult relațiile cu Uniunea Sovietică 
in general. De altfel, discuțiile care 
au avut loc pină acum au identificat 
posibilitățile unei creșteri puternice, 
in următorul cincinal, a schimburilor 
economice, a cooperării in producție 
și specializării intre România și 
Uniunea Sovietică.

în convorbirile cu tovarășul 
Gorbaciov am ajuns împreună Ia 
concluzia că există mari posibilități 
și că trebuie să acționăm in această 
direcție. Includem in aceasta si co
laborarea in cadrul C.A.E.R., in 
spiritul acordurilor de lungă durată 
— economice și tehnico-științifice —, 
al perfecționării activității organiza
ției de colaborare economică intre 
țările socialiste.

Există mari posibilități șl în ce pri
vește colaborarea in domeniul agri
culturii — a arătat tovarășul 
Nicqlae Ceaușescu. Desigur, cu
noașteți bine că agricultura româ
nească este o agricultură socia
listă — de stat și cooperatistă. 
Anul acesta am obținut pe intreaga 
tară producții foarte bune, peste 
8000 kg la grîu. pe hectar, și avem 
cooperative de producție care au ob
ținut peste 12 000 kg. La porumb 
vom avea o recoltă de peste 20 de 
mii de kg la hectar. Zilele trecute, 
o cooperativă a raportat că a obți
nut o producție de peste 41 de tone 
Ia hectar și și-a luat ângajamentul 
că anul viitor va produce 50 de mii 
de kg la hectar.

Menționez toate acestea — a ară
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
pentru a sublinia, incă o dată, că 
există posibilități pentru o largă co
laborare și in domeniul agriculturii 
între România si Uniunea Sovibtică, 
intre România- și republicile uniona
le. in cadrul drepturilor largi pe care 
Ie au astăzi aceste republici.

De ce m-am referit la toate aces
tea ? Pentru că acum se discută mult, 
pe plan mondial, despre faptul că so
cialismul s-ar afla în criză.

La adunarea pe care am avut-o 
in dimineața aceasta am răspuns că 
niciodată România nu se va mai 
întoarce spre capitalism. Tot ceea ce 
am realizat noi. in România, dar și 
ce s-a realizat in Uniunea Sovietică 
Si in alte țări socialiste demonstrează 
cu putere superioritatea socialismu- 

(Continuarc în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CUAUȘUSCU ÎN .1UOETUL RISTRIȚA-NĂSĂUD

? '■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti*
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu au conti
nuat, duminicâ 15 octombrie și luni 16 octombrie, vizita de lu
cru in județul Bistrița-Năsâud.

** ÎNTREPRINDEREA agri
colă DE STAT JELNA,«- 
drul unei expoziții reprezentative, 
secretarul general al partidului a 
analizat Împreună cu factori de răs
pundere din conducerea județului, 
din Ministerul Agriculturii si Di
recția Agricolă județeană, cu spe
cialist! si lucrători ai ogoarelor 
probleme prioritare ale dezvoltării 
agriculturii In această parte a tării si. 
Îndeosebi, cele legate de sporirea 
potențialului productiv al pămîn- 
tului. Au fost, de asemenea, anali
zate probleme privind mai buna or
ganizare a teritoriului, a rețelei de 
localități din acest județ.

Tovarășul Nicolae .Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu au fost 
primiți de mii si mii de locuitori din 
localitățile apropiate, cu deosebire 
din Satu Nou si comuna Budacu do 
Jos. cu ovații Si urale, cu inimile 
pline de dragoste si bucurie.

Cei prezenți — cooperatori, me
canizatori. lucrători al întreprinde
rii Agricole de Stat —- și-au expri
mat sentimentele de profundă sti
mă si aleasă prețuire fată de con
ducătorul partidului sl statului nos
tru pentru grija deosebită mani
festată față de modernizarea agri
culturii. ramură de bază a econo
miei noastre naționale, fată de spo
rirea coq^lnuă a nivelului de trai, 
material si spiritual, al tuturor lo
cuitorilor satelor, al Întregului po
por. S-a scandat cu Însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceausescu 
reales la al XIV-lea Congres I". Pe 
mart pancarte, purtate cu mtndrie 
de tineri si tinere, era scris: 
„România a ales — socialism, pace, 
progres

O formația alcătuită din membri 
a! gărzilor patriotice si al detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onoruL După tradiționala lntimpina- 
re cu pline Si sare, copil si tineri. în 
frumoase costume populare, au ofe
rit tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

O expoziția cuprinzătoare, eu o 
mare varietate de produse agricole, 
pomicole si silvice, ale micii indus
trii. precum si ale zootehniei — rea
lizate de Întreprinderea agricolă de 
stat vizitată, de Cooperativa Agricolă 
de Producție Satu Nou, de alte uni
tăți agricole din județ — a pus in 
mod semnificativ In evidentă suc
cesele ce pot fi obținute prin anga
jarea fermă pe calea agriculturii so
cialiste. ! •

In timpul vizitării expoziției au 
fost prezentate rezultatele dobindlte 
de agricultura județului In acest an. 
acțiunile inițiate pentru sporirea in 
continuare a producțiilor vegetale șl 
animaliere. In concordanță cu cerin
țele si obiectivele noii revoluții a- 
grare. S-a arătat că. datorită fondu
rilor de investiții alocate, au fost 
executate o serie de lucrări de îm
bunătățiri funciare cu efect direct a- 
supra sporirii potențialului productiv 
al solului in această zonă submonta- 
nă. In ultimii ani. suprafața pe care 
au fost executate lucrări de comba
tere a eroziunii solului a sporit de 
zece ori. iar cea de pe care s-a eli
minat excesul de umiditate este de 
15 ori mal mare. în același timp, in 
toate unitățile agricole de stat și co
operatiste s-a extins și s-a Îmbună
tățit baza tehnico-materială. a cres
cut fertilitatea pămîntului.

Tovarășul Nicolae Ceausescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost in
formați că. în prezent, ca urmare a 
dotării unităților agricole cu un mare 
număr de tractoare și mașini agri
cole moderne, perfecționate, majori
tatea lucrărilor agricole se execută 
mecanizat, chiar in condițiile de re
lief din această zonă. Totodată, pen
tru sporirea fertilității solului, anual 
se transportă pe cimp și se admi
nistrează pe suprafețele cultivata cu 
griu. porumb, sfeclă de zahăr, car
tofi și cu alte culturi, importante 
cantități de îngrășăminte organice și 
de amendamente, se execută afîna- 
rea adincă. precum și scarificarea u- 
nor terenuri întinse. Muncind cu pri

cepere și hărnicie, lucrătorii ogoare
lor au obținut în acest ah o produc
ție medie de 8 081 kg griu la hectar 
și de 7 021 kg orz la hectar pe între
gul județ. Se estimează o recoltă 
medie de peste 20 000 kg de porumb 
știuleți la hectar. Producții mari s-au 
obținut și la cinepa pentru fibră, 
inul pentru fibră, la sfecla de zahăr, 
cartofii de toamnă, precum și la le
gume. Au fost prezentate și preocu
pările existente pentru moderniza
rea plantațiilor pomicole și sporirea 
recoltelor de fructe. S-a subliniat că. 
in ultimii ani. a fost înfăptuit pro
gramul de plantare a aproape 5 000 
hectare livezi intensive și superin- 
tensive. în continuare se lucrează la 
înlocuirea plantațiilor vechi, slab 
productive, cu plantații noi in care 
se folosesc soluri cu un potențial ri
dicat. Secretarul general al partidu
lui a cerut să se acționeze ferm pen
tru creșterea producției de fruc.te și 
aducerea acesteia la nivelul poten
țialului existent în județ.

O serie de panouri și grafice în
fățișau dinamica creșterii efectivelor 
de animale, precum șl a producțiilor 
animaliere. In prezent, datorită creă
rii unor puternice complexe agrozo
otehnice In sistem industrial pentru 
creșterea și îngrășarea animalelor și 
păsărilor, au sporit simțitor numărul 
de bovine, ovine, porcine si păsări, 
precum și producțiile animaliere. Ca 
urmare, mai bine de 50 la sută din 
producția globală agricolă este reali
zată în sectorul zootehnic. De aseme
nea. au fost prezentate programele 
de dezvoltare a agriculturii, piscicul
turii si cel de creștere a iepurilor de 
casă.

Secretarul general al partidului a 
indicat să se ia măsuri pentru dez
voltarea apiculturii și valorificarea 
marilor posibilități pe care județul la 
are pentru creșterea producției da 
miere de albine. Fiecare unitata a- 
gricolă. de stat sau cooperatistă, să 
crească un număr dt mai mare da 
familii de albipe.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat una din fer
mele zootehnice ale întreprinderii 
Agricole de Stat Jelna. Ferma dis
pune de aproape 3 000 de bovine, din 
care peste 2 000 sînt efective-matcă 
din rasa bălțata românească. Secre
tarul general al partidului a fost in
format că. datorită folosirii eficiente 
a. pășunilor și tinetelor naturale, res
pectării stricte a normelor sanitar* 
veterinare. bunei organizări a Între
gii activități din zootehnie, unitatea 
realizează producții mari, precum și 
indici de natalitate superiori. Astfel; 
In acest an. producția de lapte de
pășește 5 000 de litri pe fiecare vacă, 
iar indicele de natalitate la bovine 
este de 92 la sută. Ca urmare, numai 
in ultimii patru ani. valoarea pro
ducției globale la ferma vizitată a 
sporit cu peste zece milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat rezultatele obținute de oame
nii muncii din agricultura județului.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
oameni ai muncii prezenți la această 
intîlnire. s-a interesat de munca șl 
problemele lor. le-a adresat urări de 
noi succese și 'sănătate. Mulțumind 
secretarului general al partidului, 
răspunzind la întrebările puse, co
operatorii. lucrătorii acestor ogoare, 
bărbați șl femei, au înconjurat cu 
dragoste și respect pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. adresîndu-le cuvinte pli
ne de căldura inimilor lor. angajîn- 
du-se să transpună în viață, cu hăr
nicie și pricepere. îndemnurile șl in
dicațiile primite.

La plecare, secretarul general al 
partidului a arătat că. vlzitînd ex
poziția și ferma din unitate, a con
statat cu multă satisfacție că. pe an
samblu. atit la întreprinderea Agri
colă de Stat Jelna. cît și la Coope
rativa Agricolă de Producție Satu 
Nou. precum și în întregul județ sînt 
rezultate bune. Mai puțin Bune la 
fructe. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări cooperatorilor, lu
crătorilor din întreprinderea agrico
lă de stat, tuturor lucrătorilor din 

agricultura județului pentru rezul
tatele deosebite realizate pină acum 
si le-a urat ca. In anul viitor să ob
țină producții-record. pe măsura o- 
biectivelor agriculturii noastre socia
liste. astfel incit să fie adusă o con
tribuție și mai importantă la dezvol
tarea județului, a Întregii țări.

Mulțumind conducătorului partidu
lui și statului pentru preocuparea 
statornică manifestată față de dez
voltarea continuă a agriculturii noas
tre. a nivelului de trai al celor ce 
lucrează în acest sector, pentru ori
entările si indicațiile primite in 
cursul vizitei, factorii de răspundere 
din județ, specialiștii, oamenii mun
cii din unitatea vizitată au dat ex
presie hotăririi de a face totul pen
tru obținerea unor recolte mereu mai 
mari, potrivit obiectivelor noii revo
luții agrare.

♦
După două zile de rodnică analiză 

In întreprinderi industriale din 
Beclean șt Năsăud, precum și in 
agricultură, la întreprinderea Agri
colă de Stat Jelna. dialogul de lucru 
s-a desfășurat, de această dată. In 
unități economice din municipiul 
Bistrița, unde au fost examinate. îm
preună cu muncitorii și specialiștii, 
aspecte esențiale ale activității pro
ductive. perspectivele de dezvolta
re ale unităților respective, ale eco
nomiei județului.

Primirea oficială a avut loc pe 
stadionul din Bistrița, împodobit 
sărbătorește, unde se aflau mii și 
mii de locuitori purtlnd drapele, 
flori, eșarfe colorate, mari pancarte 
cu Înscrisuri elogioase la adresa 
patriei și partidului, a secretarului 
său general, cuvinte care, ferm și 
clar, exprimau opțiunile lor politice, 
acum. în preajma marelui forum al 
partidului : „România a ales — so
cialism. pace, progres !“. „Ceaușescu 
reales Ia al XXV-lea Congres !“.

La cobortrea din elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, cu multă 
căldură. în numele organizației ju
dețene de partid, al tuturor locui
torilor, de primul-secretar al comi
tetului județean de partid. Nicolae 
Bușui.

O gardă militară șl o formație al
cătuită din membri al gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei au prezentat onorul.

S-a tatonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
tntimpinați cu pline și sare. Pionieri 
și șoimi ai patriei, tineri șl tinere 
au oferit, cu afecțiune și respect, 
buchete de flori.

Miile de muncitori, țărani șl inte
lectuali, aflati pe stadion, au acla
mat și au aplaudat tadelpțjg. cu în
suflețire pentru piattie. partid si 
secretarul său general.

Ambianta sărbătorească era între
gită de formații corale, ce interpre
tau cîntece patriotice și revoluțio
nare. de grupuri de dansatori în 
frumoase costume populare specifice 
acestei zone folclorice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, după ce 
au răspuns cu prietenie manifestă
rilor pline de căldură ale locuitori
lor veniți in întâmpinare, au luat 
loc tatr-o mașină deschisă, îndrep- 
tindu-se spre platforma industrială 
a orașului.

La vizită au participat tovarășii 
Emil Bobu si Silviu Curticeanu.

Au fost străbătute principalele ar
tere ale municipiului reședință da 
județ, care, de la un an la altul, de
vine tot mai frumos, mai puternic 
economic, edilitar și cultural. In pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului. Bistrița a cu
noscut o adevărată renaștere, orașul 
Infățlșindu-se astăzi ca o localitate 
Înfloritoare și prosperă.

In răstimpul care a trecut de a- 
tunci, aici a apărut si se dezvoltă 
marea industrie capabilă să genere
ze transformări înnoitoare. Așeza
rea modestă de altădată este cu
noscută. ta prezent, nu numai în 
țară, dar șl peste hotare, prin pro
dusele competitive fabricate la în
treprinderea de Utilaj Tehnologic, 
întreprinderea Mecanică, întreprin
derea de Produsa Electrotehnice. 

cea de sticlă pentru menaj sau la 
Cea de materiale de construcții. 
Combinatul de Prelucrare a Lemnu
lui, Filatura de Lină Pieptănată și 
altele. Valoarea producției-marfă 
realizate numai în municipiul Bis
trița se ridică, in acest an. la aproa
pe opt miliarde lei. Tot aici, o dată 
cu dezvoltarea industriei, au fost 
create zeci de mii de locuri de muncă, 
s-au construit 21 000 de apartamente 
în moderne ansambluri de locuințe, 
precum și numeroase edificii social- 
culturale. care conferă puternicei a- 
șezări transilvane o remarcabilă 
personalitate arhitectonică.

Mindri de chipul nou al orașului 
lor, bistrițenii au venit, cu mic cu 
mare, zeci și zeci de mii. în această 
dimineață de octombrie de neuitat, 
pentru a mulțumi din inimă secre
tarului general al partidului pentru 
profundele transformări înnoitoare 
petrecute în municipiul Bistrița, in 
toate localitățile județului. în anii 
de glorie pe care țara întreagă îi 
trăiește. Miile de locuitori al muni
cipiului au aclamat îndelung, cu în
flăcărare pentru gloriosul nostru 
partid și Încercatul său conducător.

Cu aceleași calde și entuziaste 
manifestări au fost întîmpinați to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu la ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ TEHNO
LOGIC. cel mai mare obiectiv al 
industriei bistrițene, care deține o 
pondere însemnată ta economia mu
nicipiului șl a județului. Profilată 
pe realizarea de echipamente pen
tru protecția mediului ambiant și 
utilaje destinate industriilor ener
getică. metalurgică. chimică și de 
materiale refractare, întreprinderea 
bistrițeană este, la ora actuală, prin
cipală producătoare de asemenea 
produse pentru economia națională.

La sosire. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, cu deo
sebit respect, de membri ai consi
liului de conducere din întreprin
dere. de ministrul Industriei con
strucțiilor de mașini, Eugeniu Ră- 
dulescu. de reprezentanți ai centra
lei industriale de profil.

în cursul analizei ce a avut loc 
cu acest prilej au fost examinate 
munca depusă și realizările obținute 
de constructorii de mașini bistrițeni, 
precum și acțiunile ce urmează a 
fi întreprinse în vederea ridicării 
întregii activități la cote superioare 
de calitate și eficiență, pentru În
deplinirea, în bune condiții, a sar
cinilor ce Ie revin din planurile și 
programele de dezvoltare a țării.

Directorul unității, Leon Cudrec, 
Informînd despre modul în care au 
fost îndeplinite sarcinile și indicațiile 
primite cu prilejul precedentei vi
zite, a arătat că au fost puse în 
funcțiune noi capacități pentru pro
ducția de utilaj energetic, de ra
diatoare și armături, au fost asimi
late în fabricație produse de înaltă 
tehnicitate, la nivelul celor mai 
bune realizări de acest fel pe plan 
mondial. S-a relevat că utilajul 
energetic reprezintă mai bine de 
jumătate din producția întreprinde
rii.

Au fost înfățișate, de asemenea, 
evoluția profilului de fabricație, 
precum șt dinamica principalilor in
dicatori, subliniindu-se că producția- 
marfă a unității înregistrează. în 
acest an. o creștere de peste 18 la 
sută față de 1988. iar exportul s-a 
dublat. A sporit considerabil pro
ductivitatea muncii, iar gradul de 
înnoire a producției se ridică Ia peste 
87 la sută. în același timp, au fost 
prezentate preocupările actuale ale 
constructorilor de mașini bistri- 
teni pe linia folosirii cu maximă e- 
ficlentă a capacităților de produc
ție. aplicării unor tehnologii mo
derne. de înălță productivitate, re
ducerii cheltuielilor materiale si de 
materii prime si încadrării stricte 
în consumurile stabilite.

Secretarul general al partidului, 
apreciind realizările obținute de co
lectivul de oameni ai muncii de 
aici, a cerut factorilor de răspunde
re să elaboreze un program care să 
ducă la dublarea. în următorii ani. 
a producției întreprinderii, precum 
și Ia diversificarea în continuare a 
profilului de fabricație.

Pretutindeni, pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu au fost în

conjurați eu multă căldură de con
structorii de mașini bistrițeni. care 
le-au oferit flori șl au exprimat 
mulțumiri din inimă pentru marea 
cinste de a-i avea din nou in mij
locul lor.

La plecare, secretarul general al 
partidului a adresat calde felicitări 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea de Utilaj Tehnologic pentru re
zultatele obținute și urarea de a rea
liza. în bune condiții, prevederile 
planului, de a asigura dezvoltarea și 
mai puternică a unității în următorii 
ani. realizarea unor produse de înalt 
nivel tehnic și calitativ.

Aprecierile și îndemnurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu au găsit 
un larg ecou în rîndurile constructo
rilor de mașini bistrițeni. care, prin 
puternice aplauze, urale și aclama
ții. au dat expresie hotăririi lor fer
me de a face totul pentru transpu
nerea neabătută în viață a indicați
ilor primite, pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, a obiectivelor 
de dezvoltare a întreprinderii, a în
tregii industrii a județului.

Cu deosebită dragoste au fost întîm- 
pinațl tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu la ÎN
TREPRINDEREA MECANICA, 
situată, de asemenea, pe moderna 
platformă industrială a orașului Bis
trița.

Construită din Inițiativa secretaru
lui general al partidului. întreprin
derea s-a dezvoltat într-un ritm ra
pid, numărîndu-se în prezent prin
tre unitățile reprezentative producă
toare de elemente pneumatice și hi
draulice.

înfățișînd pe larg realizările colec
tivului, ministrul industriei elec
trotehnice, Nicolae Vaidescu, și di
rectorul întreprinderii, Tiberiu Fis- 
cuteanu, au relevat că, pe baza 
transpunerii în practică a indicații
lor date de conducătorul partidului 
și statului cu prilejul precedentei vi
zite de lucru efectuate aici, produc
ția industrială a crescut de 5 ori, iar 
cea de mecanică fină de aproape 
6 ori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost prezentate preocupările pe 
linia dezvoltării în continuare a fa
bricației, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor.

A fost subliniat faptul că, prin 
înfăptuirea măsurilor cuprinse în 
programele de modernizare a fabri
cației. îndeosebi prin aplicarea unor 
tehnologii de vîrf, s-a realizat o 
largă diversificare a elementelor 
pneumatice și hidraulice ce se exe
cută aici, precum și a motoarelor 
pneumatice ce încorporează soluții 
tehnice originale.

Secretarului general al partidului 
1-ău fost prezentate în continuare 
principalele date referitoare la în
noirea producției, evidehțiindu-sa 
că, prin asimilarea în cursul actua
lului cincinal a numeroase tipuri de 
accesorii pentru mașini-unelte, mo
toare electrice pentru echiparea ma
șinilor textile, utilaje pentru indus
triile alimentară și poligrafică, pon
derea produselor noi și reproiec- 
tate în totalul producției-marfă a 
ajuns la 91 la sută. Ca urmare, tot 
mal multe produse ale unității bis
trițene sînt solicitate la export.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat calde 
felicitări colectivului întreprinderii 
Mecanice Bistrița pentru rezultatele 
bune obținute și urarea de a înregis
tra noi și tot mai importante succese 
In viitor, de a acționa cu hotărîre 
pentru ca. în următorii ani. și aceas
tă unitate să-șl dubleze producția.

Miile de oameni al muncii au pri
mit cu multă satisfacție aprecierile 
și urările secretarului general al 
partidului, pe care l-au asigurat 
că-și vor îndeplini exemplar sarci
nile încredințate, sporindu-și astfel 
contribuția la dezvoltarea multilate
rală a județului lor, a întregii țări, 

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat COMBINA
TUL DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI. Dialogul de lucru al 
secretarului general al partidului cu 
factori de răspundere, specialiști și 
ceilalți oameni ai muncii din uni
tate, la care erau prezenți ministrul 

Industrializării lemnului șl materia
lelor de construcții, Gheorghe Con- 
stantinescu, membri ai conducerii 
centralei industriale de profil, s-a 
constituit Intr-o aprofundată analiză 
a modului in care se asigură aici 
valorificarea materiilor prime șl 
creșterea, pe această cale, a eficien
ței economice.

Directorul combinatului, Simion 
Șerban, a raportat că, in perioada 
care â trecut din acest an, colectivul 
întreprinderii a depășit sarcinile de 
plan la producția-marfă. export, 
productivitatea muncii, la ceilalți 
indicatori, creîndu-se condiții ca, 
prin avansul de o lună înregistrat 
pînă în prezent, planul să fie reali
zat integral pe 1989 pină Ia Con
gresul al XIV-lea al partidului.

S-a arătat că, acționând In 
spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în centrul pre
ocupărilor s-au situat realizarea pro
ducției pentru export, precum și în
noirea și diversificarea continuă a 
produselor. Pentru adaptarea opera
tivă la cerințele și exigențele pieței 
externe, au fost create in cursul a- 
cestui an noi produse, îndeosebi mo
bilier, care se disting prin origina
litatea concepției, eleganță, calitate 
și finețea execuției.

Secretarul general al partidului 
a fost informat că, datorită pres
tigiului de care combinatul se 
bucură peste hotare, întreaga pro
ducție destinată exportului este 
acoperită cu contracte ferme. O 
atenție deosebită se acordă, în 
continuare, onorării, la termen și 
în condiții de. calitate, a tuturor co
menzilor de peste hotare. Au fost 
înfățișate, de asemenea, preocupări
le și realizările specialiștilor în direc
ția valorificării superioare a mate
rialului lemnos, subliniindu-se că, 
prin înfăptuirea măsurilor cuprinse 
în programul de modernizare a pro
ducției. aplicarea unor soluții con
structive moderne, s-a asigurat creș
terea considerabilă a valorii mobilei 
realizate dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă.

Pe parcursul vizitării unor 
hale de fabricație, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au oprit, in repetate 
rînduri. au examinat modul cum sînt 
executate diferite piese de mobilă și 
au cerut să se acționeze. în conti
nuare. pentru realizarea unpr pro
duse de calitate tot mai bună și 
avind reale calități estetice.

In cadrul unei expoziții au fost. 
prezentate cîteva din noile garnituri 
de mobilă, piese separate, precum 
si soluții constructive menite să con
tribuie la valorificarea superioară a 
lemnului, la mai buna prezență a 
mobilei românești pe piața externă.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat mun
citorilor combinatului felicitări pen
tru realizările obținute. împreună cu 
urarea de a îndeplini in bune con
diții planul pe acest ăn și pe între
gul cincinal. Secretarul general al 
partidului a cerut ca. prin valorifi
carea superioară a lemnului și uti
lizarea mai bună a forței de mun
că. pînă în 1995 să se asigure cel 
puțin o dublare a volumului produc
ției.

Cuvintele secretarului general al 
partidului au fost primite cu multă 
însuflețire de cei prezenți. care au 
dat glas hotăririi lor ferme de a 
face totul pentru transpunerea în 
viată a indicațiilor primite cu pri
lejul vizitei, de a întîmpina cu noi 
și tot mai mari succese Congresul 
al XIV-lea al partidului.

A fost vizitată, în continuare, p[. 
LATURA DE LINĂ PIEPTĂ
NATĂ, unitate reprezentativă a in
dustriei ușoare bistrițene.

Și aici, dialogul purtat de secre
tarul general al partidului cu colec
tivul unității, la care au luat parte 
ministrul Industriei ușoare, Maria 
Flucsă, șl cadre de conducere din 
centrala industrială de profil, s-a 
axat de la început pe problemele 
de bază ale dezvoltării și moderni
zării în continuare a producției.

Relevînd că harnicele textiliste 
bistrițene șl-au îndeplinit și depă
șit planul pe primele trei trimestre 
la principalii indicatori, directoarea 
filaturii. Angelica Crețu, a eviden
țiat eforturile in direcția folosirii 
intensive a capacităților existente, 
valorificării superioare a materiilor 
prime, menite să conducă la obți

nerea pînă la sflrșitul anului a unor 
substanțiale producții suplimentare.

Pe parcursul vizitării prin
cipalelor secții, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost pre
zentate preocupările pentru îmbu
nătățirea structurii fabricației, mă
surile adoptate in scopul perfecțio
nării organizării și modernizării 
proceselor de producție.

A fost reliefată, în acest cadru, 
valoarea economică ridicată a unor 
asemenea acțiuni, dintre care se 
remarcă dotarea unor spații cu uti
laje de mare . randament, mărirea 
capacității și modernizarea mașini
lor. S-a subliniat că măsurile teh- 
nico-organizatorice aplicate au avut 
efecte pozitive atit în planul spo
ririi productivității muncii, cît și in 
cel al ridicării calității produselor 
și eficienței economice.

Secretarul general al partidului a 
avut cuvinte de apreciere în legă
tură cu diversificarea gamei de fire 
pentru tricotaje — executate în pre
zent in 40 de sortimente —, cu 
nivelul calitativ al produselor.

O atenție specială în cadrul ana
lizei efectuate cu acest prilej s-a 
acordat problemelor legate de redu
cerea consumurilor specifice, care 
ocupă un loc important în ansamblul 
preocupărilor pe linia valorificării 
superioare a materiilor prime. A 
fost evidențiat faptul că, printr-o 
serie de procedee tehnologice efi
ciente, s-a reușit Introducerea în 
circuitul productiv a unor cantități 
Însemnate de materiale textile recu
perabile, ponderea acestora fiind in 
momentul de față de circa o cincime 
din totalul materiilor prime utilizate 
de filatura bistrițeană.

S-a relevat, totodată, atenția deo
sebită ce se acordă pe Întregul flux 
tehnologic măsurilor privind redu
cerea greutății firelor, paralel cu 
creșterea nivelului lor calitativ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
Indicat să se ia măsuri pentru orga
nizarea unei secții de tricotaje în 
cadrul filaturii care să utilizeze 
firele obținute aici.

Pe parcursul vizitei, conducătorul 
partidului și statului nostru s-a in
teresat îndeaproape de condițiile de 
muncă și viață ale oamenilor muncii, 
de acțiunile vizînd perfecționarea 
pregătirii lor profesionale, de modul 
in care funcționează grădinița și 
creșa întreprinderii. In repetate rîn
duri, secretarul general al partidului 
a stat de vorbă cu grupuri de tex
tiliste despre felul in care este orga
nizat procesul de producție, despre 
nivelul retribuțiilor. Muncitoarele de 
la filatura bistrițeană au exprimat 
calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija ma
nifestată față de dezvoltarea între
prinderii lor, față de îmbunătățirea 
Condițiilor de muncă și viață, anga- 
jindu-se că se vor strădui să îndepli
nească și să depășească sarcinile de 
plan in cele mai bune condiții.

Sintetizind bunele impresii produse 
de vizitarea întreprinderii, secretarul 
general al partidului le-a felicitat la 
plecare pe țesătoarele bistrițene pen
tru realizările obținute și le-a adresat 
urarea de a acționa pentru dezvol
tarea în continuare a filaturii, de a 
da produse de cea mai bună calitate.

Urările și îndemnurile conducăto
rului partidului și statului au găsit 
un puternic ecou în rindul muncitoa
relor de la Filatura de Lină Pieptă
nată, care au dat glas sentimentelor 
de aleasă stimă și prețuire față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu. Puternice 
și îndelungi aplauze și ovații au 
fost însoțite de urarea, scandată 
cu multă însuflețire, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la 
Congresul al XIV-lea în funcția 
supremă de secretar general al parti
dului.

Prin Întreaga sa desfășurare, prin 
concluziile de mare însemnătate 
practică desprinse cu acest prilej, 
fructuosul dialog de lucru purtat 
in aceste zile de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu oamenii mun
cii din județul Bistrița-Năsăud s-a 
înscris ca un nou moment de refe
rință în munca pe care întregul nos
tru popor o depune, cu hărnicie și 
devotament, pentru a întîmpina cu 
noi realizări de prestigiu marele 
forum al comuniștilor români, pen
tru dezvoltarea multilaterală a pa
triei noastre socialiste.

-
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU IN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Cuvîntarea to varășului
(Urmare din pag. I)

la marea ad unare populară
Nîcolae Ceaușeseu
d in municipiul Bistrița

să asigurăm ca fiecare comună 
să-și aibă programul de dezvolta
re economico-socială, în primul 
rînd privind agricultura, mica in
dustrie, serviciile, astfel încît și 
cetățenii comunelor, ai satelor să 
aibă tot ce este necesar pentru o 
viață demnă și civilizată. Să apro
piem nivelul de dezvoltare și de 
viață al oamenilor muncii de la 
sate de al celor de la orașe și, îm
preună, să mergem înainte spre■<

ț comunism ! (Puternice aplauze și 
’■ uraie. Se
J „Ceaușeseu reales la al 

Congres!", „Ceaușeseu —
V Puternica dezvoltare pe care a 

cunoscut-o județul dumneavoas
tră, ca șl celelalte județe, dă 
posibilitatea să privim cu 
credere dezvoltarea viitoare

scandează Îndelung
XIV-lea

P.C.R.!").

în- 
a 

Bistriței — alături de toate ju
dețele, de întreaga țară —, pentru 
a ocupa un loc mai important în 
rîndul tuturor județelor și a asi
gura, în aceste condiții, ridicarea 
nivelului general de civilizație în 
toate domeniile. Să avem nu nu
mai o bună producție, dar și un 
nivel mai ridicat de învățămînt, 
să asigurăm înarmarea întregului 
tineret și a tuturor oamenilor 
muncii cu cele mai noi cunoștințe 

, în toate domeniile, pentru că nu
mai cu oameni cu o înaltă cultură 

ti-ț tehnică, cu înalte cunoștințe știin- 
’ țifice vom asigura mersul înainte 
- al patriei noastre, victoria comu

nismului în România !
' șî uraie puternice, prelungite ;

(Aplauze
____ _ . _ ; se 

scandează îndelung „Ceaușeseu șl 
poporul!", „Vom munci și vom 
lupta, patria vom inălța !").

Să ne preocupăm continuu 
ridicarea nivelului culturii, 
activității politico-educative. „Cîn- 
tarea României" trebuie să devină 
o puternică forță de ridicare a 
conștiinței revoluționare, de înar- 
mare a întregului popor, a tinere
tului cu cele mai noi cunoștințe

de 
al

din toate domeniile, pe baza con
cepției revoluționare despre lume, 
a socialismului științific, a mate
rialismului dialectic și istoric ! Sâ 
dăm o perspectivă nouă construc
torilor socialismului și comunis
mului, ca oameni cu adevărat li
beri — și material, și spiritual ! 
Numai oamenii care vor privi în
totdeauna încrezători în forțele și 
în viitorul lor vor fi adevărați 
constructori ai comunismului ! 
(Aplauze și uraie puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușeseu și poporul !“, 
„Ceaușeseu — eroism. România — 
comunism !").

Cunoașteți documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al partidu
lui. Ne mai despart, practic, 34 de 
zile pînă va începe 
facem astfel 
muncii din I 
la Congres 
realizări în 
asigurăm o ; 
documentelor încît toate 
rile ce vor fi adoptate de Congres 
să dea o perspectivă minunată 
pentru cincinalul al 9-lea pînă în 
anii 2000 și 2010, creării condițiilor 
de trecere a României'la aplicarea 
principiilor de muncă și viață co
muniste. (Aplauze șl uraie puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușeseu — P.C.R.!“, 
„Ceaușeseu reales la al XIV-lea 
Congres !“).

Bazat pe tot ceea ce am realizat 
în anii construcției socialiste, în
deosebi după Congresul al IX-lea 
al partidului, pe orientările și 
principiile fundamentale ale con
strucției noii orînduiri în România, 
Congresul al XIV-lea va face 
bilanțul mărețelor realizări, va 
deschide noi perspective pentru în
făptuirea neabătută a “principiilor 
socialismului științific, a legilor 
obiective, care se aplică în mod 
concret, diferit de Ia o țară la alta, 
dar care reprezintă chezășia mer-

Congresul. Să 
și oamenii 

să se prezinte 
mai bune 

Să

1 încît 
Bistrița 
cu cele 
toate domeniile, 
asemenea dezbatere a 

hotărî-

dezvoltarea democrației încă de la 
Congresul al IX-lea al partidului — 
și facem aceasta an de an, lună de 
lună, pentru că știm bine că nimic 
nu-i perfect și nu va fi niciodată 
perfect. în fiecare zi trebuie să de
venim mai perfecți, să acționăm ca 
fiecare întreprindere și, pînă ia 
urmă, fiecare cetățean să-și perfec
ționeze continuu activitatea, să-și 
ridice nivelul general de pregătire 
— și profesională, și culturală. Cu 
cît vom perfecționa mai mult acti
vitatea, zi de zi, în toate domeniile, 

_7r._..    __ r-—„ ___ cu atît ne vom asigura progresul, ,
reales la al XIV-lea Congres !“ ; bunăstarea și fericirea. (Uraie șl

Se scandează

lume mal 
Avem tot

sulul înainte spre o 
dreaptă și mai bună, 
ceea ce este necesar — și material, 
și spiritual —, avem o puternică 
formă democratică de conducere a 
societății, de participare a între
gului popor la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate ! în strîn
să legătură și unitate cu întregul 
popor, să acționăm pentru a realiza 
socialismul cu poporul și pentru 
popor, pentru bunăstarea, fericirea 
și independența poporului ! (A-
plauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușeseu

„România a ales socialism, pace, 
progres !“).

Aș dori, de aici, din Bistrița, să 
răspund unor domni care pun în
trebarea : oare românii nu se gîn- 
desc să adopte și ei unele măsuri 
de felul celor din Ungaria sau Po
lonia ? Nu se gîndesc și ei să re
nunțe la dezvoltarea proprietății 
socialiste și să se orienteze spre 
mica proprietate capitalistă? Vreau 
să le răspund de aici, pînă la ple
nara care va avea loc peste 10 zile, 
că nu ne gîndim la asemenea lu
cruri ! Am cunoscut mica proprie
tate, și industrială, și agricolă, am 
cunoscut asuprirea imperialiștilor 
— și nu mai dorim să devenim 
sclavi, nici ai capitaliștilor interni, 
și cu atît mai puțin ai capitaliștilor 
și imperialiștilor străini ! (Aplauze 
și uraie puternice. Se scandează 
îndelung „Ceaușeseu și poporul!", 
„România a ales socialism, pace, 
progres !“). Acești domni să nu-și 
facă nici o iluzie și să- nu mai 
aibă nici o „preocupare", în Româ
nia nu va mai lucra nimeni pentru 
ei ! Poporul român, muncitorii, ță
ranii, intelectualii vor lucra pentru 
ei înșiși, pentru bunăstarea și inde
pendența patriei ! (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează 
îndelung „Ceaușeseu și poporul!“).

Noi am realizat perfecționarea 
activității de construcție socialistă,

aplauze puternice, 
îndelung „Ceaușeseu și poporul!").

Aș vrea — și la această mare 
adunare populară din Bistrița — 
să repet ceea ce am spus nu de 
mult, că așteptările acestor domni 
poate se vor realiza cînd o face, 
cum spune românul, „Plopul mere 
sau răchita micșunele !“. Dar nici 
atunci nu va fi posibil acest lucru! 
(Uraie și aplauze puternice, înde
lungate). Și de ce, dragi tovarăși ! 
Pentru că știința în domeniul ge
neticii a făcut progrese foarte mari 
și e posibil să determinăm ca 
plopul să facă mere și răchita mic
șunele, dar pe drumul spre capita
lism nu vom mai merge niciodată! 
(Aplauze și uraie puternice, înde
lungate. Se scandează îndelung 
„Ceaușeseu — P.C.R. !“, „Ceaușeseu 
și poporul!“, „România a ales 
socialism, pace, progres !“).

în strînsă unitate, oamenii mun
cii, toți cetățenii Bistriței, împre
ună cu întregul popor, trebuie să 
acționeze pentru a ridica — repet 
— întreaga activitate la un nivel 
tot mai înalt, pentru a perfecționa 
toate sectoarele, pentru a face ca 
toate consiliile oamenilor muncii, 
consiliile populare, adunările ge
nerale, organizațiile de partid să-șl 
îndeplinească în bune condiții 
și în deplină unitate rolul pe ca- 
re-1 au în dezvoltarea generală a

patriel noastre. Să ridicăm în așa 
fel nivelul de conștiință revoluțio
nară încît, practic, comuniștii, cei 
din Organizația Democrației și U- 
nitățil Socialiste, cei din sindicate 
— și de la orașe, și de la sate — 
să meargă împreună și să-și apro
pie nivelul de îrtțelegere și dez
voltare, aceasta fiind calea ridică
rii generale a poporului, a parti
cipării sale conștiente la conduce
rea tuturor sectoarelor de activi
tate. Poporul este adevăratul stă- 
pîn al întregii țări. în fiecare 
unitate, în fiecare comună și oraș, 
băjenii', ipuncii, cetățenii, irebuie 

y să acționeze în deplină unitate și 
,i să facă totul ca organele de con- V

ducere să-și îndeplinească rolul de r

•V.

cele mal mici cheltuieli pe locui
tor pentru nevoi militare. Nu exis
tă nici un vecin al nostru care să 
nu cheltuiască pentru scopuri mi
litare de două sau trei ori mai 
mult pe locuitor. Nu -vorbesc de 
Uniunea Sovietică, care are chel
tuieli mult mai mari, dar — sigur — 
are și alte obligații și probleme de 
soluționat; mă refer însă la veci
nii noștri imediați. Toate aceste 
țări cheltuiesc pe locuitor de 2—3 
ori mai mult decît cheltuiește as
tăzi România. Și ca să înțelegeți 
bine că reducerea aceasta ne-a a-

ducere să-și îndeplinească rolul da 
a lucra pentru popor, pentru bună
starea și fericirea sa ! (Uraie și a- 
plauze puternice. Se scandează În
delung „Ceaușeseu și poporul!“, 
„Ceaușeseu reales la al XIV-lea 
Congres !“).

în acest spirit privim noi dez
voltarea viitoare a României. în 
acest spirit considerăm că Congre
sul al XIV-lea al partidului va da 
noi orizonturi și noi perspective 
dezvoltării generale a patriei noas
tre, ridicării bunăstării poporului, 
asigurînd cele mai bune condiții 
pentru ca fiecare cetățean și îm
preună, în deplină unitate, să fim 
cu adevărat liberi, stăpîni în patria 
noastră, să-i asigurăm indepen
dența și securitatea deplină. (A- 
plauze și uraie puternice, prelun
gite ; se scandează Îndelung 
„Ceaușeseu reales la al XIV-lea 
Congres !“).

Să facem astfel încît fiecare 
să-și aducă contribuția la realiza
rea Programului partidului de fă
urire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și la crearea 
condițiilor pentru trecerea, după 
anii 2000, la afirmarea în viață a 
principiilor de muncă și viață co
muniste ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează 
„Ceaușeseu reales la al 
Congres !“).

indelung 
XIV-lea

Dragi tovarăși,
între politica noastră

strucție socialistă și activitatea in
ternațională, de dezarmare, de 
pace, de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, există o deplină unitate 
dialectică. Punînd pe primul plan 
soluționarea problemelor dezvoltă
rii socialiste a patriei noastre, tre
buie să facem totul pentru a con
tribui la o politică internațională 
nouă, pentru dezarmare, și în pri
mul rînd pentru dezarmarea nu
cleară, pentru eliminarea completă 
și distrugerea armelor nucleare, 
chimice și reducerea radicală a at- 
melor convenționale. Sîntem pe de
plin conștienți, și întregul nostru 
popor, toate popoarele trebuie să 
înțeleagă bine că existența arme
lor nucleare reprezintă pericolul de 
distrugere, nu numai a întregii 
omeniri, dar a înseși existenței 
vieții pe planeta noastră.

Iată de ce nu trebuie să avem 
odihnă, să facem totul pentru e- 
liminarea de pe planeta noastră a 
oricăror arme nucleare ! (Aplauze 
și uraie puternice, prelungite ; se 
scandează 
pace !“).

în ce o 
numai că 
pentru reducerea armelor conven
ționale, dar a și trecut unilateral 
la reducerea acestora, prin consul
tarea, în cadrul referendumului, a 
întregului nostru popor. Am făcut 
aceasta pentru că noi considerăm 
că trebuie să facem totul pentru a 
înfăptui aceste programe de dezar
mare convențională, pentru redu
cerea cheltuielilor militare. Și tre
buie să spun că România, în Eu
ropa, în rîndul statelor din cele 
două blocuri militare — Tratatul 
de la Varșovia și N.A.T.O. —, are

de con-

îndelung „Dezarmare —

privește, România nu 
a acționat și acționează

■ii

jutat mult și în dezvoltarea gene
rală a țării, trebuie 
dacă nu am fi redus 
Iile militare n-am fi 
lichidăm nici datoria 
în primăvara acestui an. Nu se 
poate să faci și cheltuieli militare, 
inutile în mare măsură, și să asi
guri și dezvoltarea, și bunăstarea 
generală a poporului! Subliniez a- 
ceasta pentru că dezarmarea con
stituie calea pentru lichidarea 
multor, multor greutăți in toate 
statele lumii, 
pacea, dar și 
a popoarelor, 
puternice ; se 
„Ceaușeseu — 
re — pace !“).

Sîntem hotărîți să acționăm cu 
toată fermitatea — în deplină uni
tate cu țările socialiste, cu țările 
europene și din întreaga lume — 
în vederea realizării dezarmării, 
pentru o lume cu armamente cît 
mai reduse și, în perspectivă, pen
tru o lume fără arme și fără răz
boaie. Acestea sînt, de fapt, prin
cipiile socialismului științific și, în 
această direcție, trebuie să acțio
năm cu toții, toate forțele progre
siste, pentru că numai astfel se va 
asigura un viitor liber și indepen
dent al națiunilor din întreaga 
lume. (Aplauze și uraie prelungite: 
se scandează îndelung „Dezarmare 
— pace !“).

Sîntem pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state pe 
calea negocierilor și tratativelor, 
pentru încetarea conflictelor mili
tare, a amestecului din partea 'unor 
state în treburile altor state. Este 
necesar ca la baza relațiilor dintre 
state să stea ferm principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței, suveranității 
naționale, neamestecul în treburile 
interne, respectarea dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta liber, 
așa cum dorește, fără nici un ames
tec din afară. (Uraie și aplauze 
prelungite ; se scandează îndelung 
„România — pace !“). Două treimi 
din omenire trăiesc în situația de 
subdezvoltare. în acest deceniu a 
crescut sărăcia, au scăzut venitu
rile țărilor în curs de dezvoltare și, 
anual, zeci de miliarde de dolari 
din aceste țări au mers în mîinile 
monopolurilor, ale capitalului fi
nanciar din țările capitaliste indus
trializate. De fapt, în loc ca acestea 
să aloce sume pentru sprijinul ță
rilor în curs de dezvoltare, țările 
în curs de dezvoltare au finanțat 
dezvoltarea țărilor capitaliste bo
gate. Aceasta este o situație care nu 
mai poate continua, care trebuie li
chidată pentru totdeauna și intr-un 
timp cît mai scurt ! Este necesar 
să se ajungă la o conferință inter
națională pe problemele subdezvol
tării, să se rezolve problema dato
riei țărilor în curs de dezvoltare și 
să se asigure o adevărată egalitate 
in dezvoltarea economico-socială, 
realizarea unei noi ordini econo
mice. Numai așa se vor lichida sau 
se vor crea condițiile pentru lichi
darea actualelor stări de lucruri, 
pentru progresul țărilor rămase în 
urmă, pentru dezvoltarea echilibra
tă a economiei mondiale, a tuturor 
statelor, pentru o lume a colabo
rării și păcii, o lume mai dreaptă 
și mai bună ! (Uraie și aplauze 
puternice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușeseu — pace !“).

spus că 
cheltuie-' 

putut să 
externă

pentru a asigura și 
bunăstarea generală 

(Aplauze și uraie 
scandează îndelung 
pace !", „Dezarma-

Sîntem ferm hotărîțl să acțlo- i 
năm și în viitor pentru dezvoltarea ’ 
colaborării și relațiilor cu toate ț 
statele lumii, cu țările socialiste, 7 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările capitaliste dezvoltate, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, 
a neamestecului în treburile inter
ne ; dorim să dezvoltăm larg 
schimburile și relațiile economice 
internaționale, să participăm activ' 
la soluționarea problemelor mon
diale — și militare, și politice, șl i 
sociale, și economice —, să facem 
totul ca In Europa, și în întreaga 
lume să se realizeze relații cUade-v 
vărat noi, de încredere și colabo-, 
rare între ttsâte^ națiunile. Nhmai> 
o asemenea politică șl o asemenea j 
cale corespund intereselor tuturor.

? popoarelor, tuturor națiunilor și, î 
în ce ne privește, vom face totul 
pentru triumful unei asemenea 
politici — de egalitate și colabo
rare între toate națiunile 
(Uraie și aplauze puternice ; 
scandează îndelung 
— pace" !).

Este adevărat, în 
multe probleme grave 
soluționat. Dar avem 
credere că forțele progresiste și 
antiimperialiste de pretutindeni, 
popoarele din țările socialiste, din 
țările în curs de dezvoltare, inclu
siv popoarele din țările capitaliste 
dezvoltate vor întări colaborarea 
și solidaritatea pentru a acționa 
împreună în vederea soluționării 
acestor probleme, pentru asigura
rea păcii, a dezvoltării fiecărei 
națiuni, pentru o lume mai dreap
tă și mai bună pe planeta noastră. 
Și avem încredere că popoarele, 
unite, vor asigura triumful unei 
politici noi ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează înde
lung „România — pace !“).

lumii, 
se 

„Ceaușeseu

lume sînt 
și greu de 
deplina în-

Dragi tovarâși,
încă o dată, doresc să menționez 

cu multă satisfacție că avem im
presii bune despre ceea ce am vă
zut în municipiul Bistrița și în 
județul Bistrița-Năsăud, despre în
tâlnirile cu oamenii muncii din 
toate domeniile — cu cei care, pe 
aceste meleaguri, făuresc socialis
mul și își aduc contribuția la dez
voltarea generală a patriei noas
tre. Am deplina încredere că oa
menii muncii din județul Bistrița- 
Năsăud vor face totul pentru a 
realiza în bune condiții toate pro
gramele de dezvoltare economico- 
socială și de ridicare generală n 
județului, că își vor aduce o con
tribuție și mai mare Ia dezvolta
rea generală a patriei noastre, că 
toate organismele democrației 
muncitorești-revoluționare. orga
nizațiile de partid, în strînsă uni
tate cu toți oamenii muncii, vor 
face totul pentru ca la Congresul 
al XIV-lea să se prezinte cu re
zultate cît mai bune în toate do
meniile si în marea întrecere între 
județe să obțineți, dragi tovarăși, 
un loc cît mai bun, și — dacă e 
posibil — primul loc ! Eu aș saluta 
aceasta ! (Uraie și aplauze puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușeseu reales la al XIV-lea 
Congres !“).

Cu această dorință și convingere 
vă urez tuturor succese și împli
niri tot mai mari în toate dome
niile, multă sănătate și fericire ! 
La revedere, dragi tovarăși. (Uraie 
și aplauze puternice, îndelungate ; 
se scandează îndelung „Ceaușeseu 
reales la al XIV-lea Congres ! 
„Ceaușeseu 
„Ceaușeseu 
atmosferă de puternică însuflețire 
și strînsă unitate, toți cei prezent! 
la marea adunare populară aclamă 
și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

și poporul !“, 
P.C.R. !“. într-o
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MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA
Vizita de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu au intreprins-o in ju
dețul Bistrița-Năsăud s-a încheiat luni cu o mare adunare 
populară în municipiul Bistrița, la care au participat peste 
50 000 de oameni ai muncii din localitate și din alte așezări 
ale județului.

Dînd glas celor mai alese senti
mente de dragoste si prețuire. parti- 
cipantii la marea adunare desfășu
rată in Diata centrală a municipiului 
au făcut o primire entuziastă to
varășului Nicolae Ceausescu si to
varășei Elena Ceausescu. Zecile de 
mii de cetățeni au aplaudat cu pu
tere. scandînd cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. ..Ceausescu 
si poporul !“. ..Stima noastră si mîn- 
dria. Ceausescu — România !“. 
„Ceausescu reales la al XIV-lea 
Congres

Deschizind adunarea, tovarășul 
Nicolae Busul, prim-secretar al Co
mitetului Județean de Partid, a 
spus :

Mult Iubite el stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu,

Secretar general al Partidului Co
munist Român.

Președintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
In acesta momente emoționante, 

de aleasă sărbătoare si înălțător 
patriotism, comuniștii, toți locuitorii 
acestui străvechi pămlnt românesc 
trăiesc nemărginita bucurie de a se 
reîntilni cu dumneavoastră, mult 
iubite sl stimate tovarășe Nioolae 
Ceausescu, cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceausescu si vă exprimă din 
adincul inimilor profunda recunoș
tință pentru marea cinste si onoare 
ce ne-o faceți prin noua vizită de 
lucru in județul nostru, prin pre
zenta la această mare adunare 
populară.

Oamenii muncii din orașele sl sa
tele județului Bistrita-Năsăud aduc 
si cu acest prilej un vibrant si res
pectuos omagiu marelui erou Intre 
eroii neamului, eminent conducător 
de partid si tară, ctitor al României 
socialiste moderne, înflăcărat patriot 
revoluționar, strălucită personalitate 
a mișcării muncitorești si comuniste 
internaționale. luptător neobosit 
pentru cauza unității, libertății si 
independentei patriei, pentru trium
ful socialismului si comunismului, 
pentru o lume mai bună si mai 
dreaptă pe planeta noastră, 
secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceausescu.

Cu adine respect, exprimăm, tot
odată. sentimentele noastre de alea
să prețuire mult stimatei tovarășe 
Elena Ceausescu, militant de frunte 
al partidului si statului, savant de 
înalt prestigiu si recunoaștere inter
națională, pentru prodigioasa contri
buție la fundamentarea si înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei, la înflo
rirea fără precedent a stiintei. în- 
vătftmîntului si culturii românești, 
la progresul general al României 
socialiste.

Vizita dumneavoastră de lucru, 
mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general, are loc in climatul 
de Profundă efervescentă politică si 
angajare patriotică generat de dezba
terea în toate organele si organiza
țiile de partid a documentelor pen
tru Congresul al XIV-lea al partidu
lui — cutezătoare programe de 
muncă si acțiune revoluționară, ela
borate si fundamentate cu contribu
ția dumneavoastră decisivă, amplă 
si democratică, dezbatere prin care 
națiunea română își exprimă ade
ziunea entuziastă si unanimă la po
litica internă si externă a partidu
lui si statului, expresie puternică a 
democrației noastre muncitbrești-re- 
volutionare.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Bistrița-Năsăud, în deplină uni
tate de gînd și voință cu întregul 
partid și popor, dau glas, deo
sebit respect și vie recunoștință, 
adeziunii lor totale Ia Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central pri
vind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-lea Congres, in funcția supre
mă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, văzînd în 
această opțiune istorică cea mai 
sigură garanție a mersului nostru 
inainte pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.

In anii glorioasei epoci, pe care 
cu aleasă mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", prin înfăptuirea 
politicii științifice de industrializare 
socialistă și repartizare armonioasă 
a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, județul Bistrița- 
Năsăud, în trecut practic fără in
dustrie, cu o agricultură de randa
ment scăzut, a cunoscut mari și 
profunde prefaceri revoluționare în 
toate domeniile. Beneficiind de spri
jinul dumneavoastră permanent, ju
dețului nostru i-au fost alocate fon
duri de investiții de peste 30 mili
arde lei, s-au construit importante 
platforme și unități industriale mo
derne din ramurile de virf, purtă
toare de progres tehnic ale econo
miei naționale, valoarea fondurilor 
fixe pe locuitor fiind astăzi de 
aproape 9 ori mai mare ; producția 
industrială a crescut de 17 ori, iar 
producția agricolă de 2,6 ori.

Au fost create peste 31 000 noi 
locuri de muncă, s-au construit nu
meroase locuințe, școli, unități de 
ocrotire a sănătății, centre ale crea
ției și culturii socialiste, transfor- 
mindu-se radical înfățișarea orașe

Intîlnire cu membrii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în- 
tilnit. luni dimineața, cu membrii bi
roului Comitetului Județean Bis
trița-Năsăud al P.C.R.

în cadrul ședinței, primul-secretar 
al Comitetului Județean de Partid a 
raportat despre munca depusă și 
realizările Înregistrate, de la începu
tul anului, in industrie, la export, 
in domeniul investițiilor, in agricul
tură. in celelalte sectoare, infățișind. 
totodată, măsurile luate pentru în
lăturarea neajunsurilor manifestate 
si ridicarea întregii activități pe un 
olan calitativ superior, pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
revin județului in anul 1989, în 
actualul cincinal.

Pe baza informării prezentate, a 
concluziilor desprinse din timpul vi
zitei. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că. deși s-au obținut, in ge
neral. rezultate buhe, acestea nu se 

lor și comunelor, a crescut continuu 
nivelul de trai material și spiritual 
al locuitorilor, realizări ce demon
strează, cu puterea faptelor, că nu
mai in condițiile socialismului se 
pot asigura cele mai bune condiții 
de muncă șl viață pentru întregul 
popor.

Aceste profunde prefaceri revolu
ționare constituie unul din exem
plele grăitoare care ilustrează ce 
poate să realizeze un popor liber și 
independent, stăpîn pe soarta sa, 
cum este poporul român, care ur
mează cu încredere partidul comu
nist, partid al clasei muncitoare, pe 
strălucitul său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dind, prin marile 
succese obținute, cea mai convin
gătoare ripostă acelor cercuri ostile 
socialismului, ce denigrează gran
dioasele înfăptuiri ale poporului 
român sub conducerea partidului.

Vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că, în perioada 
care a trecut din acest an, pe an
samblul județului s-a realizat pla
nul la producția-marfă, iar la 55 
produse principale a fost depășit. 
Comparativ cu anul trecut, produc
ția-marfă a sporit cu 10,2 la sută, 
productivitatea muncii cu 7,6 la 
sută, producția netă cu 8 la sută, 
exportul cu 23,8 la sută pe total și 
cu 27,6 la sută pe relația devize 
convertibile, în condițiile diversifi
cării producției și sporirii ponderii 
produselor cu prelucrare ridicată în 
construcția de mașini și alte sec
toare. Au fost puse în funcțiune noi 
obiective industriale și zootehnice, 
locuințe șl alte edificii social-cul- 
turale.

Am acționat pentru îmbunătățirea 
radicală a activității din agricultură, 
asigurind, în majoritatea unităților, 
o mai bună folosire a pămîntului, 
dezvoltarea și modernizarea zooteh
niei și pomiculturii, sporirea produc
țiilor și livrărilor la fondul de stat, 
în acest an au fost obținute cele 
mal bune producții de pină acum la 
griu și orz, la cartofi, sfeclă de 
zahăr șl la alte culturi. S-au asigu
rat in totalitate furajele necesare 
zootehniei. în aceste zile sînt în 
curs de finalizare lucrările din cam
pania de toamnă, punîndu-se astfel 
baze trainice producției anului 
viitor.

în spiritul exigenței comuniste, cu 
care ne-ați învățat să ne evaluăm 
munca, trebuie să spunem că rezul
tatele obținute în acest an nu re
flectă bază tehnico-materială de care 
dispunem, nu se situează la nivelul 
cerințelor impuse de dezvoltarea 
intensivă a economiei naționale.

Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că în 
adunările și conferințele de dări de 
seamă și- alegeri ale organizațiilor 
de partid au fost analizate, cu 
înaltă răspundere și exigență comu
nistă. neajunsurile existente și s-au 
stabilit măsuri concrete in fiecâre 
unitate pentru realizarea integrală 
a tuturor ihdicatorilor de plan, și 
în primul rind a exportului.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu hotărîre pentru înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului. Vă încredințăm 
că vom munci așa cum ne-ați in
dicat, pentru intensificarea întregii 
activități politico-organizatorice in 
vederea întăririi și dezvoltării con
tinue a avuției naționale, pentru 
creșterea răspunderii tuturor oame
nilor muncii, în calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari, 
fată de modul in care sînt gospodă
rite mijloacele materiale și bănești. 
Vom întări spiritul de partid, re
voluționar, vom asigura creșterea 
eficienței și calității muncii de în
drumare și control. acordînd un 
sprijin concret și eficient organelor 
și. organizațiilor de partid, organis
melor democrației muncitorești-re- 
voluționare, pentru a intîmpina cu 
noi și remarcabile fapte de muncă, 
cu realizări deosebite in înfăptuirea 
planului pe acest an și pe intregul 
cincinal cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului comunist, Congresul 
victoriei socialismului, al deplinei 
independențe politice și economice a 
României.

A luat în continuare cuvîntul to
varășul Leon Cudrec. directorul în
treprinderii de Utilaj Tehnologic 
Bistrița, care a spus :

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,,.
Mîndri de marile împliniri revolu

ționare obținute în epoca de gloria 
deschisă' de istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, vă rog să-mi 
permiteți să exprim. în numele ce
lor 6 000 de muncitori din întreprin
derea de Utilaj Tehnologic Bistrița, 
ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
adeziunea fierbinte și deplină la Hotâ- 
rirea Plenarei Comitetului Central 
privind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit conducă
tor de partid și de țară, la Con
gresul al XIV-lea, in funcția supre
mă de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Adresăm un vibrant omagiu mult 

situează la nivelul puternicului po
tențial tehnic si uman de care dis
pune județul.

Secretarul general al partidului a 
cerut să se acționeze cu hotărîre 
pentru o cit mai bună organizare și 
desfășurare, a activității productive, 
pentru utilizarea deplină a capaci
tăților. a tuturor resurselor existen
te. pentru ridicarea nivelului tehnic 
șl calitativ al produselor, pentru dez
voltarea micii industrii, asigurin- 
du-se. în următorii ani. o dublare a 
producției industriale a județului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat, de asemenea, necesitatea de 
a se folosi cu mai multă eficiență 
marile posibilități pe care le are a- 
gricultura județului. în scopul obți
nerii unor producții agricole tot mai 
ridicate și valorificării lor superi
oare.

Secretarul general al partidului a 
indicat, de asemenea, să se acorde 
o atenție deosebită planurilor de dez
voltare și modernizare a tuturor lo
calităților județului, ridicării nivelu
lui lor de civilizație.

stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului, pentru contribuția de mare 
însemnătate pe care o aduce la 
elaborarea și înfăptuirea planurilor 
și programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei, la edifica
rea socialismului și comunismului în 
România.

în continuare, vorbitorul a prezen
tat rezultatele obținute de oamenii 
muncii din unitate în îndeplinirea 
planului, în aplicarea unor tehnolo
gii avansate de fabricație, în 
transpunerea în viață a programului 
de modernizare și organizare ști
ințifică a producției și a muncii, 
preocupările pentru reducerea cos
turilor de producție, creșterea ren
tabilității și eficienței întregii acti
vități.

A fost exprimat angajamentul 
puternicului detașament al construc
torilor de mașini din județ de a 
munci cu abnegație și înaltă răspun
dere pentru a intîmpina cu rezultate 
superioare în muncă cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului. Vă 
dorim din toată inima, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
viață îndelungată, deplină sănătate 
și putere de muncă, pentru a ne 
conduce pe mai departe pe drumul 
luminos al socialismului și comu
nismului în România I

în cuvîntul său. tovarășa Ana Is- 
trate. secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii „Textila" 
Năsăud. a spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cu deosebit respect șl cele mai 

alese sentimente de stimă si prețui
re. vă rog să-mi permiteți, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să exprim. în această zi de mare 
sărbătoare, profunda noastră recu
noștință pentru eroica activitate re
voluționară pe care o consacrați, de 
aproape 6 decenii, cu neasemuită dă
ruire comunistă, triumfului idealuri
lor socialismului și comunismului, în
făptuirii nobilelor aspirații ale cla
sei muncitoare, ale întregului popor, 
de unitate, libertate și suveranitate 
a tării.

Cu nețărmurită dragoste, vă a- 
dresăm un respectuos omagiu dum
neavoastră. mult iubită și stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. militant 
de frunte al partidului și statului, 
pentru contribuția excepțională la 
dezvoltarea multilaterală a patriei, la 
creșterea rolului și prestigiului ști
inței. învățămîntulul și culturii ro
mânești. ca factori de progres și ci
vilizație.

De la tribuna acestei grandioase a- 
dunări populare, vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
întreprinderea noastră a îndeplinit 
integral sarcinile de plan Ia toți in
dicatorii, am onorat toate comenzi
le si contractele încheiate cu parte
nerii externi. în condițiile reducerii 
cheltuielilor de producție, a consu
murilor de energie și combustibil.

Vorbitoarea s-a referit, în conti
nuare. la acțiunile ce vor fi între
prinse pentru întărirea rolului de 
conducător politic al tuturor orga
nizațiilor de partid, pentru creș
terea capacității acestora de a imo
biliza si dinamiza energiile creatoa
re ale comuniștilor, ale întregului co
lectiv in vederea îndeplinirii pla
nului ne acest an pină la cel de;*! 
XIV-lea Congres al partidului.

Vă rugăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să ne permiteți 
să exprimăm, alături de întregul 
partid și popor, adeziunea fierbinte 
și deplina aprobare la Hotărirea Ple
narei Comitetului Central al parti
dului cu privire la realegerea dum
neavoastră. la Congresul al XIV-lea, 
in funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân.

Vă adresăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult iubită și 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
urarea să ne trăit! întru multi ani, 
spre gloria și măreția Partidului Co
munist Român, pentru propășirea pa
triei noastre.

Luînd cuvîntul. tovarășul Nicolae 
Pațiu, directorul întreprinderii Agri
cole de Stat Jelna. a spus ;

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca. în 

numele oamenilor muncii de la în
treprinderea Agricolă de Stat Jelna, 
al tuturor lucrătorilor din agricul
tura județului, să dau glas sentimen
telor de aleasă prețuire, de înaltă 
cinstire față de marele și eminen
tul conducător al partidului și sta
tului. care-și dedică eroica activi
tate revoluționară binelui și ferici
rii poporului român, acordind o gri
jă statornică dezvoltării și moderni
zării agriculturii. înfloririi satului 
românesc, a tuturor localităților tă
rii. secretarul general al partidului, 
președintele Republicii — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Din adincul inimii, adresăm cele 
mai calde mulțumiri mult stimatei' 
tovarășe Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statului, 
pentru prodigioasa activitate revolu
ționară și științifică, pentru contri-. 
buția remarcabilă la promovarea in 
producție a celor mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice 
contemporane, de care beneficiază

Județean de Partid
S-a subliniat că înfăptuirea impor

tantelor obiective puse în fata ju
dețului impune intensificarea muncii 
politico-organizatorice, politico-ideo- 
logice și cultural-educative. îmbună
tățirea permanentă a stilului și me
todelor de lucru ale comitetului ju
dețean. ale tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid, creșterea ro
lului lor in organizarea și condu
cerea activității în toate domeniile, 
ridicarea continuă a conștiinței so
cialiste a maselor. întărirea spiritu
lui revoluționar și a răspunderii pen
tru realizarea prevederilor planului 
de producție industrială și agricole, 
a programelor de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat încrederea că organizația 
județeană de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Bis
trița-Năsăud vor acționa cu energii 
sporite pentru îndeplinirea, in con
diții de înaltă calitate și eficientă, 
a planului pe acest an și pe între
gul cincinal, a tuturor obiectivelor 
de dezvoltare multilaterală a jude
țului. 

din plin și agricultura noastră socia
listă.

Mindri de mărețele realizări obți
nute in anii glorioși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", încrezători in 
viitorul comunist al patriei, vă ru
găm să ne permiteți să exprimăm, 
alături de întreaga noastră națiune, 
adeziunea deplină la Hotărirea Ple
narei Comitetului Central privind 
realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în suprema func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Unitatea noastră — a continuat 
vorbitorul — a reușit anul acesta să 
realizeze efectivele planificate atît 
la bovine, cit și la ovine, iar indicii 
de natalitate sînt superiori celor 
planificați. Producția de laptdkmarfă 
obținută este de 12,7 litri zilnic pe 
vacă furajată, ceea ce creează 
premise certe pentru obținerea unei 
producții anuale de peste 5 000 litri 
de lapte.

Experiența ne-a dovedit că ase
menea producții, pe care noi le con
siderăm doar o etapă spre obținerea 

• unora și mai mari, sint posibile nu
mai în condițiile marii proprietăți 
socialiste de stat și cooperatiste, sin
gura in măsură să asigure cele mai 
bune condiții pentru organizarea su
perioară a producției și a muncii, pa 
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii.

Vă rugăm să primiți, mult iubite și 
stimata tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, urarea strămoșească da 
mulți ani, spre binele și fericirea 
harnicului și minunatului nostru 
popor.

In continuare a luat cuvîntul to
varășul loan Chezan, secretarul co
mitetului de partid al întreprinderii 
Metalurgice Beclean. care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în numele oamenilor muncii de Ia 

întreprinderea Metalurgică, al tutu
ror celor ce muncesc și trăiesc in 
orașul Beclean, cu deosebit respect 
exprim sentimentele de nețărmurită 
dragoste și fierbinte recunoștință 
față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, erou intre eroii

Tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu 
au fost salutați cu deosebită căldură 

de mii de locuitori ai municipiului Tîrgu Mureș
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut, în 
drum spre Capitală, o escală 
pe aeroportul din Tîrgu Mureș.

Peste 20 000 de locuitori al muni
cipiului reședință de județ au venit 
în întâmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru a da ex
presie sentimentelor de dragoste si 
aleasă prețuire pe care toti cei ce 
muncesc si trăiesc în această parte 
a țării, alături de întregul nostru 
popor, le nutresc fată de conducăto
rul iubit și stimat al partidului și 
statului.

în numele organizației județene de 
partid, al tuturor cetățenilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați, cu 
mult respect, de primul-secretar 
Viorel Igreț, de întregul birou al 
Comitetului Județean Mureș al 
P.C.R.. de alți reprezentant! ai or
ganelor locale de partid si de stat.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. O 
gardă militară a prezentat onorul. 
Grupuri de tineri și tinere, pionieri 
și șoimi ai patriei au oferit, cu a- 
fecțiune. buchete de flori.

După datină, in întimpinarea to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceausescu a venit 
cu pîine si sare — expresie a senti
mentelor tuturor locuitorilor județu
lui — Gheorghe Duma, „Erou al 
Muncii Socialiste", președintele Coo
perativei Agricole de Producție 
Șăulia. El a folosit acest fericit 
prilej pentru a raporta că. actionînd 
în spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care a vizitat a- 
ceastă cooperativă în urmă cu . doi 
ani. harnicii cooperatori de aici au 
obținut producții foarte mari. Ast
fel. in acest an. Cooperativa Agri
colă de Producție din Săulia a re
coltat. in medie la hectar. 9 200 kg 
griu. 25 650 kg porumb știuleți și 
120 450 kg la sfeclă de zahăr.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări cooperatorilor mu
reșeni pentru recoltele obținute, pre
cum și cele mai bune urări de suc
ces tuturor locuitorilor județului.

Cuvintele secretarului general al 
partidului au fost primite cu deose
bită satisfacție și recunoștință. Oa
menii muncii mureșeni și-au expri
mat hotărirea de a acționa, cu dă
ruire și abnegație, în spirit revolu
ționar, pentru îndeplinirea exempla
ră a importantelor sarcini ce le re
vin din planurile și programele de 
dezvoltare a județului lor și a țării.

Miile de cetățeni âu ovaționat în
delung, au aplaudat și au scandat 
minute in șir „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — România!", „Ceaușescu 
reales la al XIV-lea Congres !“, dind 
expresie deplinei adeziuni la politi
ca internă și externa a partidului și 
statului, voinței de neclintit a mu
reșenilor de a urma, in stnnsă uni
tate cu intregul nostru popor, pe 
sec.e.arui general al partidului in 
tot ceea ce imrepruiue spre bine.e 
și propășirea patriei, ridicarea Româ
niei pe trepte toc mai inaite (ie pro
gres și c^viuzaț.e.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Eifcna Cea-șescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor entuzias
te aie ce,o? prezenți.

în uraleie și aclamațiile locuitori
lor municip.uiui Tîrgu Mureș, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au urcat la bordul 
avionului prezidențial, indreptindu-se 
spre Capitală. 

neamului, față de ’ mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu.

Orașul Beclean, asemenea tuturor 
localităților patriei, cunoaște, de la 
istoricul Congres al IX-lea al parti
dului. datorită politicii științifice a 
partidului nostru, un vizibil .proces 
de înnoire, de dezvoltare și moder
nizare. Printre unitățile nOu create 
în orașul nostru se numără și între
prinderea Metalurgică, dotată cu 
utilaje moderne, de înaltă tehnicita
te, in care lucrează un puternic co
lectiv muncitoresc.

După ce a' prezentat o serie da 
rezultate obținute în producție, vor
bitorul s-a referit la rezervele încă 
existente pentru îmbunătățirea în
tregii activități, subliniind angaja
mentul colectivului de a realiza 
planul pe acest an pină la Congresul 
al XIV-lea al partidului.

Vă rog să ne permiteți, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm cele mai vii mulțu
miri pentru vizita de lucru pe care 
ați întreprins-o în unitatea noastră, 
exprimîndu-ne și cu acest prilej a- 
deziunea deplină la Hotărirea Ple
narei Comitetului Central privind 
realegerea dumneavoastră, la marele 
forum al comuniștilor români, in su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Vă adresăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai 
calde urări de sănătate și fericire, 
de ani mulți și rodnici, de nesecată 
putere de muncă pentru a ne con
duce spre noi și mărețe victorii în 
construcția socialismului și comunis
mului pe pămîntul scump al Româ
niei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-a 
fost adresată, cu respect, rugămin
tea de a lua cuvîntul la această mare 
adunare populară.

Intimpinat cu puternice ovații și 
urale, cu îndelungi aplauze, a 
luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, transmisă direct la postu
rile noastre de fadio și televiziune, 
a fost urmărită cu viu interes, de
plină satisfacție și aprobare, fiind 

subliniată în repetate rînduri cu vii 
aplauze și urale.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, după încheierea 
cuvîntării. primul-secretar al Comi
tetului Județean de Partid a spus :

In aceste momente solemne vă 
rugăm să ne îngăduiți să vă expri
măm cele mai calde mulțumiri pen
tru noua vizită de lucru în județul 
Bistrița-Năsăud, profunda noastră 
recunoștință pentru prețioasele ori
entări șl indicații pe care ni le-ați 
dat pe parcursul vizitei, în cadrul 
ședinței cu biroul Comitetului Jude
țean de Partid. în magistrala cuvîn- 
tare pe care ați rostit-o la această 
mare adunare populară, ce se vor 
constitui în adevărate programe de 
muncă și acțiune revoluționară.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul nos
tru, facem legămint solemn că vom 
urma cu credință și pilduitor devo
tament partidul, pe dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoas
tră, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, și ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru a în
făptui in mod exemplar sarcinile și 
obiectivele stabilite, hotărîrile parti
dului nostru, documentele ce vor fi 
adoptate de marele torum al comu
niștilor români.

Trăiască in glorie și măreție Parti
dul Comunist Român. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

Marea adunare populară din mu
nicipiul Bistrița s-a încheiat într-o 
atmosferă vibrantă, expresie a hotă- 
ririi locuitorilor județului ca, strîns 
uniți in jurul partidului, al secreta
rului său general, să facă totul pen
tru transpunerea neabătută în viață 
a orientărilor și indicațiilor primite, 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din planurile și 
programele de dezvoltare a patriei.

Zecile de mii de cetățeni prezenți 
In piața centrală a municipiului la 
întîlnirea cu secretarul general al 
partidului au aclamat cu însuflețire 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășă Elena Ceaușescu, dind gists 
dragostei profunde și înaltei prețuiri 
față de cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, care și-a consacrat întreaga 
viață și putere de muncă dezvoltării 
multilaterale a patriei, ridicării 

României pe noi culmi de civilizație 
și progres. în gînd cu'întregul nos
tru popor, ei au scandat cu însufle
țire „Ceaușescu reales la al XIV-lea 
Congres", exprimînd astfel convinge
rea nestrămutată că numai astfel 
România va continua să meargă 
neabătut pe drumul glorios al so
cialismului și comunismului.

★
La plecarea din municipiul Bis

trița, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu aceeași căldură și însu
flețire, cu sentimente de aleasă dra
goste și prețuire, de puternic entu
ziasm, care au caracterizat întreaga 
desfășurare a vizitei.

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

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere au oferit, cu dragoste, to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din municipiu! 
Bistrița, din întregul județ, primul- 
secretar al Comitetului Județean de 
Partid a mulțumit incă o dată tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu pentru vizita 
efectuată, a exprimat hotărirea de 
a acționa cu fermitate și abnegație 
revoluționară in vederea transpune
rii neabătute in viață a indicațiilor 
și orientărilor primite, astfel incit 
județul Bistrița-Năsăud Să aducă o 
tot mai însemnată contribuție la dez
voltarea generală a patriei.

Prin întreaga sa desfășurare, vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in județul Bistrița-Nă- 
săud s-a înscris ca un eveniment cu 
profunde semnificații în viața și ac
tivitatea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din această parte a 
țării, ca un prilej de reafirmare a 
voinței lor de a îndeplini exemplar 
sarcinile ce le revin pe acest an și 
pe întregul cincinal, a mărețelor o- 
biective cuprinse în documentele 
programatice pentru Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro
mân.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegațiile Uniunii Sovietice, 

precum și ale unor republici unionale sovietice 
j care participă la actuala ediție a Tirgului Internațional București

(Urmare din pag. I)
iui. faptul că numai si numai socia
lismul reprezintă calea dezvoltării 
independente, reprezintă viitorul — 
nu numai pentru tarile socialiste, 
dar și pentru Întreaga lume !

Desigur, a menționat în conti
nuare secretarul general al partidu
lui. este adevărat că in construcția 
socialistă s-au făcut și greșeli, se 
putea lucra mai bine. Dar discutind 
despre aceasta, trebuie să privim 
înainte, cu încredere in socialism — 
și nu înapoi.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit Ia si
tuația din țările capitaliste dezvolta
te, în care milioane de oameni sini 
lipsiți de drepturi elementare — Ia 
muncă, la locuință, la o existentă 
demnă. Menționez aceste fapte, a a- 
rătat secretarul general al partidu
lui, intrucit sint unii care, vizitînd 
o tară capitalistă dezvoltată, văd 
lucrurile la suprafață. Nu înțeleg — 
și se pare că n-au înțeles niciodată 
— realitatea din lumea capitalistă !

Noi considerăm că dezvoltarea 
colaborării dintre țările noastre, 
dintre țările socialiste, trebuie să 
asigure depășirea unor greutăți și 
mersul Înainte in dezvoltarea eco- 
nomico-socială, in ridicarea nivelu
lui de trai, material și spiritual, al 
popoarelor. Avem posibilitatea de a 
realiza o dezvoltare puternică — 
atit a forțelor de producție, cit și a 
științei, a tehnicii — la nivelul cel 
mai tnalt ! Exprim convingerea că 
România și Uniunea Sovietică, îm
preună cu republicile pe care le re
prezentat! dumneavoastră, pot să 
realizeze o colaborare bună, la nive
lul celor mai noi cuceriri ale științei

și tehnicii mondiale. Slntem gata să 
stabilim acorduri corespunzătoare 
in această direcție.

în ce ne privește, noi considerăm 
că trebuie să păstrăm ideile planu
lui national unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială. Acordurile care se 
vor încheia să se bazeze pe o bună 
înțelegere, să se întemeieze pe efor
turile fiecărei țări, ale fiecărui popor, 
pentru că numai așa vom asigura 
dezvoltarea economico-socială și 
făurirea cu succes a socialismului șl 
comunismului in România și în 
Uniunea Sovietică.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat :

In România, noi dezbatem in pre
zent programele de dezvoltare din 
cincinalul viitor, pină in anii 
2000—2010. Vrem să înfăptuim pro
gramul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, astfel 
încît, în jurul anilor 2000, România 
să devină o tară puternică, multila
teral dezvoltată, in care să existe 
condiții pentru trecerea spre comu
nism. Pină in 1995 vrem să rezolvăm 
in linii generale, in bune condiții, pro
blemele asigurării locuințelor. Din 
această perspectivă dorim să colabo
răm strins cu Uniunea Sovietică, cu 
republicile dumneavoastră in direc
ția socialismului si comunismului.

Arătind că în problemele Interna
tionale țările si partidele noas
tre au poziții comune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
trebuie făcut totul pentru dezar
mare. pentru pace, asigurind însă 
păstrarea independentei si suverani
tății.

în general — a spus tovarășul 
Nicolae Ceausescu — nu trebuie să

ne facem Iluzia că imperialismul si-a 
schimbat caracterul. La noi. in po
por, se spune că „lupul își schimbă 
părul, dar năravul nu“ I Probabil că 
și la dumneavoastră se spune așa.

Lupta de clasă nu s-a sfirsit si nu 
se va sfîrși cit timp vor exista clase 
exploatatoare. De la comunismul 
primitiv, cind au apărut primele 
clase, si Pină astăzi, lupta de clasă 
a fost factorul care a determinat în
treaga schimbare a omenirii. Și cit 
timp vor exista clase si va exista 
imperialismul, lupta de clasă va fi 
factorul determinant al întregii ac
tivități în schimbarea lumii ! Și 
aceasta înseamnă întărirea solidari
tății si colaborării partidelor comu
niste și muncitorești, a țărilor so
cialiste pentru a asigura dezvoltarea 
socialismului si trecerea întregii 
omeniri pe calea nouă.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a adresat repre
zentanților tuturor republicilor unio
nale prezenți la această intilnire urări 
de succese in realizarea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială. în dez
voltarea socialistă a republicilor lor. 
a urat Uniunii Sovietice succese tot 
mai mari in dezvoltarea socialistă si 
înaintarea spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat o bună colaborare între Româ
nia si republicile unionale ale 
U.R.S.S.. între România si Uniunea 
Sovietică, intre partidele noastre.

La primire au luat parte Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, viceprim- 
ministru al guvernului, miniștri, 
membri ai conducerii unor ministere 
economice, consilieri.

A fost de fată. E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.
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Bogată ofertă românească 
de mașini-unelte de înaltă tehnicitate

Industria românească de maslnl- 
unelte constituie și la actuala edi
ție a Tirgului International Bucu
rești o prezentă distinctă, remarca
bilă. Bogata paletă de produse ex
puse in standurile destinate aces
tei importante ramuri a economiei 
naționale este reprezentativă pen
tru stadiul de dezvoltare atins da 
industria constructoare de mașini, 
pentru contribuția hotărîtoare pa 
care aceasta o are la moderniza
rea Întregit economii, introducerea 
de tehnologii noi, avansate, de 
înalt randament, extinderea auto
matizării proceselor de producție, 
sporirea productivității muncii șl 
creșterea eficientei economice. Re
țin în mod deosebit atentia. dintra 
exponatele prezentate la actuala 
ediție a tirgului. diversele tipuri 
de strunguri, mașini de frezat, 
centre de prelucrare si sisteme 
flexibile de fabricație. instalații 
automate de control nedistructiv, 
alte produse de Înaltă tehnicitate 
realizate de cele 14 mari între
prinderi din cadrul Centralei In
dustriale de Mașini-Unelte.

După cum ne-a precizat to
varășul Traian Cruceru. director 
general al întreprinderii de Co
merț Exterior „MAȘINIEXPORT- 
IMPORT". toate exponatele con
cepute si executate după proiecte 
și cu componente românești au 
parametri tehnico-functionali ridi
cați. asigurind o productivitate 
Înaltă la beneficiari și o calitate 
ireproșabilă a produselor fabricate. 
Pe de altă parte, oferta din acest 
an este mult diversificată si com

plexă. cuprlnzlnd. pe lingă masinl- 
unelte clasice si centre de prelu
crare. mașini-unelte agregat, ce
lule si sisteme flexibile. Această 
bogată ofertă, care însumează cir
ca 1 500 sortotipodimensiuni de 
mașini-unelte. răspunde tuturor 
solicitărilor partenerilor externi. 
Astfel, mașinile-unelte fabricate 
în tara noastră asigură dotarea 
unităților din industria construc
toare de mijloace auto si tractoare, 
din metalurgie, aviație, industria 
prelucrării lemnului, industria ex
tractivă si din alte nenumărate 
sectoare de activitate. Totodată. în
treprinderile românești producă
toare de mașini-unelte pot satis
face orice solicitări la timp din 
partea partenerilor de peste ho
tare.

Ilustrativ pentru nivelul înalt da 
dezvoltare atins de industria româ
nească constructoare de mașini- 
unelte este si faptul că. In pre
zent. tara noastră se situează pa 
locul 11 în lume înt.re producă
torii de astfel de utilaje. înaintea 
multor țări cu tradiție în1 dome
niu. în același timp, calitatea pro
duselor a făcut ca de Ia un an la 
altul să fie cîstigate noi piețe de 
desfacere, mașini-unelte fabricate 
în întreprinderile cu vechi tradiții 
de la Arad. Oradea. Roman sau în 
cele construite după anul 1965. la 
Bacău. Tirgoviste. București. Iași. 
Cluj-Napoca. Craiova. Marghita, 
Suceava, fiind astăzi apreciate în 
zeci de țări ale lumii de pe toate 
continentele. De altfel, chiar din 
primele zile ale actualei ediții a

tirgului. produsele prezentate în 
standurile rezervate industriei con
structoare de mașini-unelte au 
stirnit un viu interes din partea 
specialiștilor de pretutindeni. Do
vadă că firme din U.R.S.S.. Ceho
slovacia, R.D.G., Polonia. Unga
ria. R.F.G.. Spania. Columbia. Gre
cia. Turcia. India. Venezuela. Ita
lia i-au contactat pe specialiștii 
români si pe reprezentanții uni
tăților producătoare și exporta
toare în vederea perfectării de noi 
contracte pentru anul 1990 si pen
tru anii următori.

Se înțelege, toate acestea nun In 
evidentă si preocupările muncito
rilor si specialiștilor din industria 
electronică si electrotehnică, din 
industria' constructoare de mașini, 
practic din întreaga noastră eco
nomie pentru realizarea unor 
componente fiabile, de înalt nivel 
tehnic, astfel încît să se poată sa
tisface cerințele crescinde ale 
partenerilor externi, ale tuturor 
beneficiarilor din tară. în ace
lași timp, pe baza orientări
lor si indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, făcute cu pri
lejul deschiderii Tirgului Interna
tional București — 1989, se va a- 
corda în continuare cea mai mare 
atenție mecanizării si automati
zării proceselor de producție, di- 
versificindu-se gama de mașini- 
unelte. celule flexibile cu sisteme 
de control nedistructiv, precum si 
de linii mecanizate asistate de 
operator.

Nicolae MIL1TARU

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialista 
România, Comitetul Județean Dolj al P.C.R. raportează terminarea recol
tării culturilor de orez și obținerea unei producții medii de 8 150 kg la 
hectar ; Comitetul Județean Tulcea al P.C.R. raportează terminarea re
coltării culturilor de ceapă și realizarea unei producții medii de 65 250 kg 
la hectar ; Comitetul Județean Galați al P.C.R. raportează terminarea 
recoltării strugurilor pentru vin șl obținerea unei producții medii de 
21 000 kg la hectar.

Producțiile mari înregistrate - se arată in telegrame - sint rodul 
politicii agrare a partidului și statului nostru, al preocupării permanente 
pentru continua dezvoltare și modernizare a agriculturii noastre socia
liste. Ele reflectă, totodată, munca plină de dăruire cu care au acționat 
lucrătorii ogoarelor, care sint ferm hotărîți să asigure transpunerea 
neabătută in viață a obiectivelor noii revoluții agrare.

In prezent, se arată în telegrame, se acționează cu toate forțele 
pentru finalizarea recoltării celorlalte produse agricole, depozitarea fura
jelor, eliberarea terenurilor de producția secundară și executarea arătu
rilor, punîndu-se bază trainică producției anului viitor.

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Produc- 

Satu Nou — 31150 kg la hectar(ie

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Făcăeni — 8120 kg la 
hectar

LA OREZ
€ Județul Dolj - 8150 kg la hectar

LA CEAPA
• Județul Tulcea - 65250 kg la hectar

LA STRUGURI PENTRU VIN
• Județul Galați - 21000 kg la hectar

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, oamenii 
muncii din numeroase unități agri-

■ cole raportează terminarea recoltă
rii unor culturi șl realizarea de 
producții mari, superioare celor 
planificate.

în telegrame se arată că in aces
te zile toate forțele sint mobilizate 
la strînserea celorlalte roade ale 
acestei toamne. îndeosebi la recol
tarea porumbului, cartofilor, sfe
clei de zahăr, legumelor și fruc
telor. Se lucrează, de asemenea, la 
eliberarea terenurilor de resturi 
vegetale si la efectuarea arături
lor. la executarea celorlalte lucrări 
din campanie.

în încheierea telegramelor se dă 
glas angajamentului ferm al lucră- 
tdrilor ogoarelor de a face totul 
pentru a îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile ce le revin, pentru 
a intîmpina cu rezultate deosebite 
marele eveniment oolitic din viata 
comuniștilor, a întregului popor — 
Congresul al XIV-lea al P.C.R.

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL ALBA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Lunca Mureș — 113 530 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sona — Î12 370 kg la hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
9

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ulmeni — 110 200 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Jegălia — 108 500 kg la hectar

IN JUDEȚUL VRANCEA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Măicănești — 110100 kg la hec
tar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Găujani — 107 800 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Brădeanu — 107 380 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Mereni —• 102 650 kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
Produc- 

kg la
Cooperativa Agricolă de 
tie Tămășeu — 102 400 
hectar
Cooperativa Agricolă de
(ie Sirbi — 101 700 kg la hectar

Produc-

La porumb 
în cultură

La porumb 
în cultură
neirigată

IN JUDEȚUL ARAD 
întreprinderea Agricolă de 
Nădlao — 27 200 kg la hectar 
întreprinderea Agricolă de Stat 
Fintinele — 26 420 kg la hectar 
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Felnac — 23 100 kg la hectar 
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Pereg — 20 680 kg la hectar

Stat

IN JUDEȚUL GALAȚI
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Băleni — 23 900 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
Cooperativa Agricolă de 
ductie Ștefănești — 23 140 
hectar

ÎN JUDEȚUL IAȘI

Pro- 
kg ia

La ricin
IN JUDEȚUL IALOMIȚA 

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Revlga — 8 200 kg la 
hectar

La ardei capia
IN JUDEȚUL BACĂU 

Stațiunea de Cercetare șl Pro
ducție Legumicolă Bacău —• 
123 100 kg la hectar

La tomate
IN JUDEȚUL BUZĂU / 

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gher&seni — 100 210 kg 
la hectar

La ceapă
IN JUDEȚUL GALAȚI

Cooperativa Agricolă de Produc
ție Cuca — 83 600 kg la hectar

Participarea tinerei generații la lupta pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale 

Masă rotundă organizată de Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, in colaborare cu Federația Mondială 

a Tineretului Democrat (F.M.T.D.)

INFORMAȚII SPORTIVE

întreprinderea Agricolă de Stat 
Sinnicolau Mare — 112 500 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Giroo — 110 200 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Comlosu Mare — 106 800 kg 
Ia hectar
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Lovrin — 105 300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Gostavătu — 112 450 kg la 
hectar
întreprinderea Agricolă de Stat 
Redea — 108 200 kg la hectar

irigată
IN JUDEȚUL GALAȚI

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vînători — 34 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Suditi — 32 600 kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hotarele — 31800 kg Ia 
hectar

în perioada 12—16 octombrie a.c. 
s-a desfășurat in stațiunea tineretu
lui Pîrîul Rece o masă rotundă pe 
probleme ale participării tinerei ge
nerații la lupta pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, organizată de Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
in colaborare cu Federația Mondială 
a Tineretului Democrat (F.M.T.D.).

Au lugt parte delegați ai unor or
ganizații naționale de tineret, mem
bre ale F.M.T.D., din 30 de țări din 
Europa, Africa, Asia și America La
tină. Cu același prilej, s-a desfășurat 
și o reuniune consultativă privind 
căi și modalități de îmbunătățire a 
activității de viitor a F.M.T.D.

în cadrul dezbaterilor, participan- 
ții au evidențiat caracterul complex 
al situației internaționale, în care, 
deși au avut loc importante transfor
mări progresiste și revoluționare, 
continuă să persiste probleme deo
sebit de grave, cum ar fi conti
nuarea cursei înarmărilor, creșterea 
pericolului unul război nuclear, ac
centuarea decalajelor economice din
tre state, menținerea unei mari părți 
a lumii in stare de subdezvoltare, 
perpetuarea unor grave fenomene

economico-sociale, precum șomaiul, 
lipsa de locuințe, analfabetismul, în
grădirea accesului la educație și cul
tură. cu .implicații deosebit, de gra
ve asupra condiției' și posibilităților 
de afirmare ale tinerei generații.

Pornind de la aceste aprecieri, s-a 
subliniat necesitatea creșterii partici
pării tineretului, a implicării sale ac
tive, la nivel național și internațio
nal, în sbluționarea in interesul po
poarelor a marilor probleme ale epo
cii contemporane, prin promovarea 
unei politici de pace și colaborare 
internațională, prin instaurarea unor 
raporturi noi între state bazate pe 
egalitate și echitate, prin edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale.

Participanții au efectuat un larg 
schimb de păreri în legătură cu îm
bunătățirea, în ansamblu, a conținu
tului. formelor și metodelor de acti
vitate ale F.M.T.D., care să asigure 
implicarea sa mai activă in mobili
zarea tinerei generații democratice și 
progresiste in lupta pentru pace, 
dezarmare, în primul rind dezarmare 
nucleară, democrație și progres so
cial, pentru făurirea unei lumi mal 
bune și mai drepte.

GIMNASTICA. în concursul femi
nin pe echipe, din cadrul Campio
natelor mondiale de gimnastică de 
la Stuttgart, după efectuarea exer- 
citiilor obligatorii, pe primul loc 
este situată formația U.R.S.S. cu 
198,058 puncte, urmată de România 
— 196,447 puncte. R.P. Chineză — 
195.876 puncte. S.U.A. — 193,895
puncte etc.

După efectuarea exercltiilor obli
gatorii. în concursul masculin ne 
echipe, pe primul loc se află for
mația U.R.S.S.. cu. 293,150 puncte, 
urmată de R.D. Germană — 288.800 
puncte, R.P. Chineză — 288,750 punc
te. Echipa României ocupă locul 6. 
cu 284,650 puncte.

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Scinteia — 112 000 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BACĂU
Cooperativa Agricol^ de Pro
ducție Nicolae Bălcescu — 
110 850 kg la hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI- 
întreprinderea Agricolă de Stat 
Drumul Subțire — 31400 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Brincoveni — 31100 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Contești — 31 250 kg la 
hectar

Noi colective muncitorești din

tv
19.00 Telejurnal
19,30 Partid șl țară — o unică voință
19,45 România la TIB ’89. Export, cali

tate, eficiență
20,05 Rolul notăritor ai proprietății so

cialiste in făurirea noii orlnduirl 
sociale. Documentar

20,30 Teatru TV. „Uneori imposibilul nu 
există" de Virgil Stoenescu.

21,35 Democrația muncitorească, revo
luționară în acțiune o Controlul 
oamenilor muncii in folosul oame
nilor muncii

21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 17 octombrie, ora 20 — 20 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi normală din punct de vedere ter
mic, iar cerul variabil, cu lnnorărl mai 
accentuate in estul țării. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie la în
ceputul intervalului in estul țării șl 
cu totul izolate in restul teritoriului. 
Vlrttul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări trecătoare în estul țării 
In prima parte a intervalului. Tempe

raturile minime vor fi cuprinse, in ge
neral, intre zero șl 8 grade, cele ma
xime intre 12 șl 18 grade. Se va pro
duce ceața îndeosebi in vestul șl cen
trul țării, iar in depresiuni șl zonele 
subcarpatice șl brumă. In București : 
Vremea va fi normală din punct de 
vedere termic, cu cerul temporar noros 
la începutul intervalului, cind vor mal 
fi condiții de ploaie. Apoi cerul se va 
degaja. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime, în 
scădere, vor fi cuprinse intre 3 șl 7 
grade, mal scăzute la sfirșit pină la 3 
grade, iar maximele se vor încadra 
intre 16 șl 18 grade. Dimineața, condi
ții de ceață.

PATINAJ. La patinoarul artificial 
din Parcul sportiv „23 August" din 
Capitală s-au desfășurat întrecerile 
campionatelor internaționale de pa
tinaj artistic ale României. în proba 
feminină victoria a revenit sporti
vei românce Codruța Moiseanu, 
urmată de concurentele cehoslovace 
Katarina Mrazova și Marcela 
Kocholova. La masculin, pe primul 
loc s-a situat Cornel Gheorghe 
(România), urmat de coechipierii 
săi Z. Kerekeș șl M. Negrea.

HOCHEI. în turneul de hochei pe 
gheată pentru ..Cupa campionilor 
europeni", desfășurat in localitatea 
daneză Frederikshavn. echipa Steaua 
București a întrecut cu scorul 7—2 
(3—0, 1—1, 3—1) formația Ferenc- 
varos Budapesta.

HANDBAL. Rezultate Înregistrate. 
in etapa a 6-a a campionatului divi
ziei A la handbal masculin : Dina
mo București — Știința Bacău 
29—24 (15—11) ; Hidrotehnica -Con
stanța — Politehnica Timișoara 
27—22 (14—9) ; Dinamo Brașov — 
Steaua București 26—28 (13—14) ; 
Universitatea CUG Cluj-Napoca — 
A.S.A. Electromures Tg. Mureș 22— 
18 (15—10); Strungul Arad — C.S.M. 
Minaur Baia Mare 31—31 (9—11) ; 
Universitatea Craiova — Dacia 
Pitești 25—22 (13—11).

VOLEI. în etapa a 3-a a Cam
pionatului diviziei A la volei femi
nin s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Dinamo București — 
Chimia Rm. Vîlcea 3—1 ; Flacăra 
Roșie București — C.S.M. Oțelul 
Tîrgoviște 3—0 ; C.S.M. Libertatea 
Sibiu — Universitatea C.F.R. Cra
iova 0—3 ; Farul Constanța — Pe
nicilina Iași 0—3 ; Dacia Pitești — 
C.S.U. Rapid Galați 0-3.

La varză
IN JUDEȚUL SATU MARE

> Asociația Economică de Stat șl 
Cooperatistă Legumicolă Apa — 
85 750 kg la hectar

Pro-
22 300

Cooperativa 
ductie Vatra 
kg la hectar 
Cooperativa 
ducție Mihail Kogălniceanu — 
22 000 kg la hectar

Agricolă de 
Pașcani —

Agricolă de Pro-

IN JUDEȚUL BUZĂU La morcovi
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cătina — 22110 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR
Cooperativa Agricolă de 
ducție Ianoșda — 22100 
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ

IN JUDEȚUL OLT 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciiieni — 78 400 kg la 
hectar

Pro- 
kg ia

Pro-Cooperativa Agricolă de 
ducție Gotlob — 22 100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
Cooperativa Agricolă de 
ductie Buzoiești — 21820 
hectar
Cooperativa Agricolă de 
ducție Slobozia — 21400 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Miroși — 20 350 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT

IN JUDEȚUL BACĂU
Asociația Economică de Stat șl 
Cooperatistă Legumicolă Răcă- 
ciuni — 72 650 kg la hectar

Pro- 
kg Ia

Pro-

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dobrețu — 21800 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șerbănești — 21 200 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL VRANCEA
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pufești — 20 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro-

ductie Aiud — 21 720 kg la hec-
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro-
ducție Lopadea — 21 350 kg la 
hectar

o
IN JUDEȚUL IALOMIȚA, 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cocora — 21 700 kg la 
hectar

La orez
IN JUDEȚUL OLT

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dăneasa — 8140 kg la 
hectar

La struguri 
pentru vin

IN JUDEȚUL ARGEȘ 
Stațiunea de Cercetare șl Pro
ducție Viticolă Ștefănești <— 
22 600 kg la hectar

IN J.UDEȚUL BU^ĂU 
Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Viticolă Pietroasa —

21 980 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL ALBA
z- * . i

Cooperativa Agricolă de Produc
ție Girbova de Sebeș — 21100 
kg Ia hectar
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Crăciunelu de Jos — 20 800 
kg la hectar

IN JUDEȚUL BACĂU 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Podu Turcului — 20 600 
kg la hectar 
întreprinderea Agricolă de Stat 
Sascut — 20 500 kg la hectar

IN JUDEȚUL TULCEA
Asociația Economică Intercoope- 
ratistă Viticolă Babadag — 
20 580 kg la hectar

La mere 
IN JUDEȚUL BOTOȘANI 
întreprinderea Agricolă de 
Cătămărești — 38 920 kg 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
Cooperativa Agricolă do __
ductie Viădeștl — 32 280 kg la 
hectar

Pro-

IN JUDEȚUL TULCEA 
Asociația Economică Intercoope- 
ratistă Pomicolă Cataloi - 
31850 kg la hectar

economie raportează obținerea
unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor

de plan pe acest an și din actualul cincinal
în telegrame adresate tovarășu

lui NICOLAE CEAUȘFÎSCU. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, colective de 
oameni ai muncii din unităti eco
nomice raportează îndeplinirea îna
inte de termen a sarcinilor de 
plan pe acest an si din actualul 
cincinal.

în telegrama Comitetului Ju
dețean Olt al P.C.R. se raportează 
că oamenii muncii din industria 
județului au indenlinit Dlanul pe 
3 ani si 10 luni din acest cincinal 
la producția-marfă industrială și 
la export.

Prin aceasta s-au creat condiții 
ca. pină la sfirșitul lunii, să se ob
țină suplimentar o nroductie-marfă 
industrială în valoare de 1.4 mi
liarde lei. concretizată în 30 000 tone 
aluminiu primar si aliaje. 6 100 tone 
laminate din aluminiu. 1 500 tone 
țevi din aluminiu. 900 tone electrozi 
siderurgici, confecții textile in va
loare de 130 milioane lei. La ex
port sarcinile au fost îndeplinite 
cu o depășire de 155 milioane lei.

în încheierea telegramei se ex
primă angajamentul tuturor oame
nilor muncii din ^industria județu
lui de a acționa cu răspundere co
munistă. în spirit revoluționar, 
centru îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan pe acest an și pe 
întregul 1 cincinal. întîmpinind 
Congresul al XIV-lea al partidului 
cu rezultate cit mai bune. în toate 
domeniile de activitate.

în telegrama adresată de Comi
tetul Județean Cluj al P.C.R., se

arată că oamenii muncii din uni
tățile industriale ale județului au 
realizat sarcinile de plan la Drodue- 
ția industrială pe 3 ani si 10 luni, 
fiind create condiții pentru a se 
obține, pină la sfirsitul acestei 
luni, o producție suplimentară în 
valoare de 1.8 miliarde lei. Pe 
această bază se vor livra peste 
prevederile de plan economiei na
ționale și la export importante 
cantități de minereuri de fier și 
nemetalifere. Droduse metalurgice 
și chimice, utilaje tehnologice, pro
duse ale industriei electrotehnice, 
de mecanică fină și elemente de 
automatizare, mobilier și materia
le de construcții, produse ale in
dustriei ușoare. în telegramă se ara
tă, de asemenea, că pe ansamblul 
județului s-au economisit in peri
oada care a trecut din actualul cin
cinal 338 mii tone combustibil con
vențional, 39 mii tone metal și 326 
milioane kWh energie electrică.

în încheierea telegramei se ex
primă angajamentul oamenilor 
muncii din județ de a acționa cu 
înaltă responsabilitate pentru în
deplinirea exemplară a planului și 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială a județului, contri
buind, astfel, la înaintarea neabătu
tă a patriei noastre pe calea so
cialismului și comunismului.

Comitetul Județean Covasna al 
P.C.R. raportează îndeplinirea pla
nului la prodpcția-marfă pe 3 ani 
și 10 luni din aCest cincinal, creind 
astfel condiții pentru realizarea su
plimentară, pină la sfîrșitul lunii

octombrie, a 250 000 tone lignit, în
semnate cantități de aparataj elec
tric, confecții textile, țesături din 
bumbac, cherestea și alte produse 
necesare economiei naționale, în 
valoare totală de 550 milioane lei. 
în telegramă se relevă câ, pină in 
prezent, un număr de 15 unități 
economice din județ au realizat 
planul pe 10 luni din acest an la 
export în condițiile sporirii cu 15 Ia 
sută a producției nete și reducerii 
cu aproape 50 iei a cheltuielilor la 
1 000 Iei producție-marfă, față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Exprimînd gîndurile și sentimen
tele tuturor locuitorilor din această 
parte a țării, telegrama reînnoieș
te legămîntul lor solemn de a pune 
Întreaga putere de muncă și crea
ție în slujba îndeplinirii exemplare 
a programelor de dezvoltare, pen
tru a spori contribuția județului 
Covasna la progresul multilateral al 
României socialiste.

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea „Salina" 
Ocna Mureș, județul Alba, a rea
lizat la data de 10 octombrie planul 
producției-marfă pe 4 ani ai actua
lului cincinal, ansajîndu-se ca. oină 
la sfîrșitul acestui an. să livreze 
economiei naționale, peste prevede
rile de plan. 7 400 tone sare extra- 
fină. 163 000 tone sare în soluție. 
6 200 tone bentonită preparată. 
66 000 tone calcar.

Oamenii muncii din întreprinde
rea de Produse Refractare Pleasa- 
Ploiești, județul Prahova, rapor-

tează că au realizat la data de 
14 octombrie 1989 planul pe 3 ani 
și 10 luni din actualul cincinal, 
creind condiții ca. pină la sfirșitul 
anului, să obțină o producție su
plimentară în valoare de 292 mi
lioane lei.

Colectivul întreprinderii de Ma- 
șini-Unelte din Arad a Obținut re
zultate deosebite in promovarea 
noilor cuceriri ale științei și teh
nicii. In realizarea unor produse, 
competitive pe plan mondial. Prin 
asimilarea. în acest an. a încă 5 
noi tipuri de mașini-unelte. gra
dul de înnoire a producției a ajuns 
la 100 la sută, devansînd cu un an 
sarcinile prevăzute în programul 
inițial, ceea ce a condus la depă
șirea producției fizice pe 9 luni cu 
un număr de 249 strunguri — toate 
destinate exportului.

Oamenii muncii din orașul Si
naia. județul Prahova, raportează 
îndeplinirea la data de 14 octom
brie a.c. a sarcinilor la export pe 
4 ani al actualului cincinal, ceea 
ce permite ca. pină la sfirșitul 
anului, să livreze suplimentar par
tenerilor externi __ ___  ...
loare de peste 46 milioane Iei.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din unitățile economice ale muni
cipiului Oradea raportează reali
zarea, în ziua de 16 octombrie a.c., 
a producției-marfă industriale pe 
3 an! și 10 luni din actualul cinci
nal, pină la sfirșitul lunii existînd 
premise pentru obținerea unei pro
ducții suplimentare in valoare de 
800 milioane lei.

produse în va-

I



TEZELE PENTRU CONGBESIil Al XIV-IEA AL PARTIDULUI, 0B8ENTĂBI 
FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTEBNE A BOMANIEI SOCIALISTE

ORIENTUL MIJLOCIU
® Lucrările Consiliului Central Palestinian > Continuă eforturile 
pentru realizarea reconcilierii naționale în Liban • Intîlnire 

egipteano-libiană la nivel înalt

NEAMESTECUL IN TREBURILE INTERNE, RESPECTUL 
INDEPENDENTEI SI SUVERANITĂȚII NAȚIONALE - 
condiție esențială a afirmării unor relații normale între state, 11 1 ' 

a încrederii și colaborării în Europa și în lume 
Considerăm că trebuie să se acționeze cu întreaga răspunde

re, de către fiecare guvern, în vederea respectării neabătute a prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței, suve
ranității și neamestecului în treburile interne, respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării în mod independent, 
fără nici un amestec din afară. Sîntem hotărît împotriva oricăror în
cercări ale unor cercuri imperialiste de destabilizare în unele țări so
cialiste, de a promova o politică de amestec și de subminare a socia
lismului. Toate acestea sînt în contradicție cu Carta O.N.V., cu nor
mele internaționale și trebuie să fie respinse cu toată hotărîrea!

NICOLAE CEAUȘESCU

Aprecierea partidului si statului 
nostru potrivit căreia situația in
ternațională continuă să se men
țină contradictorie, complexă șl 
gravă se întemeiază pe înseși evo
luțiile din ultimul timp, care ates
tă, pe de o parte, manifestarea tot 
mai puternică a voinței popoarelor 
de dezvoltare liberă și independen
tă, potrivit propriilor interese și 
aspirații, iar. pe de altă parte, ma
nifestarea fățișă a politicii de ames
tec în treburile interne ale altor 
state. Contradicția este flagrantă. 
Afirmarea unei politici cu adevărat 
noi, a unui nou mod de gindire im
pune, de aceea, așa cum se subli
niază cu claritate în Tezele pentru 
Congresul al XlV-lea al partidului, 
respectarea strictă in relațiile din
tre state a principiilor independen
tei și suveranității naționale, egali
tății depline în drepturi, neameste
cului in treburile interne și avanta
jului reciproc, renunțării cu desă
vârșire la politica de forță, respec
tarea dreptului fiecărui popor de a 
decide in mod liber și suveran asu
pra propriilor sale probleme, de 
a-și organiza viata așa cum dorește. 
Sînt principii care, prin eforturi co
mune — incorporînd și contribuția 
larg recunoscută a României socia
liste — au fost consacrate in 
documente internaționale, inclu
siv în Actul final de la Helsinki al 
Conferinței pentru securitate si 
cooperare în Europa.

Nu pot, de aceea, decît să stir- 
nească o profundă dezaprobare ten
tativele. tot mai evidente in ulti
mul timp, din partea unor cercuri 
politice, de nesocotire a normelor 
da relații, de încălcare a principii
lor neamestecului în treburile in
terne. independentei si suveranită
ții naționale. Exemplul cel mal 
recent 11 constituie manifestările 
ostile, de amestec în treburile in
terne ale R.D. Germane. Este 
vorba, incontestabil, de acțiuni pro
vocatoare, organizate la adresa
R.D. Germane, stat independent 
șl suveran, asemenea manifestări 
servind exclusiv forțelor revan
șarde, revizioniste și șovine, 
interesate in revenirea la trecut, în 
promovarea unor teluri obscure, 
vizînd schimbarea realităților 
istoricește constituite pe conti
nent România a respins și res
pinge cu cea mai mare fermitate 
orice asemenea manifestări, ce sînt 
in totală contradicție cu principiile 
Actului final de la Helsinki, cu 
normele fundamentale ale dreptu
lui international.

Exprimînd deplina solidaritate a 
poporului român cu poporul Repu
blicii Democrate Germane, primul 
stat al muncitorilor si țăranilor pe 
pămlntul german. în lupta pentru 
dezvoltarea socialistă a patriei sale, 
tovarășul Nicolae Ceausescu subli
nia că este necesar să se pună 
capăt oricărui amestec in treburile 
interne ale altor țări si să se Înțe
leagă bine, de acele cercuri care 
consideră că pot să ducă o activi
tate de Învrăjbire in Europa, că 
aceasta este in contradicție cu spi
ritul de la Helsinki, cu Carta O.N.U. 
și nu servește cooperării si secu
rității pe continent.

Acțiuni de genul celor amintite 
au în mod evident un caracter 
antisocialist și anticomunist, ele ur
mărind să provoace destabilizarea 
situației din țările socialiste, să de
termine abandonarea de către aces
tea a principiilor fundamentale ale 
socialismului, a cuceririlor revolu
ționare ale clasei muncitoare, ale 
popoarelor respective, întoarcerea

AGENȚIILE DE PRESA 
® - pe scurt

ÎNTREVEDERE IRAKIANO- 
CEHOSLOVACA. — Președintele 

I Irakului. Saddam Hussein. l-a 
primit pe președintele guvernului 
cehoslovac. Ladislav Adamec. care 
a întreprins o vizită oficială la 

I Bagdad. în cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme ale relații
lor bilaterale si ale actualității in- 

Iternaționale.
LA KABUL a fost dat publi

cității decretul președintelui Afga- 
Inistanului, Najibullah, privind 

restabilirea de către Consiliul de 
Miniștri a împuternicirilor Consi- 

Iliului National (parlamentul țării). 
Documentul subliniază — după 
cum menționează agenția T.A.S.S. 
— că. in prezent, se înregistrează 
momente pozitive în promovarea 
politicii de conciliere națională 
șt tntărire a suveranității de stat.

1__________________  

lor la capitalism. Faptele arată că 
cercurile reacționare consideră, pro
babil, că este un moment prielnic 
da a folosi documentele adoptate 
la reuniunea general-europeană de 
la Viena pentru acțiuni de amestec 
în treburile interne ale altor state, 
de a-si intensifica activitatea anti- 
socialistă. Împotriva independentei 
popoarelor, nesocotind noile reali
tăți din Europa șl in gene
ral din lume. Este lesne de văzut că 
asemenea acțiuni, reamintind pro
cedee de tristă amintire din perioa
da nefastă a „războiului rece", re
prezintă, in fond, o încercare de a 
da înapoi roata Istoriei, de a opri 
procesul ireversibil al înaintării 
spre socialism.

Astfel, teza așa-ztse! „reconci
lieri europene" este folosită drept 
pretext pentru recrudescenta poli
ticii antisocialiste și anticomuniste, 
desfășurată de unele forte politi
ce din Occident, care recurg fățiș 
la practici inadmisibile de ingerin
țe în treburile interne ale altor 
state. Acestea Iși găsesc diverse 
forme de expresie, toate la fel de 
nocive — de la arogarea dreptului 
de a da sfaturi și recomandări, de 
a prescrie retete privind modul de 
organizare a vieții social-economi- 
ce, inclusiv îndemnuri de revenire 
la forme de capitalism legate de 
reintroducerea economiei de piață, 
pină la acte deschise de diversiune 
și provocări.

Nu poate să nu atragă atenția șl 
faptul că arsenalul mijloacelor de 
destabilizare folosit de cercurile 
imperialiste include și importante 
fonduri, oferite sub formă de cre
dite sau chiar „donații", pentru tre
cerea la economia de piață și re- 
privatizarea principalelor sectoare 
ale producției materiale, in gene
ral pentru renunțarea la cuceririle 
socialismului. Practic, cercuri gu
vernamentale dintr-un șir de țări 
occidentale par a se Întrece in a 
face oferte care mai de care mai 
atrăgătoare, in a flutura perspecti
va unor „regimuri preferențiale" 
de cooperare, antrenind în aceasta 
inclusiv instituții financiare inter
naționale — cu o singură con
diție, aceea de a se părăsi 
calea de dezvoltare socialistă. 
Fapt paradoxal, tocmai Intr-un 
asemenea moment, atît de marcat 
de ofensiva ideologică a forțelor 
antisocialiste. unii, ignorînd reali
tatea. vorbesc despre o „dezideolo- 
gizare a relațiilor internaționale", 
ca o cerință a coexistentei pașnice. 
Or. coexistenta pașnică intre na
țiuni nu înseamnă coexistentă 
ideologică, așa cum au dovedit-o 
de-a lungul timpului și o dovedesc 
concludent, in prezent, cercurile 
ostile socialismului. Iar atitudinea 
defensivă, capitulardă nu face 
decît să încurajeze tentativele de 
destabilizare și de subminare a 
socialismului.

Profund atașată principiilor 
coexistentei pașnice. România res
pinge. In același timp, in modul 
cel mai categoric politica de 
amestec in treburile interne ale 
altor state. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ca
drul recentei ședințe a Comitetului 
Politic Executiv, această poziție a 
României socialiste nu numai că 
nu înseamnă renunțarea Ia poli
tica de largă colaborare internațio
nală. ci. dimpotrivă, presupune 
dezvoltarea relațiilor cu toate sta
tele. inclusiv cu cele capitaliste, 
însă pe baza egalității, a neames
tecului în treburile interne, respin-

Ț
Ca urmare a faptului că starea 
excepțională are un caracter pro
vizoriu, s-a hotărit ca împuterni
cirile transmise Consiliului de 
Miniștri în legătură cu instituirea 
stării excepționale să fie din nou 
atribuite parlamentului afgan.

DEMONSTRAȚII LA SEUL.'— 
Circa 20 000 de studenți de la uni
versitățile Yonse și Koryo din 
Seul au participat la o demonstra
ție cerind retragerea forțelor mili
tare americane din Coreea de Sud, 
care constituie o amenințare 
pentru pacea și securitatea Peninsu
lei Coreene. După cum transmite 
agenția A.C.T.C., o acțiune stmila- 
ră a avut loc și la Universitatea 
Sogang, unde forțele poliției au in
tervenit cu brutalitate și au arestat 
numeroși studenți. 

gind orice condiții, orice capitu
lări sau concesii, care dăunează 
socialismului, cauzei independenței 
și suveranității naționale.

în concepția partidului și statului 
nostru, noile principii de relații al
cătuiesc un tot unitar, ele nu pot 
fi abordate fragmentar și cu atît 
mai puțin opuse unul celorlalte. 
Nu este nevoie de ample analize 
și incursiuni istorice pentru a de
monstra, de pildă, că încălcarea 
unuia dintre ele înseamnă, impli
cit, Încălcarea tuturor celorlalte 
principii. Ce ar mai putea rămine 
din principiile independenței, al 
suveranității, al egalității în drep
turi, dacă se recurge la acțiuni de 
amestec în treburile interne ale 
altor state ? în această privință nu 
există și nu pot exista „derogări". 
Cum tot astfel noile principii nu 
pot fi considerate ca noțiuni ab
stracte, evocate doar în ocazii 
festive sau în declarații de intenții, 
ci o problemă de viață, de exis
tență a fiecărei națiuni.

în același timp, țara noastră a 
subliniat și subliniază că sfera da 
acțiune a noilor principii este u- 
niversailă, că ea nu poate fi limi
tată doar Ia raporturile dintre sta
te cu orînduiri sociale diferite. In 
acest sens, un rol de prim ordin 
revine țărilor socialiste, chemate 
ca. avind în vedere însăși natura 
orînduirii pe care o edifică, să o- 
fere un exemplu de raporturi în
temeiate pe respectarea strictă a 
acestor principii! Exemplul tre
buie să-1 constituie, după părerea 
României, tocmai consecvența și 
fermitatea în promovarea lor, con
cordanța deplină dintre vorbe șl 
fapte, dintre enunțarea normelor 
consacrate, pe de o parte, și res
pectarea lor consecventă, in prac
tica raporturilor reciproce, pe de 
altă parte.

întreaga desfășurare a vieții in
ternaționale confirmă întru totul 
că numai pe o asemenea cale, nu
mai prin respectarea strictă a an
samblului acestor norme de rela
ții, prin respingerea categorică a 
oricăror tentative de nesocotire 
sau încălcare a lor. de amestec în 
treburile interne ale altor state se 
poate asigura afirmarea unei po
litici noi, democratice, se poate 
instaura un climat de înțelegere 
și colaborare în lume. Statornici
rea unui asemenea cadru nou da 
relații, ca una din cerințele pri
mordiale ale actualității interna
ționale — se subliniază în Tezele 
pentru Congresul al XlV-lea al 
partidului — este de natură să per
mită dezvoltarea liberă și indepen
dentă a tuturor națiunilor, să fa
vorizeze soluționarea echitabilă, 
în interesul general, a probleme
lor majore ale contemporaneității. 
Numai o lume în care sînt pe de
plin și cu strictețe respectate noi
le principii, dreptul sacru al fie
cărei națiuni de a decide de sine 
stătător asupra problemelor care 
o privesc, fără nici un amestec, 
fără nici o ingerință din afară, 
poate fi cu adevărat o lume a pă
cii, securității și încrederii între 
popoare. Pentru o asemenea lume, 
pentru asemenea relații se pro
nunță și militează neabătut Româ
nia socialistă, cu convingerea că 
aceasta reprezintă un imperativ 
de maximă însemnătate, cores
punzător intereselor și aspirațiilor 
întregii umanități.

Dumitru ȚINU

RAPORT AL F.A.O. — într-un 
raport pregătit cu prilejul „Zilei 
mondiale a alimentației" (16 oc
tombrie). Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație si Agri
cultură (F.A.O.) subliniază că 
producția agricolă poate spori 
simțitor în viitor, dacă se va res
pecta necesitatea păstrării unui 
echilibru ecologic. Documentul re
levă că a scăzut suprafața acope
rită de plante si că în fiecare 
minut zeci de hectare de păduri 
sînt distruse pe glob. Dacă polua
rea va continua în același ritm, 
15—20 la sută din plantele si ani
malele de ne glob sint amenințate 
cu dispariția în următoarele două- 
trei decenii.

ÎMPOTRIVA RECRUDESCEN
TEI NEONAZISMULUI. — Pre
ședintele Uniunii Sindicatelor din 
Berlinul occidental. Michael Pagels, 
a chemat Senatul orașului (gu
vernul) să acționeze ferm împo
triva pericolului neonazismului. 
Numai prin crearea de locuri de 
muncă si construirea de locuințe 
se poate combate eficient prolife
rarea neofascismului promovat de

BAGDAD 18 (Agerpres). — La 
Bagdad au continuat luni lucrările 
reuniunii Consiliului Central Pales
tinian. sub conducerea președintelui 
Consiliului National Palestinian 
(parlamentul), Hamid Al-Sayeh. și 
în prezenta președintelui Statului 
Palestina. Yasser Arafat. Au fost 
discutate căile de sprijinire a re
voltei palestiniene din teritoriile o- 
cupate. evoluțiile politice din lumea 
arabă și situația din sudul Libanu
lui. informează agenția M.E.N.A.

RIAD 18 (Agerpres). — In orașul 
saudit Taif au continuat lucrările 
reuniunii parlamentare libaneze con
vocate la propunerea Comitetului 
tripartit al Ligii Arabe pentru Liban. 
Surse parlamentare, citate de agen
ția Q.N.A., au declarat că proiec
tul documentului privind reconcilie
rea națională în Liban a fost a- 
probat de majoritatea deputaților 
participant! la Întrunire, adăugind că 
se așteaptă clarificarea unor punc
te rămase in suspensie. Comitetul 
tripartit este Însărcinat cu sprijini
rea eforturilor în direcția soluționă
rii crizei libaneze.

CAIRO 16 (Agerpres). — Potrivit 
agenției M.E.N.A.. luni au avut loc 
convorbiri intre președintele Egiptu
lui. Hosni Mubarak, si conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
a Marii Jamahirii Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Moammer Al- 
Kadhafi. care s-au intîlnit în loca
litatea egipteană de frontieră Mersa 
Matruh. Au fost examinate proble
ma palestiniană, situația din Liban.

„Trebuie construite locuințe, nu bombe!"

Manifestații antimilitariste în S.U.A. și Spania
WASHINGTON 16 (Agerpres).

Organizația americană „Liga luptă
torilor împotriva războiului" a inițiat 
o amplă manifestație de protest îm
potriva lansării la apă a unui nou 
submarin al Pentagonului, dotat cu 
rachete „Trident—2". „Trebuie con
struite locuințe, nu bombe". „Rache
tele Trident aduc moarte pentru 
toți" — au fost lozincile scandate de 
demonstranți. Poliția americană a in
tervenit și a operat arestări în rindul 
manifestanților, sub pretextul „tul
burării ordinii".

Noul submarin’ american ..Virginia 
de Vest" a costat 1,3 miliarde dolari. 
Este al 11-lea submarin american din

Datoria externă - o povară tot mai grea 
pentru țările în curs de dezvoltare

'America Latină nevoita să aloce aproape o treime 
din încasările din exporturi rambursării creditelor

R. s. A. Intensificarea mișcării 
pentru lichidarea apartheidului 
• Sutp de mii de participant! la demonstrațiile organizate 
in diierlte orașe ale țării • Sub presiunea opiniei publice 
au lost puși in libertate Waiter Sisulu și alți șapte deținuți 

politici
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

După cum atestă datele Băncii In- 
teramericane de Dezvoltare (B.I.D.) 
cu privire la situația de pe continen
tul cu cele mai mari datorii din 
lume, în speță America Latină, sta
tele latino-americane alocă aproape 
o treime din încasările lor din ex
porturi pentru rambursarea datorii

Un raport U.N.C.T.A.D. relevă accentuarea dificultăților 
economice ale „lumii a treia"

GENEVA 16 (Agerpres). — într-un 
raport publicat recent la Geneva, 
Secretariatul U.N.C.T.A.D. (Confe
rința Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare) arată că în 1989 și 
1990 în țările în curs de dezvoltare, 
în special din Africa și America 
Latină, stagnarea economică va 
persista sau chiar se va înrăutăți. 
Documentul relevă că ritmul de 
creștere a produsului național brut 
va fi in Africa de aproape 2,6 la 
sută în 1989, la fel ca in 1988, în 
pofida programelor O.N.U. de re
dresare a economiei țărilor africane. 
De asemenea, dezvoltarea economică 
a statelor latino-americane, în scă
dere în 1988, se va reduce in con
tinuare în acest an, iar inflația va 
fi și mai puternică. Măsurile neco
respunzătoare recomandate pentru

„Consecințe nefaste pentru
VIENA 16 (Agerpres). — După 

cum se subliniază într-un editorial 
al Buletinului lunar al O.P.E.C., edi
tat la Viena, sărăcia reprezintă cea 
mai mare amenințare pentru pacea și 
stabilitatea mondială. Astfel, se men
ționează că. atît timp cit mai mult 
de jumătate din omenire este încol
țită de datorii, pacea spre care tind 
toate popoarele lumii va continua să 
fie doar o aspirație fără șanse de a 
fi transpusă în viată. Editorialul cere 
statelor bogate să acționeze rapid 

formațiunea „Republicanii" si de 
altele de același gen — a apreciat 
el.

PREOCUPĂRI ecologice în 
ZONA PACIFICULUI. — Primul- 
ministru al Noii Zeelande, 
Geoffrey Palmer, a declarat că 
viitoarea reuniune la nivel înalt 
a Commonwealthului, care va avea 
loc la Kuala Lumpur, ar putea fi 
o bună ocazie pentru a atrage a- 
tentia in legătură ou deteriorarea 
condițiilor ecologice în regiunea 
Pacificului de sud si de vest. Ca 
urmare a deteriorării condițiilor e- 
cologice au loc și schimbări ale 
climei și reducerea stratului de 
ozon din păturile superioare ale 
atmosferei.

INTERVIU. într-un interviu 
acordat agenției algeriene de presă 
A.P.S., Aii Seibou, președintele 
Consiliului Militar Suprem al Re
publicii Niger, șef al statului, a 
declarat că procesul democratic 
este ireversibil, dar că un sistem 
multipartit nu este potrivit in țara 
sa. Un astfel de sistem nu face 
decît să provoace divizare, feno

probleme africane de actualitate 
și evoluțiile din zona Golfului, pre
cum si căile de consolidare a co
operării bilaterale — informează a- 
gentia egipteană de presă.

CAIRO 16 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat participanților la un 
simpozion al Ligii Arabe și organi
zațiilor regionale arabe, care se des
fășoară la Cairo, vicepremierul șl 
ministrul egiptean de externe, Esmat 
Abdel Meguid, a chemat la coopera
re și coordonare Intre grupările 
arabe regionale și cu Liga Arabă, 
in special, pentru sprijinirea dreptu
rilor poporului palestinian, soluțio
narea crizei libaneze și pentru reali
zarea păcii intre Iran șl Irak.

BONN 18 (Agerpres). — La Bonn 
a avut loc o întrevedere Intre se
cretarul de stat al M.A.E. al 
R. F. Germania, Jurgen Suedhoff, 
și reprezentantul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Bassam 
Abu Sharif, in cadrul căreia au fost 
examinate probleme legate de si
tuația din Orientul Mijlociu, pre
cum și posibilitatea inițierii unul 
dialog intre reprezentanți al O.E.P. 
și ai Israelului. Un comunicat ofi
cial, citat de agenția T.A.S.S., re
levă că guvernul de la Bonn este 
gata să contribuie la procesul de 
soluționare pașnică a crizei din 
Orientul Mijlociu. Un pas impor
tant in această direcție — se arată 
in comunicat — l-ar putea constitui 
organizarea unei conferințe inter
naționale cu participarea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

sistemul Trident șl al treilea ce va 
fi dotat cu rachete nucleare „Tri- 
dent-2“, fiecare dintre acestea puțind 
avea la bord pină la 24 de rachete 
purtătoare.

MADRID 18 (Agerpres). — Peste 
trei mii de persoane au participat la 
o manifestație de protest împotriva 
construirii unui poligon militar la 
Anchurase, în provincia spaniolă To
ledo. La acest marș antirăzboinic au 
luat parte primarii și locuitorii loca
lităților din zona Anchurase, repre
zentanți ai principalelor partide po
litice și centrale sindicale din Spa
nia, militanțl ai mișcării ecologice.

lor externe. Ele depun in zadar efor
turi deosebite pentru a procura mai 
multe devize. Deși exporturile țări
lor latino-americane au sporit, in 
1987, cu 35 la sută, datoria lor a cres
cut la 408 miliarde de dolari, față 
de 394 miliarde în anul anterior, fără 
să fie contractate credite noi.

evitarea acumulării periculoase a da
toriilor vor continua să aibă efecte 
nedorite asupra progresului social și 
rezultatelor economice ale țărilor in 
curs de dezvoltare în următorul 
deceniu — estimează raportuL

KINGSTON 16 (Agerpres). — Gu
vernul din Saint Vincent și Grena
dine. condus de premierul James 
Mitchell, se opune aplicării unor 
programe ale Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.) — informează 
agenția Prensa Latina. în declarații 
făcute la Kingston, ministrul co
municațiilor, Jerry Scott, a subliniat 
că țara sa nu va recurge la acor
duri cu F.M.I., întrunit acestea au 
avut efecte potrivnice în alte state 
caraibiene.

circa jumătate din omenire"
pentru realizarea schimbărilor nece
sare, un accent important căzînd asu
pra măsurilor vizînd atenuarea cri
zei datoriilor. Potrivit opiniei expri
mate de publicația O.P.E.C., criza 
datoriilor a înrăutățit situația eco
nomică a statelor în curs de dezvol
tare. în context, se arată că și unele 
tari membre ale O.P.E.C.. care erau 
pe cale să înregistreze realizări eco
nomice și industriale datorită rezer
velor lor de petrol, nu au fost ex
ceptate de la această tendință.

men care, altădată, a aminat dez
voltarea în Niger — a spus el.

REUNIUNE. La Johannesburg 
au început lucrările reuniunii Co
misiei tripartite de supraveghere 
a procesului de reglementare a si
tuației din sud-vestul Africii, con
sacrată examinării evoluțiilor pre
electorale din Namibia. Comisia 
este alcătuită din reprezentanți ai 
Angolei. Cubei si R.S.A.. La con
vorbiri participă și membri ai mi
siunii O.N.U. în Namibia.

MANEVRE MILITARE. — Co
mandamentul forțelor militare ale
S.U.A. din Panama a hotărît relua
rea manevrelor trupelor disloca
te în zona Canalului Panama. Sub
unități de motorizate, sprijini
te de zece avioane de luptă, au e- 
fectuat „exerciții" în apropierea o- 
rașului Araijan. situat la 13 km 
est de capitala panameză. Exerci
țiile militare s-au soldat, dumini
că. cu 14 morti si aproximativ 30 
de răniți, ca urmare a unei ex
plozii produse în zona Canalului 
Panama, in apropierea localității 
Paraiso.

Deschiderea lucrărilor reuniunii general-europene 

asupra protejării mediului înconjurător 

Răspunsuri globale dilemelor 
ecologice ale continentului
Expresie a preocupărilor mereu 

sporite pe plan international fată 
de problemele ecologice, la Centrul 
congreselor din Sofia s-a deschis 
luni reuniunea general-europeană 
asupra protejării mediului înconju
rător. Participă delegații din cele 
35 de state semnatare ale Actului 
final de la Helsinki, precum ți 
reprezentanți ai unor organizații 
internaționale.

Aceasta este una dintre întil- 
nirile de specialitate convocate pe 
plan european ca urmare a înțele
gerilor convenite la reuniunea de la 
Viena, in cadrul procesului de în
tărire a securității ti cooperării pe 
continentul nostru. La mai bine 
de 14 ani de la 
încheierea Ac
tului final de la 
Helsinki, proble
melor mediului 
ambiant li se de
dică o intilnire 
specială, fiind puse astfel alături 
de celelalte componente majore 
ale procesului general-european : 
măsurile îndreptate spre întărirea 
securității, colaborarea pe plan 
politic, economic, cultural etc.

România participă la forumuț e- 
eologic de la Sofia cu dorința de 
a-si aduce întreaga contribuție la 
succesul acestuia, pentru ca pro
blemele aflate pe ordinea de zi a 
dezbaterilor să-și găsească solu
ționări adecvate in cadrul larg al 
dezvoltării economico-sociale a 
fiecărei țări, cu luarea in conside
rare a specificului zonelor ți ță
rilor, precum ți in conexiune cu 
restul problemelor globale. Se știe 
că țara noastră se numără printre 
țările care acordă o deosebită a- 
tenție menținerii ți îmbunătățirii 
calității factorilor de mediu. Le
gislația promulgată de România, 
inclusiv o atotcuprinzătoare lege 
specifică privind ocrotirea mediu
lui ambiant, programele naționale 
de perspectivă adoptate — cele 
privind amenajarea bazinelor hi
drografice, conservarea ți dezvol
tarea fondului forestier, moderni
zarea localităților — și mai ales 
măsurile concrete, adoptate sau 
preconizate, reflectă o preocupare 
constantă fată de problemele eco
logice. Preocupările României in 
acest domeniu au in vedere și re
glementări globale, pornind de la 
caracterul global al amenințării pe 
care o reprezintă deteriorarea con
dițiilor mediului înconjurător. In 
acest, sens, cu conștiința marii răs
punderi ce incumbă tuturor statelor.

corespondenta 
DIN SOFIA

PRETORIA 16 (Agerpres). — în 17 
orașe din Africa de Sud, citeva sute 
de mii de persoane au participat la 
demonstrații împotriva apartheidu
lui, pentru drepturi sindicale și de
mocratice ale populației de culoare, 
majoritară. La un mare miting orga
nizat Ia Port Elisabeth, din provin
cia Cape, participanțiî au cerut eli
berarea tuturor deținuților politici 
din R.S.A. Luînd cuvîntul la o adu
nare de masă, la Johannesburg, Jay 
Naidoo, secretar general al Con
gresului Sindicatelor Sud-Africane, 
a relevat necesitatea unor reforme 
viabile în viața politică a Africii de 
Sud. El a arătat că aceste transfor
mări trebuie să țină seama de reali
tăți, de faptul că populația de cu
loare este majoritară în țară. Demo
cratizarea înseamnă respectarea 
voinței acestei majorități, care con-

NICARAGUA

Noi pași pe calea reconcilierii naționale
MANAGUA 16 (Agerpres). — 

Pedro Chamorro, unul dintre liderii 
forțelor contras din Nicaragua, s-a 
întors în patrie — informează agen
ția M.E.N. El este a cincea perso
nalitate din rezistența antisandi- 
nistă care a luat această decizie in 
cadrul acordului de pace convenit 
de cele cinci țări din America Cen
trală. Pe de altă parte, agenția 
T.A.S.S. relatează că reprezentanții

Creșterea inflației și șomajului 
în țările Europei occidentale

BRUXELLES 16 (Agerpres). — Un 
document elaborat la Bruxelles, care 
urmează să fie prezentat Comisiei 
Executive a C.E.E., avertizează asu
pra dezechilibrelor comerciale și a 
creșterii inflației în țările membre. 
Aceste tendințe vor afecta realizarea 
proiectatei uniuni economice și mo
netare a C.E.E. — se arată în docu
ment. Se precizează că deși per to
tal nivelul inflației va ajunge. în 
1990, la 4,5 la sută, discrepanțele din
tre țările membre vor fi mari. Ast
fel, rate ridicate vor fi înregistrate 
în Spania, Marea Britanie și Italia, 
state care, alături de Grecia și Por
tugalia, vor cunoaște, de asemenea, 
deficite comerciale importante. Pen
tru anul 1990, relevă documentul, se 
anticipează un nivel al șomajului de
9 la sută.

BONN 16 (Agerpres). — Peste
10 000 de cadre didactice din landul 
vest-german Baden-Wiirttemberg au

Urmări ale „min icra hului" de la bursa din Wall Street
Bursele internaționale de valori au 

reacționat luni cu puternice scăderi 
ale cursurilor la „minicrahul" înre
gistrat la bursa din Wall Street la 
sfirșitul săptăminii trecute, cînd in
dicele Dow Jones a pierdut 190 
puncte. Astfel, la deschiderea bursei 
din Tokio, indicele Nikkei, care sin
tetizează evoluția principalelor 225 
de acțiuni, a scăzut cu 610 puncte. 
Pentru a preveni o eventuală agra
vare a acestei tendințe, Banca Japo
niei a intervenit pe piață și a cum
părat o cantitate de dolari in va
loare de 300 miliarde de yeni. 

țara noastră a propus, la prece
denta sesiune a O.N.U., înscrierea 
pe ordinea de zi a unui punct 
special privind ocrotirea mediului 
ambiant.

In ce privește obiectivele de co
operare ți maniera de abordare a 
problemelor existente, înțelegerile 
de principiu convenite în cadrul 
procesului C.S.C.E. prevăd să fie 
studiate. în vederea rezolvării, a- 
cele aspecte ale ocrotirii mediului 
ambiant care, prin natura lor, au 
un caracter multilateral, bilateral, 
regional sau subregional, urmind 
să fie promovată abordarea lor in- 
terdisciplinară.

Însemnătatea acestei reuniuni — 
care are drept 
simbol grafic o 
frunză verde în
conjurată de mtini 
făcute Căuș — 
derivi și din 
faptul că ea îți 

propune să se concentreze pe
aspecte ecologice noi. asupra că
rora nu există înțelegeri con
venite la întruniri ecologice pe 
sectoare. Este vorba de prevenirea 
efectelor transfrontieră a acciden
telor industriale, manipularea sub
stanțelor chimice potențial pericu
loase. poluarea cursurilor de apă 
ți a lacurilor internaționale. Se 
are în vedere examinarea unor re
comandări asupra principiilor ți 
liniilor directoare de acțiune pen
tru extinderea cooperării în aceste 
domenii. Toate acestea spre a se 
degaja, prin eforturi comune, u- 
nele recomandări de acțiuni de in
teres practic. Discuțiile urmează 
si fie centrate deopotrivă asupra 
aspectelor juridice, tehnice si teh
nologice. ca ți asupra problemelor 
educației ecologice șt a conștienti
zării opiniei publice prin interme
diul mijloacelor de informare In 
masă.

In rtndurile participanților se 
nutrește speranța că schimbul de 
vederi în cadrul reuniunii și con
cluziile desprinse vor constitui un 
real impuls dat colaborării europe
ne în sfera soluționării probleme
lor ecologice.

La deschiderea lucrărilor a rostit 
un cuvînt de salut președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria. 
Todor Jivkov. care a subliniat în
semnătatea unirii eforturilor pen
tru a se face față sfidării globale 
pe care o reprezintă deteriorarea 
condițiilor medioambientale.

Vaslle OROS

, stituie viitorul Africii de Sud — a 
spus liderul sindical.

PRETORIA (Agerpres). — Sub 
presiunea marilor demonstrații 
antiapartheid înregistrate în ultime
le zile în R.S.A., autoritățile regi
mului minoritar de la Pretoria au 
pus în libertate — după o perioadă 
de 26 de ani de detenție — pe 

■ Walter Sisulu. unul dintre lide
rii Congresului Național African 
(A.N.C.) și colaborator apropiat al 
lui Nelson Mandela. O dată cu 
Walter Sisulu. relatează agențiile
T.A.S.S. și A.D.N., au mal fost eli
berați alți șapte deținuți politici.

Cu prilejul unei conferințe de 
presă. Walter Sisulu a cerut auto
rităților de la Pretoria să creeze con
dițiile pentru instaurarea unei at
mosfere propice desfășurării negocie
rilor politice în țară.

Comisiei internaționale de sprijin 
și control au inminat liderilor rezis
tenței antisandiniste — într-una din 
taberele aflate pe teritoriul Hondu
rasului — un mesaj al guvernului 
din Nicaragua. Documentul conține 
garanțiile guvernului de la Ma
nagua față de cei ce se vor demo
biliza și se vor repatria, putînd să 
desfășoare activitate politică în țară.

participat la o manifestație de pro
test desfășurată Ia Stuttgart, în semn 
de protest față de deteriorarea con
stantă a condițiilor lor de muncă și 
trai, în contextul creșterii șomajului 
și inflației.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Principalele probleme ale economiei 
belgiene sînt nivelul înalt al șoma
jului și uriașa sumă a datoriei ex
terne — relevă un raport elaborat 
de experți ai Organizației pentru 
cooperare economică și dezvoltare 
(O.E.C.D.). Se arată că dacă în 
1980 valoarea datoriei externe re
prezenta 57.4 la sută din produsul 
național brut, la sfîrșițul anului 
viitor ea va atinge nivelul de 117 
la sută. Raoortul arată că guvernul 
belgian trebuie să procedeze la o 
economisire a cheltuielilor bugetare 
pentru a îmbunătăți situația finan
ciară a țării.

O importantă cădere a cursului, 
dolarului s-a produs luni la bursa 
de devize din Paris. Fiind cotată lâ 
finele săptăminii trecute la 6,50 
franci, moneda americană a scăzut 
la 6,27 franci.

De asemenea, la bursa din Wel
lington (Noua Zeelandă) a survenit 
un declin de 11 la sută, cel mai 
pronunțat din ultimii doi ani, iar pe 
piața acțiunilor de la Sydney 
(Australia) s-au Înregistrat pierderi 
de pină la 7 la sută.

(Agerpred)
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