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Apreciind vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu in Marea Britanie ca 

un mare succes politic, poporul român iși exprimă 

entuziasta adeziune față de intreaga politică 

internă și externă a partidului și statului nostru

DIN MESAJELE ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
PAGINA A VI-A

Inftpiiiai mMNai a sentimefite de cea mai aSeasă stimă si dragoste, de uitate manifestări
ale onitătii de neclintit a poporalei in jurul partidnim, al secretarului său general, ieri s-a desfășurat

Strins uniți in cuget și faptă, intr-un glas și într-o voință, locuitorii meleagurilor vizitate, oameni 
ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități și-au exprimat hotărirea fermă de a face 

totul pentru a înfăptui neabătut Programul partidului, politica de dezvoltare armonioasă a tuturor 

județelor și localităților patriei, de ridicare continuă a nivelului de trai al poporului

ÎN JUDEȚUL SĂLAJ
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară de la Zalău

ÎN JUDEȚUL SATU MARE 
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară de la Satu Mare

Dragi tovarâșl șl prieteni,
Doresc să Încep prin a vă adresa dum

neavoastră, tuturor locuitorilor orașului 
Zalău și județului Sălaj un salut călduros 
din partea Comitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat și a guvernului, 
precum și a mea personal, împreună cu 
cele mai bune urări. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Sintem deosebit de bucuroși că ne re- 
întîlnim, în cadrul acestei vizite de lucru, 
cu locuitorii Zalăului, ai județului Sălaj — 
minunați constructori ai socialismului. Am 
putut constata cu deosebită satisfacție că 
toți oamenii muncii din Zalău lucrează cu 
mult entuziasm, obținind rezultate de 
seamă în realizarea planului de dezvoltare 
economico-socială pe primii doi ani și ju
mătate ai cincinalului. (Urale și aplauze în
delungate ; se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

Acum zece ani, cînd s-a constituit județul 
Sălaj, industria avea aici o pondere foarte 
mică. In această perioadă, în Zalău produc
ția a crescut de peste 15 ori, iar în județ 
s-au creat, de asemenea, noi întreprinderi 
industriale. Sînt în construcție cîteva în
treprinderi care vor aduce o contribuție 
importantă la realizarea obiectivului stabilit 
de Congresul al XI-lea ca în fiecare județ 
— deci și în Sălaj — să se realizeze o pro
ducție de cel puțin 10 miliarde lei. (Urale 
și aplauze Îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am vizitat astăzi două Întreprinderi con
structoare de mașini. Am constatat cti 
multă satisfacție că, de la ultima vizită pe 
care am făcut-o in urmă cu doi ani, s-au 
realizat cu succes măsurile stabilite de 
perfecționare a activității și dezvoltare a 
acestor unități. Ele vor deveni întreprinderi 
importante nu numai pentru județul dum
neavoastră, ci, în general, pentru economia 
Republicii Socialiste România. (Urale și 
aplauze puternice; se scandează: „Ceaușescu 
și poporul !“).

Mi-a făcut o deosebită plăcere să constat 
că muncitorii, inginerii, conducerile între
prinderilor acționează cu toată hotărirea 
pentru introducerea metodelor și tehnologii
lor moderne, pentru ridicarea nivelului 

calitativ și tehnic al producției. Aceasta 
demonstrează capacitatea creatoare a co
lectivelor, inclusiv a tinerilor muncitori din 
Sălaj, care, deși nu au prea mulți ani de 
experiență în fabrică, au reușit să stăpî- 
nească în mod minimat tehnica înaintată 
și să asigure producții de înaltă calitate. 
(Urale și aplauze îndelungate).

Pentru aceste minunate rezultate obținute 
de oamenii muncii de la aceste întreprin
deri din orașul Zalău și din județul Sălaj, 
ca și pentru rezultatele obținute de oame
nii muncii din agricultură, din învățămînt, 
din celelalte sectoare de activitate, doresc 
să adresez tuturor cele mai calde felicitări 
și urarea de noi și noi succese ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

Peste cîteva zile încheiem prima jumă
tate a cincinalului actual. Rezultatele ob
ținute pînă acum în întreaga țară sînt bune. 
Am realizat o producție suplimentară de 
peste 40 miliarde lei, ceea ce ne dă garan
ția că în a doua parte a cincinalului — 
deci în următorii 2 ani și jumătate — vom 
putea îndeplini cu succes atît prevederile 
planului, cit și programul suplimentar 
adoptat de Conferința Națională din de
cembrie. în felul acesta vom putea obține 
un spor de producție industrială peste 
plan de cel puțin 100 miliarde lei. Toate 
acestea demonstrează realismul planului 
cincinal elaborat de Congresul al XI-lea, 
capacitatea creatoare a clasei muncitoare — 
clasă conducătoare a societății noastre so
cialiste — care iși îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de a conduce întregul 
popor pe drumul socialismului si comunis
mului. al bunăstării si fericirii. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avem, de asemenea, rezultate bune in 
sporirea producției agricole, în dezvolta
rea celorlalte sectoare ale economiei na
ționale. Am realizat progrese însemnate 
în înflorirea invățămîntului, științei, cul
turii — factori de mare importanță în fău
rirea societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră. Toate aceste mi
nunate rezultate obținute de poporul nos
tru demonstrează justețea politicii parti
dului, care, călăuzindu-se de concepția re
voluționară, materialist-dialectică și isto

rică, aplică in mod creator adevărurile și 
legitățile generale la condițiile istorice și 
sociale din țara noastră, asiigurind unirea 
eforturilor tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ale întregului 
nostru popor pentru accelerarea mersului 
înainte^ a edificării noii orînduiri sociale. 
(Aplauze și urale puternice, prelungite; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul!“).

Rezultatele obținute în dezvoltarea- eco
nomiei naționale au permis adoptare^ ho- 
tăririi privind sporirea mal substanțială 
a veniturilor tuturor oamenilor muncii. 
După cum știți, în această lună s-a în
cheiat prima etapă a majorării retribuției 
tuturor oamenilor muncii, pe total cu cir
ca 17 la sută față de anul 1975, urmînd ca 
în 1979 și 1980 să se realizeze cea de-a doua 
parte a majorării, astfel ca la sfîrșitul 
cincinalului retribuția tuturor oamenilor 
muncii să fie mai mare cu 32 la sută față 
de 1975, în loc de 20 la sută cit se pre
văzuse în planul cincinal.

Toate aceste măsuri de creștere a retri
buției, a pensiilor, a alocațiilor pentru co
pii, precum și alte măsuri sociale pe care 
le-am luat demonstrează cu putere că 
scopul întregii politici a partidului nostru, 
esența societății socialiste pe care o edifi
căm în România sînt ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a oame
nilor muncii, a Întregului popor, crearea 
unui grad tot mai înalt de civilizație și 
bunăstare. (Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Dragi tovarâșl șl prieteni,
Fără Îndoială, avem tot dreptul să ne 

mîndrim cu ceea ce am realizat ; dar nu 
trebuie să uităm că mai sînt încă multe 
lipsuri și greutăți, că mai avem mult de 
făcut pentru realizarea cu succes a pla
nului cincinal. Dacă m-aș referi la jude
țul dumneavoastră, pentru a ajunge la pro
ducția de 10 miliarde, trebuie puse 
în funcțiune întreprinderile aflate în con-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dragi tovarâșl șl prieteni,
Doresc să Încep prin a vă adresa dum

neavoastră, tuturor locuitorilor municipiu
lui și județului Satu Mare, un salut căl
duros, in numele Comitetului Central al 
Partidului, al Consiliului de Stat și guver
nului, precum și al meu personal, împreu
nă cu cele mai bune urări. (Urale și aplau
ze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Ne aflăm la Încheierea vizitei de lucru 
în mai multe județe. Avem impresii deo
sebite despre ceea ce am constatat și în 
județul dumneavoastră, la Cărei, la Satu 
Mare, în întreprinderile vizitate, precum 
și din datele pe care ni le-au comunicat 
tovarășii cu privire la felul în care toți 
oamenii muncii din județ înfăptuiesc 
neabătut hotărîrile Congresului al XI-lea 
al partidului, aducînd o contribuție impor
tantă la dezvoltarea în ritm înalt a între
gii vieți econpmico-sociale a României so
cialiste. (Urale, aplauze puternice, se 
scandează : „Ceaușescu și poporul !“).

într-adevăr, in cei 10 ani care au tre
cut de la constituirea județelor, deci și a 
județului Satu Mare, s-au obținut rezul
tate deosebite in dezvoltarea .tuturor ju
dețelor țării, a sute și sute de localități 
ale României socialiste. De altfel, județul 
Satu Mare se numără printre județele care 
trebuie să realizeze pînă în 1980 o produc
ție de cel puțin 10 miliarde lei. Așa 
cum am auzit cu puțin timp înainte, da
torită eforturilor organizațiilor de partid, ale 
tuturor oamenilor muncii din Satu Mare, 
acest obiectiv va fi realizat în acest an. 
(Urale și aplauze puternice). S-au obținut, 
de asemenea, rezultate bune și în produc
ția agricolă, in dezvoltarea celorlalte sec
toare economice, a învățămîntului. a acti
vității cultural-educative. Pentru toate 
aceste rezultate doresc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor colectivelor de muncă 
din industrie, agricultură și celelalte sec
toare, din învățămînt și cultură, cele mai 
calde felicitări și urări de noi și noi succe
se. (Urale și aplauze îndelungate ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul 1").
' Sintem la jumătatea cincinalului 1976— 
1980. Rezultatele de pînă acum demon
strează că întregul nostru popor, muncind 
cu elan, a reușit să obțină peste plan o 

producție de peste 40 de miliarde lei, ceea 
ce ne dă garanția că vom realiza planul 
cincinal, inclusiv programul suplimentar 
stabilit de Conferința Națională din decem
brie anul trecut. Astfel, la încheierea cin
cinalului vom avea o producție suplimen
tară de cel puțin 100 miliarde lei, ceea ce 
va ridica țara noastră pe și mai înalte 
culmi de progres și civilizație. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“). Pentru toate a- 
ceste rezultate minunate, doresc să adre
sez și de la Satu Mare clasei noastre 
muncitoare, intelectualității, țărănimii, în
tregului popor cele mai calde felicitări și 
urarea de a îndeplini în cele mai bune 
condiții planul cincinal, de a asigura ridi
carea nivelului de trai material și spiri
tual al tuturor oamenilor muncii. (Urale 
puternice, prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Aceste înfăptuiri demonstrează justețea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea, a poli
ticii partidului nostru care, călăuzindu-se 
după concepția revoluționară, materialist- 
dialectică și istorică, aplică adevărurile și 
legitățile generale la condițiile istorice, 
sociale din țara noastră, asigurind înfăp
tuirea cu succes a Programului de edifi
care a societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României spre 
societatea comunistă. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !").

Pe baza acestor rezultate s-au putut a- 
dopta hotărîrile eu privire la creșterea mai 
accentuată a retribuției și veniturilor tutu
ror categoriilor de oameni ai muncii. în a- 
cest an am încheiat cu trei luni mai de
vreme acordarea primei părți a majorării 
retribuției, ceea ce a dus la sporirea veni
turilor cu circa 17 la sută, urmind ca o a 
doua parte a majorării să fie realizată în 
cursul anilor 1979—1980, astfel încît la sfîr
șitul anului 1980 retribuția reală a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii să crească 
cu circa 32 la sută, față de 20 la sută cit 
era stabilit în planul cincinal. Aceste mă
suri. împreună cu creșterea pensiilor, aju
toarelor pentru copii, a celorlalte cheltuieli 
sociale pentru invățămînt. sănătate, atestă 
cu putere de netăgăduit că tot ceea ce în
făptuim. întreaga politică a partidului, esen

ța societății pe care o edificăm este bună
starea si fericirea poporului, asigurarea u- 
nor condiții de trai tot mai îmbelșugate din 
toate punctele de vedere. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează : „Ceaușescu si 
poporul !“, „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Deoarece, dragi tovarăși, sintem la zece 
ani de la reforma administrativ-teritorială, 
merită să reamintim justețea acestei hotă- 
rîri. care a descătușat elanul creator al 
populației din toate județele și a creat con
diții pentru o justă amplasare teritorială a 
industriei, pentru dezvoltarea economico- 
socială armonioasă a patriei noastre. Fap
tele au demonstrat că politica de industria
lizare a tuturor județelor, a tuturor locali
tăților este singura politică justă, socialis
tă ; numai în măsura în care dezvoltăm 
forțele de producție pretutindeni, civilizația 
poate pătrunde în toate colțurile tării, șe 
poate asigura ridicarea nivelului de trai, de 
cultură și cunoaștere a întregului popor, 
putem construi societatea socialistă atît din 
punct de vedere material, cit si din punct 
de vedere al dezvoltării democrației, al 
participării maselor la conducere, al crește
rii conștiinței, gradului de civilizație al 
întregului popor. (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate).

Odată cu activitatea pentru dezvoltarea 
economică și socială, partidul și statul nos
tru acționează cu toată hotărirea în vede
rea perfecționării relațiilor de producție și 
sociale, creind formele și cadrul organiza
toric corespunzător de participare a mase
lor populare la conducerea tuturor unități
lor economico-sociale. a localităților, a în
tregii țări. Noi pornim de la concepția re
voluționară că socialismul se înfăptuiește 
cu poporul și pentru popor, că numai asi
gurind participarea nemijlocită a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate. la elaborarea politicii interne si ex
terne. la înlănțuirea ei. la conducerea tu
turor sectoarelor, dezvoltînd democrația so
cialistă. creăm condițiile pentru edificarea 
orinduirii noi în mod conștient, de către 
întregul popor, stăpîn pe destinele sale, ho- 
tărit să-și făurească viața în mod liber, așa 
cum o dorește. (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).
(Continuare in pag. a V-a)
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La sosirea tn orașul Zalâu, înalțil oaspeți sint intimplnațl, dupâ datina strdbund, cu tradiționala pline șl sare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, alti tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
care au făcut o vizită de lucru în 
județul Mureș au părăsit, In cursul 
dimineții de miercuri, orașul Tg. 
Mureș, îndreptîndu-se spre județul 
Sălaj.

La plecare, pe platoul Cornești, 
secretarul general al partidului a fost 
salutat de tovarășul Nicolae Vereș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., de reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Peste 10 000 de locuitori ai muni
cipiului au venit să-și ia rămas bun 
de la tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să-i exprime cele mai calde mul
țumiri pentru cinstea pe care le-a 
făcut-o de a fi din nou oaspete al 
acestor străvechi meleaguri româ
nești. pentru prețioasele indicații date 
și cu acest prilej, care deschid noi 
perspective de dezvoltare a econo
miei, întregii vieți materiale și spi
rituale a județului Mureș. în aces
te manifestări s-au regăsit sentimen
tele de adincă dragoste și prețuire 
pe care oamenii muncii români, ma
ghiari și germani, de pe aceste me
leaguri, le nutresc, ca și întregul nos
tru popor, față de secretarul gene
ral al partidului pentru grija stator
nică și activitatea sa dinamică, con
sacrate ridicării pe noi trepte de ci
vilizație a tuturor zonelor țării, pen
tru fericirea și bunăstarea Întregului 
nostru popor.

în aclamațiile și ovațiile entuzias
te ale mulțimii, elicopterul preziden
țial a decolat, indreptîndu-se spre 
Zalău.

★
21 funie 1978. în această zi. secre

tarul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a aflat din nou în mijlo
cul harnicilor locuitori de pe melea
gurile Sălajului, pentru a examina la 
fata locului. împreună cu oamenii 
muncii — români șl maghiari — cu 
reprezentanți al organelor de partid 
și de stat, ai ministerelor, mersul 
îndeplinirii hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea si Conferinței Naționale ale 

partidului, pentru a fixa noi măsuri 
care să asigure o dezvoltare si mai 
aocelerată a acestui județ.

în această vizită, secretarul gene
ral al partidului a fost însoțit de to
varășa Elena Ceaușescu. de tovarășii 
Manea Mănescu. Iosif Banc. Constan
tin Dăscălescu. Janos Fazekas și Teo
dor Coman.

Primirea caldă, entuziastă, făcută 
tovarășului Nicolae Ceausescu, tova
rășei Elena Ceausescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidului si 
statului nostru de populația Zalău- 
lui. a Întregului iudet. din prima 
clipă a sosirii pe aceste străvechi 
meleaguri românești, a conferit zilei 
atributele unei autentice sărbători.

Pe stadionul orașului, unde a ate
rizat elicopterul prezidențial, in ln- 
timomarea oaspeților dragi au venit 
tovarășul Laurean Tulai. prim-secre
tar al Comitetului județean Sălal al 
P.C.R.. membri ai biroului județean 
si orășenesc de partid.

O gardă de onoare a prezentat 
onorul. A fost Intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România. Un 
grup de șoimi ai patriei si pionieri 
au oferit flori. Apoi un grup de ti
neri și tinere. .îmbrăcați în frumoase 
costume naționale ale acestor locuri, . 
invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pe tovarășa Elena Ceaușescu să guste 
din plinea, sarea și vinul acestor’ ■ 
străbune meleaguri. Mulțimea venită 
In intîmpinare aclamă : „Ceaușescu— 
P.C.R. !“. „Ceaușescu si poporul 
„Ceaușescu și poporul — comunismul, 
viitorul !“. Sînt urări adresate, din 
inimă, celui care a pus la temelia 
adevăratei egalități în drepturi a tu
turor fiilor patriei noastre dezvoltarea 
economică a tuturor ludetelor tării, 
celui care, la sărbătorirea a 500 de 
ani de la atestarea documentară a 
orașului spunea : „Orașul Zalău va 
deveni un oraș mîndru. care va oferi 
locuitorilor lui condiții tot mai bune 
de muncă și viață". Și ca întotdeauna, 
cuvintele secretarului general al par
tidului au devenit o realitate vie. Za- 
lăul — și, odată cu el, întregul județ 
Sălaj — este antrenat intr-un vast 

proces de dezvoltare șl modernizare 
economică și socială. în ultimul de
ceniu, în perimetrul Sălajului s-a 
ridicat o viguroasă platformă indus
trială, în care și-au definit conturu
rile mari unităti industriale : între
prinderea de produse ceramice pen
tru ■ construcții, cea de armături in
dustriale. . întreprinderea de conduc
tori electrici emailați, fabrica de 
bumbac și altele. Se află în plină 
construcție întreprinderea de țevi 
fără sudură, cea de anvelope, cen
trala electrică și termică. în acest 
cincinal au fost înălțate mari și mo
derne unităti ale industriei noastre 
și în celelalte orașe ale județului — 
Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Sil- 
vaniei.

Datorită programului de investiții, 
cu adevărat grandios, și activității 
perseverente depuse cu pasiune de 
toți oamenii muncii români și ma
ghiari. in Sălaj. în actualul cincinal, 
ritmul mediu anual de creștere a 
producției industriale va atinge 37 la 
sută. La nivelul anului 1980. acest 
oraș va da tării o producție globală 
de 18 ori mai mare în comparație cu 
cea realizată în 1968 — anul consti
tuirii județului.

A cunoscut o puternică dezvoltare 
șl agricultura, importantă ramură a 
economiei județului, au luat o neîn- 
tîlnltă extindere țețeaua școlară, cea 
sanitară, a așezămintelor culturale.

Străbătind’ principalele artere ale 
orașului. în aclamațiile puternice ale 
populației Zalăului — expresie sin
ceră a mulțumirii pentru tot ceea ce 
partidul nostru comunist, secretarul 
său general au făcut pentru acest iu
det — tovarășul Nicolae Ceausescu 
s-a Îndreptat. într-o mașină deschisă, 
spre partea nord-vestică a orașului, 
unde a apărut și a luat proporții în 
ultimii ani platforma industrială.

La intrarea în incinta întreprinde
rii de armături industriale se află 
aliniată garda de onoare, care pre
zintă onorul. Ing. Ion Albu, directo
rul întreprinderii. înfățișează secreta
rului general al partidului realizări
le obținute în perioada care a trecut 
de la înființarea întreprinderii si mai 
ales de la ultima vizită a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, din octombrie 
1976.

In fața panourilor ce ilustrează 
realizările întreprinderii, secretarul 
general al partidului este informat 
de etapele străbătute, de succesele 
înregistrate. Recomandările si indica
țiile date, la ultima sa vizită, au de
venit fapte. Cu numai 250 tipodimen- 
siuni asimilate pînă la sfîrșitul anu
lui 1975, întreprinderea a ajuns la 
656 tipodimensiuni in anul în curs, 
urmind ca pînă la sfîrșitul actualului 
cincinal numărul lor să crească la 
1 300. Succese deosebite au fost ob
ținute si în valorificarea superioară 
a materiilor prime. în special a me
talului. rod al efortului de gîndire 
originală al specialiștilor tinerei în
treprinderi sălăiene. între acestea re
tine atenția produsul „Termozol" 
care a reușit să înlocuiască un pro
dus similar cu aceeași funcționalitate, 
dar înglobînd o cantitate de metal 
de trei ori mai mică. Reducerea con-' 
tinuă a gabaritelor și consumurilor 
specifice a avut drept rezultat di
rect creșterea eficientei economice a 
activității productive, scăderea chel
tuielilor la mia de lei producție-mar- 
fă. țntr-un interval mai scurt de trei 
ani, valoarea produselor obținute din 
aceeași tonă de metal a crescut de 
două ori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu. împreună 
cu persoanele care îl însoțesc, vizi
tează secțiile de bază ale întreprin
derii. fiind întîmpinati pretutindeni 
de muncitori cu sentimente de dra
goste si prețuire. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de condi
țiile in care se desfășoară activitatea 
productivă, recomandînd să se ma
nifeste in continuare o grijă deose
bită pentru valorificarea judicioasă 
a spatiilor de producție, a timpului 
de lucru al mașinilor, domeniu în 
care întreprinderea de armături in
dustriale din Zalău a realizat pro
grese notabile.

în uralele si ovațiile mulțimii, 
secretarul general își ia rămas bun 
de la muncitorii întreprinderii, de la 
toți cei veniti să-1 întîmpine si se 
îndreaptă spre cel de-al doilea obiec
tiv al platformei industriale, Între
prinderea de cabluri emailate.

Directorul întreprinderii, ing. Ni
colae Maier, exprimă sentimentele 
de adîncă recunoștință ale tuturor ce
lor prezenti pentru încrederea ce s-a 
acordat sălăjemlor încă de la ampla
sarea acestui obiectiv industrial în 
cadrul județului. Obiectiv cu impor
tantă pondere in activitatea econo- 
mico-industrială a Sălajului. Între
prinderea este dotată cu aparatură de 
înaltă tehnicitate, cu un înalt grad 
de mecanizare si automatizare. Vizi
tând două din marile secții, tovarășul 
Nicolae Ceausescu apreciază nivelul 
tehnic ridicat, gradul de calificare al 
muncitorilor si Specialiștilor, făcînd 
mențiunea că această frumoasă si 
modernă întreprindere prezintă o deo
sebită importanță atît pentru județ, 
cit si pentru economia națională, re
comandînd o intensificare a Efortului 

• de gîndire creatoare în asa fel ca 
în viitorul apropiat aici să se reali
zeze îptreaga gamă de cabluri emai
late necesară industriei electronice, 
reducindu-se efortul valutar si asigu- 
rindu-se dezvoltarea unor ramuri de 
virf ale economiei naționale. cu 
precădere ramura construcției de 
mașini.

Mulțumind pentru prețioasele reco
mandări și indicații primite, tovarășul 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. exprimă 
tovarășului Nicolae Ceausescu încă o 
dată. în numele celor prezenti. recu
noștința pentru atenția acordată ora
șului Zalău și județului Sălaj, subli
niind că amplasarea acestui obiectiv 
a permis crearea unui număr mare de 
locuri de muncă, valorificarea forței 
de muncă disponibile de ne terito
riul județului și creșterea ponderii 
sale economice,

„Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom face totul pentru a 
răspunde cu cinste încrederii acorda
te", subliniază directorul Întreprin
derii, la despărțire.

în continuare se vizitează un nou 
obiectiv al platformei industriale al 
orașului Zalău. întreprinderea de țevi 
fără sudură — unitate aflată intr-un 
stadiu avansat de construcție 
și care la sfîrșitul anului viitor ur
mează să intre în funcțiune cu pri
mele sale capacități. Gradul înalt 
de tehnicitate al acestui mare obiec
tiv industrial reprezintă un consi
derabil efort de investiții, iar intra
rea sa în funcțiune va asigura o 
importantă producție.

în fața machetei viitoarei între
prinderi, secretarul general al parti
dului este informat de tovarășul 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, despre posibilitățile de 
urgentare a lucrărilor de construcție- 
montaj.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă devansarea termenelor de 
punere în funcțiune, astfel ca la în
ceputul trimestrului al IV-lea al 
anului viitor întreprinderea să în
ceapă să producă. în același timp, 
remarcă unele neajunsuri ale pro
iectului construcției, care se cere 
îmbunătățit, mai ales în ce privește 
sistemul de acoperire care nu este 
suficient de funcțional.

Secretarul general al partidului 
face mențiunea ca pe viitor în pro
iectele de acest fel să se promo
veze soluții simple, ieftine, să se 
evite supraîncărcarea cu armături 
și betoane grele, să se insiste asu
pra funcționalității. Remarcînd im
portanța acestui obiectiv în cadrul 
județului și al economiei naționale, 
secretarul general al partidului re
comandă elaborarea programului de 
lucru in așa fel incit, odată cu de
vansarea termenului de punere in 
funcțiune, să se creeze. încă de la 
început, premisele realizării unei 
înalte eficiente economice și un ni
vel ridicat al producției nete.

Se face apoi un scurt popas pe 
șantierul întreprinderii de anvelope. 
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat de tovarășul Mihail 
Florescu, ministrul industriei chimi
ce, despre ritmul în care evoluează 

In timpul vizitei la întreprinderea de conductori din orațul Zaldu

lucrările de construcții. Secretarul 
general al partidului recomandă să 
fie accelerate lucrările de construc
ție, să se modernizeze soluțiile con
structive.

Vizita in acest prosper județ al 
patriei noastre socialiste s-a înche
iat cu un mare miting orgadizat in 
vasta piață din centrul orașului, la 
care au participat peste 100 000 de 
locuitori ai Zalăului și ai localități
lor din jur.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu 
în balconul sediului comitetului ju
dețean de partid a fost întîmpinată 
cu puternice urale — expresie a sti
mei si dragostei pe care populația 
orașului, a județului o manifestă pen
tru partidul nostru comunist si 
secretarul său general, care, cu 
neslăbită grijă și atenție, se ocupă 
de înflorirea acestor străvechi pămîn- 
turi românești. Vasta piață răsună de 
cintece. de chemări entuziaste la uni
tate și frăție. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria I".

în uralele entuziaste ale mulțimii, 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată în repe
tate rînduri cu puternice aplauze, 
cu urale și ovații, locuitorii Sălajului 
reafirmîndu-și încrederea deplină în 
partid și secretarul său general, ho- 
tărirea de a merge neabătut pe calea 
arătată de partid — calea socialismu
lui, a comunismului, a fericirii între
gului popor.

Mulțumind din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru cuvintarea 
și indicațiile date, primul secretar 
al comitetului județean de partid a 
spus :

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în munca 
noastră de fiecare zi vom tine seama 
de prețioasele dumneavoastră indi
cații și îndemnuri atît de bogate in 
conținut și semnificații pe care ni 

le-ați dat pe tot parcursul acestei 
vizite. Vom milita cu înaltă respon
sabilitate comunistă pentru transpu
nerea lor în practică. Din toată inima 
vă dorim să ne trăițl întru mulți ani 
pentru progresul, civilizația și pros
peritatea națiunii noastre pe drumul 
socialismului și comunismului.

în piață răsună din nou aclamații 
entuziaste, urale pentru partid si 
secretarul său general, pentru patria 
noastră socialistă, pentru harnicul 
nostru popor. Sint momente Înălță
toare. care exprimă cu tărie comuni
tatea de gînduri și năzuințe dintre 
partid si popor, coeziunea indestruc
tibilă a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră — români, maghiari 
și de alte naționalități.★

Ca și la sosire, pe stadionul orașu
lui Zalău au venit mii și mii de 
oameni al muncii care au ținut să 
exprime, încă o dată, recunoștința 
lor, a întregii populații a Sălajului 
pentru această nouă vizită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Președintele republicii trece în re
vistă garda de onoare. Se intonează 
Imnul de stat al țării. Pionierii oferă 
buchete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în numele locuitorilor județului, to
varășul Laurean Tulai mulțumește 
din inimă secretarului general al par
tidului, încredințîndu-1 că toți oame
nii muncii, fără deosebire de naționa
litate, vor munci cu pasiune pentru 
transpunerea in practică a programe
lor mobilizatoare de dezvoltare eco
nomică și social-culturală a jude
țului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu prietenie manifestărilor pli
ne de căldură ale populației.

în aclamațiile celor prezenți, eli
copterul prezidențial decolează.★

De la Zalău, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși care îi însoțesc in vi
zita de lucru în această parte a țării 
s-au îndreptat spre orașul Cărei, din 
județul Satu Mare.

VIZITA DE LUCRU IN JUDEȚUL SATU MARE
După județul Sălaj. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat au con
tinuat vizita de lucru în județul 
Satu Mare. Acest înfloritor colț de 
țară, unde trăiesc și muncesc intr-o 
strînsă unitate și frăție români, ma
ghiari. germani și alte naționalități, 
este unul din județele care s-au 
bucurat și se bucură în continuare de 
roadele politicii partidului, de repar
tizarea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul tării. Cin
cinal de cincinal, aici s-au investit 
fonduri din ce în ce mai mari. Rit
mul accelerat de industrializare a 
determinat implantarea în această 
zonă a țării a numeroase obiec
tive moderne. Numai in perioa
da 1966—1977. aici au fost puse în 
funcțiune 47 de mari obiective indus
triale. iar alte zeci de capacități șl 
obiective au fost radical moderniza
te. Tocmai pe baza acestui intens e- 
fort material și financiar, făcut de 
întreaga noastră societate, a fost po
sibilă triplarea. în cei 10 ani de exis
tență a județului, a volumului pro
ducției industriale. Astfel, s-a creat 
posibilitatea ca în cursul acestui an. 
Înainte de termenul planificat, să se 
înfăptuiască și obiectivul central pus 
de partid — realizarea unei producții 
industriale de cel puțin 10 miliarde 
lei. Rezultatul binefăcător al marilor 
investiții făcute în acest județ se re
flectă pregnant și în creșterea verti
ginoasă a numărului locurilor de 
muncă : personalul muncitor a spo
rit în ultimii 10 ani cu aproape 60 
la sută, creșterea covirșitoare fiind 
asigurată în activitățile industriale.

Politica partidului nostru de asi
gurarea deplinei egalități în drep
turi a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, isi găseș
te expresie elocventă și in toate ce
lelalte componențe ale vieții oame
nilor de pe aceste meleaguri. Din cei 
peste 100 000 de elevi, circa 26 la sută 
urmează cursurile în limba maternă. 
O intensă viață spirituală se desfă
șoară, de asemenea, in limbile tutu
ror naționalităților. Teatrul de Stat 
din Satu Mare, de exemplu, funcțio
nează cu secții atît in limba română, 
cît și în limba maghiară. Pe plan lo
cal sint editate două ziare — în lim
ba română și maghiară. Diferite alte 
publicații — monografii, suplimente, 
foi volante — sînt editate, de aseme
nea, în două sau chiar în trei limbi.

Tot ceea ce definește viața locui

torilor de pe meleagurile sătmărene 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — constituie o pu
ternică- mărturie că ei au asigurate 
condițiile adevăratei egalități în 
drepturi, beneficiind de posibilități 
egale de muncă și de afirmare a 
personalității lor.

...Este ora 13,30. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu sosesc, cu elicopte
rul prezidențial, la Cărei, al doilea 
oraș ca mărime al județului Satu 
Mare.

Acest important centru din zona 
de nord-vest a țării trăiește acea 
atmosferă de vibrant entuziasm și 
bucurie pe care o generează prezen
ța in mijlocul maselor de oameni ai 
muncii, a secretarului general al 
partidului, președintele republicii.

Pe platforma industrială din nor
dul orașului, unde a aterizat elicop
terul prezidențial, în întîmpinarea 
secretarului general al partidului au 
venit mii de locuitori din Cărei, ro
mâni, maghiari, germani, ani
mați de sentimente de dragoste 
pentru patrie si partid. Sosirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu este întîm
pinată cu însuflețite aplauze și urale. 
Se scandează „P.C.R. — P.C.R.", 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul". „Stima noastră si mindria, 
Ceaușescu — România". Miile de ce
tățeni isi exprimă astfel adeziunea 
deplină la politica partidului nostru 
comunist, politică Îndreptată spre ri
dicarea României socialiste pe noi 
culmi ale civilizației, spre întărirea 
păcii si colaborării între popoare. Re
cunoscători Partidului Comunist 
Român pentru politica sa realistă, 
care oglindește interesele vitale ale 
tării si poporului nostru, mîndri de 
realizările pe care le-au obtinut în 
opera de edificare socialistă, locuitorii 
Careiului au ținut să-și exprime dra
gostea. atașamentul. încrederea lor 
nețărmurită in partid. în conducerea 
sa prin căldura si entuziasmul cu 
care au venit să îl întîmpine pe to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul loan Foriș. prim-secretar 
al Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R.. președintele consiliului 
popular județean, adresează un căl
duros cuvînt de bun venit, ce expri
mă bucuria pe care întreaga populație 
a acestor meleaguri o trăiește pri
mind în mijlocul său. ca oaspete 
drag, pe secretarul general al parti
dului.

Se Intonează Imnul de stat al Re

publicii Socialiste România. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu trece în re
vistă garda de onoare.

După datină, secretarului general 
al partidului și tovarășei Elena 
Ceaușescu li se oferă pîine si sare, 
plosti cu vin. însemne ale ospitali
tății acestor străvechi meleaguri ro
mânești. Tineri, pionieri si șoimi ai 
patriei înmînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceausescu buchete de flori.

înaltii oaspeți sint invitați apoi să 
viziteze întreprinderea „Filatura".

Avîntul economic al acestui oraș in 
anii construcției socialiste si. în mod 
deosebit, după vizita de neuitat a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. din vara 
anului 1969, poate fi ilustrat de faptul 
că producția globală a orașului a cres
cut de 140 de ori fată de anul 1950. 
Dezvoltarea impetuoasă a industriei, 
a bazei sale tehnico-materiale. a fost 
posibilă prin alocarea unui volum 
tot mai sporit de investiții, care în 
cincinalul trecut a fost de 6 ori mai 
mare fată de cincinalul 1966—1970, iar 
in cel actual de 9.8 ori mai mare.

Numeroase unități economice noi au 
fost construite la Cărei în anii de 
după eliberare. între care, alături de 
întreprinderea „Filatura", se numără 
Fabrica de instalații si utilaie tehno
logice, întreprinderea pentru prelu
crarea tulpinilor de in si cînenă. 
fabricile de ulei, de conserve de legu
me. cele de biscuiți, de lapte praf si 
altele. Noi unităti economice ur
mează să întregească potențialul in
dustrial al orașului, chiar în actualul 
plan cincinal, producția industrială 
urmînd să fie în 1980 de 300 ori mai 
mare față de 1950.

La sosirea la întreprinderea „Fila
tura". care realizează o gamă foar
te largă de fire chimice pentru țesă
turi și tricotaje, tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceausescu sînt întîmpinati de to
varășa Lina Ciobanu. ministrul in
dustriei ușoare, de membrii consiliu
lui oamenilor muncii. Directorul în
treprinderii. Marcu Mihalca. infor
mează pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu că unitatea lucrează în 
prezent la întreaga sa capacitate pro
iectată. iar în viitor producția va 
spori prin amenajarea. în spațiul exis
tent. a unei noi secții de filatură.

în timpul vizitei în secțiile între
prinderii. dotate cu utilaie dintre 
cele mai moderne, realizate în cea 
mai mare parte de industria noastră 

constructoare de mașini, sînt date 
explicații amănunțite asupra produc
ției și organizării muncii în flux con
tinuu. asupra activității diferitelor 
sectoare.

în discuțiile ce au loc se sublinia
ză preocuparea colectivului de con
ducere a unității pentru calificarea 
celor ce muncesc aici — în proporție 
de 80 Ia sută femei din oraș și din 
comunele limitrofe — si a căror me
die de vîrstă este de 23 de ani.

Prezentîndu-i-se firele chimice 
produse aici. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază diversitatea sor
timentelor. calitatea lor si felicită 
călduros pe muncitoare. Pretutindeni 
în secțiile vizitate, muncitoarele au 
făcut o primire entuziastă, plină de 
căldură conducătorului iubit al parti
dului si statului nostru.

După vizitarea întreprinderii „Fi
latura", tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se îndreap
tă spre centrul orașului Cărei. De-a 
lungul traseului, mii de oameni — 
români, maghiari, germani — aclamă 
pe secretarul general al partidului. 
Dintr-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceausescu răspund călduros ovațiilor 
mulțimii.

Coloana mașinilor se oprește în 
piața situată lîngă Parcul Libertății.

S-au adunat aici mii și mii de ce
tățeni pentru a participa la adunarea 
populară a oamenilor muncii din 
orașul Cărei. Se aclamă si se ovațio
nează îndelung. In momentul cînd 
tovarășul Nicolae Ceausescu urcă la 
tribună răsună din nou ovații și urale, 
se scandează puternic „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu si poporul 1".

Adunarea populară a fost deschisă 
de tovarășul Ion Corneanu, prim- 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid, care. în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor orașului Cărei, 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
un călduros bun venit, marea lor 
bucurie și satisfacție de a se reîntîl- 
ni cu cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, secretarul general al parti
dului.

Permitețî-ne, scumpe tovarășe se
cretar general al partidului — a spus 
vorbitorul — să vă raportăm că in
dicațiile date de dumneavoastră, cu 
ocazia vizitei de lucru precedente la 
Cărei, se înfăptuiesc cu succes. La 
zestrea industrială a ultimilor ani se 
vor adăuga curind o nouă întreprin
dere de instalații și utilaj tehnolo

gic și o modernă fabrică de conser
ve.

O dezvoltare continuă au cunoscut 
unitățile noastre agricole, care, in 
repetate rînduri. s-au situat între 
unitățile fruntașe pe. țară.

In perioada la care ne referim s-au 
construit peste 4 500 de apartamente 
și numeroase alte locuințe, prin care 
s-a asigurat ca jumătate din popu
lația orașului să beneficieze de con
fortul unor case noi.

Hotărîrile istorice ale Congresului 
al Xl-lea și ale Conferinței Națio
nale au ridicat pe o treaptă nouă în- 
vățămintul, viața cultural-artistică, 
bunăstarea tuturor celor ce muncesc.

Toate acestea mobilizează pe oa
menii muncii din orașul nostru, fără 
deosebire de naționalitate, la o ac
tivitate intensă, plină de răspundere 
pentru realizarea sistematică a sar
cinilor încredințate. Un exemplu il 
constituie faptul că planul pe 5 luni 
din acest an a fost îndeplinit cu o 
depășire de 12 milioane lei.

După ce s-a referit la unele nelm- 
pliniri ale muncii desfășurate, vorbi
torul a spus :

Stă în puterea noastră să soluțio
năm mai bine toate aceste sarcini și 
de aceea ne angajăm în mod solemn 
să ne mobilizăm în așa fel energiile 
pentru ca și aici, la Cărei, obiectivul 
trecerii la o calitate nouă, superi
oară să fie realizat cu succes deplin.

Vizita dumneavoastră de lucru, 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne oferă posibilitatea minunată de a 
da expresie nemijlocită sentimente
lor de adîncă admirație ale comu
niștilor și oamenilor muncii din 
Cărei, fără deosebire de naționali
tate, pentru activitatea dumneavoas
tră și a stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, în viața internațională, 
atît de remarcabil afirmată și cu 
prilejul recentelor solii de prietenie, 
colaborare și pace în Statele Unite 
ale Americii. în țări ale Asiei, precum 
și în Marea Britanie.

Dorim să vă mulțumim din adîncul 
inimilor pentru rolul dumneavoastră 
decisiv în făurirea prezentului is
toric luminos al patriei noastre so
cialiste, pentru prezența de mare 
prestigiu a țării noastre în lumea 
de azi.

Cu sentimentul firesc al bucuriei 
de a vă primi în orașul nostru și în 
întreprinderea noastră, doresc să vă 
adresez din inimă un cald salut 
muncitoresc. în numele colectivului 
filaturii de bumbac, dumneavoastră, 

cel mai iubit și stimat fiu al parti
dului și poporului nostru, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — a spus maistrul 
Paul Moraru, de la filatura din lo
calitate.

Este, de asemenea, o mare satis
facție pentru noi să putem saluta 
prezența in mijlocul nostru a stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu și a 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului.

Vizita secretarului general al parti
dului la filatură va rămîne adine în
tipărită în Inimile noastre. Am avut 
posibilitatea să ne reintîlnim cu con
ducătorul iubit al poporului, să as
cultăm cu atenție si cu mare bucurie 
aprecierile sale, precum si indicațiile 
de mare valoare pentru activitatea 
noastră de viitor.

Vă încredințăm, cu hotărîre mun
citorească. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de angajamentul nostru 
ferm că vom tine cont de îndrumă
rile dumneavoastră si vom acționa 
neabătut pentru a Îndeplini sarcinile 
pe care le-ati indicat, ca si obiecti
vele care ne revin din Programul 
partidului nostru.

încă o dată vă mulțumim pentru 
această importantă vizită a dum
neavoastră si vă asigurăm de Întrea
ga noastră adeziune la politica inter
nă si externă a partidului, căreia ii 
dați cea mai fericită împlinire prin 
activitatea dumneavoastră neobosită, 
prin pilda luminoasă a luptătorului 
revoluționar si a comunistului de 
omenie.

îmi revine marea cinste de a da 
glas bucuriei si satisfacției nemărgi
nite a intelectualității din orașul 
Cărei, care, asemenea celorlalți oa
meni ai muncii. întîmpină sărbăto
rește noua vizită de lucru a secre
tarului general al partidului si pre
ședintelui tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a spus profesoara Au
relia Zaharia, de la Școala generală 
nr. 1 Cărei.

Cu deosebită stimă si prețuire adre
săm un cald salut tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. om politic remarcabil si 
savant de renume mondial, precum 
și celorlalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat prezenti la adu
narea noastră populară.

Dumneavoastră vă datorăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. redi- 
mensionarea fericită a locului si ro
lului intelectualității în societatea 
noastră, a menirii științei, culturii 
și artei In accelerarea dezvoltării e

conomico-sodale si In opera deose
bit de complexă a făuririi .omului 
nou.

Din perspectiva profesiunilor me
reu mai mult diversificate pe care 
le solicită dezvoltarea susținută a 
orașului Cărei, noi, intelectualitatea, 
asemenea celorlalte categorii de oa
meni ai muncii sîntem ferm hotărîti 
să ne dăruim cu întreaga noastră 
pricepere si răspundere patriotică 
eforturilor generale pențfu înfăptui
rea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al Xl-lea si Conferința 
Națională ale partidului.

Profund devotați cauzei nobile a 
partidului si poporului, urmînd înal
tul dumneavoastră exemplu de mun
că si luptă revoluționară, susținem 
cu toată căldura politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru si ne angajăm să fim întotdeauna 
prezenti cu contribuția noastră efec
tivă în opera de înflorire multila
terală a patriei dragi — Rorpânia 
socialistă.

Primit cu urale și ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atentie. cu sentimente de pro
fundă aprobare de toti cei prezenti. 
subliniată. în repetate rînduri. cu 
puternice aplauze, cu urale si ovații.

în numele participantilor Ia adu
narea populară, primul secretar al 
comitetului orășenesc de partid a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cuvinte de înaltă recunoștință si gra
titudine pentru importanta cuvîn- 
tare. pentru aprecierile date muncii 
comuniștilor si tuturor locuitorilor 
Careiului.

Vă încredințăm. Iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu — a spus vorbi
torul — de hotărîrea noastră nestră
mutată de a face din aceste înalte 
aprecieri, precum și din prețioasele 
indicații pe care ni le-ati dat un 
însufletitor îndemn la muncă mai 
spornică si mai bună, pentru ca sar
cinile încredințate orașului nostru să 
fie îndeplinite în mod exemplar.

Adunarea populară la sfirșit In
tr-o atmosferă entuziastă. Ovațiile 
nu contenesc, în timp ce tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să se prindă 
în Hora Unirii, hora românilor, ma-
(Continuare în pag. a IV-a)
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In timpul marii adunârl populare din orașul

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Zalâu

(Urmare din pag. I)
strucție, trebuie dezvoltate între
prinderile existente, trebuie califi
cați muncitorii și specialiștii nece
sari. Toate acestea cer eforturi se
rioase. Ați ajuns la o producție de 
abia de 4 miliarde și jumătate, deci 
mai trebuie să realizați, pînă la sfîr- 
șitul cincinalului, încă 5 miliarde șl 
jumătate. Mai sînt doi ani și jumă
tate șl, în această perioadă, trebuie 
depuse eforturi foarte serioase. Exis
tă toate condițiile ca Întreprinderile 
să între în producție, să se realizeze 
programul stabilit. Dar se impune 
ca organizațiile de partid, comitetul 
județean, comitetul orășenesc de 
partid, conducerile colective, toți oa
menii muncii să intensifice activita
tea pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a obiectivelor fixate. 
Trebuie să se acorde mai multă a- 
tenție ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al producției. Să facem to
tul pentru creșterea mal accentuată 
a productivității muncii, pentru re
ducerea cheltuielilor materiale, pen
tru creșterea eficientei economice a 
întregii activități, a rentabilității fie
cărei unități economico-sociale. Tre
buie să asigurăm creșterea mai ac
centuată a valorii nou create, a ve
nitului național — singura cale pen
tru a dispune de mijloacele necesare 
dezvoltării mai rapide a patriei și ri
dicării nivelului de trai al întregului 
nostru popor. (Aplauze si urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Este necesar să se asigure realiza
rea în viață a hotărîrilor plenarei 
Comitetului Central din martie cu 
privire la accentuarea autoconducerii 
muncitorești, a autogestiunii fiecărei 
unități economico-sociale. Prin a- 
ceasta se urmărește, odată cu creș
terea eficientei economice a întregii 
activități, sporirea rolului si răspun
derii consiliilor de conducere ale 
oamenilor muncii, ale adunărilor 
generale, participarea mai activă a 
maselor populare la conducerea tu
turor unităților economice, sociale și, 
In acest cadru, dezvoltarea continuă 
a democrației muncitorești, a demo
crației noastre socialiste. Prin par
ticiparea largă a maselor populare 
la elaborarea politicii interne si ex
terne a statului, la înfăptuirea ei. a- 
sigurăm făurirea conștientă de că
tre poporul Însuși a propriului său 
viitor, liber, comunist. (Aplauze și 
urale Îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu si poporul !“).

După cum vedeți, dragi tovarăși și 
prieteni, sint încă multe de făcut. 
Dumneavoastră aveți, într-adevăr, 
mult de muncit pentru a vă prezenta 
în 1980 cu o producție de 10 mili
arde lei, cu întreprinderi moderne 
și. in același timp, cu realizarea pro
gramului privind construcția de lo
cuințe și celelalte așezăminte social- 
culturale. Cunosc organizația de 
partid din Sălaj și am constatat cu 
multă bucurie entuziasmul cu care 
muncitorii, toți oamenii muncii, toți 
locuitorii acționează pentru înfăptui
rea programului ce revine județului. 
De aceea, am convingerea că veți 
îndeplini qu succes toate obiectivele ! 
(Aplauze și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Fără îndoială că o anumită răs
pundere revine ministerelor si altor 
organe centrale ; dar avînd în vedere 
că ne intilnim mai des cu minis
terele si discutăm frecvent aceste 
probleme în mod partinic, nu consi
der că trebuie să mă ocup acum de 
ceea ce trebuie să facă ministerele. 
Fără îndoială, realizarea acestor 
obiective necesită din partea minis
terelor, a organizațiilor de construc
ții. de proiectare o activitate mai 
susținută, mai plină de răspundere, 
un ajutor mai susținut acordat orga
nizației de partid, oamenilor muncii 
din județ. Cred că și ministerele, 
toate celelalte organe centrale iși voi 
îndeplini sarcinile în bune condiții, 
iar orașul Zalău, județul Sălaj își 
vor putea realiza in bune condiții 
și in1 întregime planul în acest cin
cinal. (Aplauze prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarâșl șl prieteni,
Aș dori să subliniez una din ma

rile realizări obținute iii această pe
rioadă. odată cu dezvoltarea indus
triei. agriculturii, a invătămintului și 

culturii. Mă refer la formarea unui 
nou detașament al clasei muncitoare 
în Zalău și județul Sălaj, a unui 
detașament tînăr, dar plin de energie. 
El demonstrează ce mari posibilități, 
ce minunate perspective deschide 
industrializarea nu numai din punct 
de vedere economic, dar si pentru 
transformarea socială, pentru for
marea unui om nou. conștient de 
forța si capacitatea sa. și care, pînă 
la urmă, realizează totul, garantează 
victoria comunismului în România ! 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Este necesar să acordăm mai multă 
atenție activității în învătămînt, 
bunei organizări și legării lui de 
producție, ridicării nivelului de ca
lificare profesională si tehnică a 
tuturor cadrelor pentru a putea stă- 
pîni în cele mai bune condiții teh
nologiile avansate, moderne, cu care 
eint dotate întreprinderile 1 aflate in 
funcțiune șl cu care vor fi utilate 
întreprinderile în construcție. Și in 
această direcție, comitetul județean, 
orășenesc, consiliile oamenilor muncit
— împreună, desigur, cu ministerele
— trebuie să ia toate măsurile, asi
gurând pregătirea forței de muncă 
calificate pentru toate sectoarele de 
activitate. Este necesar, totodată, să 
fie intensificată activitatea politico- 
educativă. Festivalul național „Cîn- 
tarea României" trebuie să cuprindă, 
practic, întregul tineret, toti locui
torii patriei noastre. Să facem ca toți 
locuitorii acestui județ să participe 
atît la muncă, cit si la activitatea 
culturală si artistică, asigurînd ast
fel transformarea omului, formarea 
unui om înaintat, conștient de forța 
pe care o reprezintă. Vom în
tări astfel și mai mult unitatea între
gului popor in jurul Partidului 
Comunist Român — forța politi
că conducătoare a națiunii noastre
— garanția înfăptuirii Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. (Aplauze 
și urale prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !").

Dragi tovarâșl și prieteni,
Preocupîndu-ne de realizarea Pro

gramului . elaborat de Congresul al 
XI-lea, răspundem în primul rînd 
obligațiilor față de poporul nostru, 
față de mersul înainte al națiunii 
noastre pe calea socialismului. Tot
odată, prin realizările pe care le ob
ținem în construcția socialistă în 
țara noastră ne aducem contribuția 
la întărirea prestigiului și forței so

Sint prezentate viitoarele produse ale întreprinderii de țevi La întreprinderea „Armâtura" din orașul Zalâu

cialismului în lume, la afirmarea ca
pacității acestuia de a asigura po
poarelor eliberarea socială și națio
nală, transformarea fiecărei națiuni 
într-o națiune liberă, stăpînă pe des
tinele sale, care își făurește viața 
așa cum dorește, fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze șl urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

în același timp, partidul șt statul 
nostru desfășoară o intensă activita
te internațională de întărire a soli
darității și colaborării cu toate sta
tele socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu țările ca
pitaliste dezvoltate, în general cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială ; participăm activ la 
diviziunea internațională a muncii, 
considerînd că aceasta corespunde 
atît intereselor poporului nostru, cît 
și intereselor tuturor popoarelor lu
mii de a trăi în pace și prietenie. 
(Aplauze șl urale puternice).

Viața, evenimentele internaționale 
demonstrează cu putere că principiile 
deplinei egalități in drepturi, ale res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța, precum și respectarea drep
tului fiecărui popor la dezvoltare li
beră, independentă, constituie astăzi 
singura bază pe care se pot dezvolta 
relații de prietenie și colaborare în
tre state, se poate asigura pacea in 
lume. (Aplauze puternice, prelungite; 
se scandează: „Ceaușescu—P.C.R. !“).

România are prieteni buni pe toate 
meridianele globului. Popoarele văd 
în politica de prietenie și pace a 
României o politică ce corespunde pe 
deplin năzuințelor fiecărei națiuni. 
Tocmai de aceea, țara noastră este 
prețuită, are atiția prieteni în lume. 
(Aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Știm că în viața internațională mai 
sînt încă multe probleme complicate, 
că dominația imperialistă și colonia
listă a lăsat multe lucruri nesoluțio
nate. Dar, ținînd seama de toate a- 
cestea, considerăm că trebuie făcut 
totul pentru ca problemele litigioase 
dintre state să fie soluționate pe ca
lea tratativelor pașnice, excluzîndu-se 
războiul ca mod de rezolvare a aces
tor probleme. Trebuie să se acționeze 
cu spirit de răspundere față de pro
priul popor și față de pacea generală, 
pentru soluționarea problemelor pe 
cale pașnică, pentru întărirea solida
rității și colaborării între toate na
țiunile lumii. Aceasta corespunde nă
zuințelor tuturor popoarelor. De a- 
ceea, țara noastră acționează pentru 
soluționarea pe calea tratativelor atît 

a problemelor din Balcani — mă re
fer la Cipru — cît și din Orientul 
Mijlociu, din Africa, din alte părți 
ale lumii, avînd convingerea că este 
posibil și trebuie să se asigure rezol
varea in acest mod a problemelor. 
Trebuie să facem totul pentru a se 
pune capăt vechii politici imperialis
te, colonialiste, neocolonialiste, pen
tru respectarea dreptului popoarelor 
la independență, a dreptului lor de a 
fi libere, de a fi stăpîne la ele acasă I 
(Aplauze și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Avem ferma convingere că. acțio- 
nînd în strînsă solidaritate, forțele 
progresiste, antiimperialiste de pre
tutindeni, toate popoarele lumii pot 
impune o politică nouă, democratică, 
pot asigura fiecărei națiuni liberta
tea. pot instaura pacea pe întreaga 
planetă. Vom face totul ca să ne 
aducem contribuția la realizarea 
acestor năzuințe vitale pentru toate 
popoarele lumii ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !").

Dragi tovarâșl șl prieteni,
în încheiere, doresc să exprim încă 

o dată convingerea că toți oamenii 
muncii din Zalău, din întregul ju
deț, fără deosebire de naționalitate, 
In frunte cu organizațiile de partid, 
vor întări și mai mult unitatea lor în 
jurul partidului, vor face totul pen
tru a-și îndeplini sarcinile de mare 
cinste și răspundere ce le revin, 
astfel încît la sfîrșitul cincinalului 
județul dumneavoastră să se poată 
prezenta nu numai cu producția de 
10 miliarde lei realizată, dar și cu 
rezultate bune în celelalte sectoare, 
ocupind un doc cit mai bun în marea 
întrecere ce se desfășoară între toate 
județele țării. Nu știu care va fi ju
dețul fruntaș, dar întrecerea este 
deschisă pentru fiecare, deci și pen
tru dumneavoastră. (Urale puternice, 
aplauze ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Cu această convingere și dorință, 
vă urez tuturor celor de față, 
tuturor locuitorilor Zalăului și Să
lajului succese tot mai mari, 
multă sănătate și multă fericire ! 
(Urale puternice, aplauze ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“. Toti cei 
prezenti la marea adunare populară 
ovaționează minute în șir, într-o at
mosferă de puternic entuziasm și 
strinsă unitate, pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul general al 
partidului și președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Adunarea populară din Zalău a fost 
deschisă de tovarășul Laurean Tulai, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, care. în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii ro
mâni și maghiari ce trăiesc și mun
cesc de secole în deplină unitate și 
frăție pe aceste străbune și încercate 
de istorie plaiuri românești ale Sil- 
vaniei. a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
strămoșeasca urare de bun venit pe 
meleagurile înfloritoare ale Sălajului.

Nici cele mai alese cuvinte — a 
spus vorbitorul — nu pot exprima 
adinca noastră bucurie și deplina 
satisfacție pentru înalta cinste de a 
vă avea din nou ca cel mai ales și 
scump oaspete în mijlocul nostru, 
sincerele mulțumiri și profunda re
cunoștință pentru grija părintească 
ce o purtati dezvoltării economico- 
sociale a județului Sălaj, ca. de alt
fel, dezvoltării armonioase si echi
librate, prosperității întregii Româ
nii socialiste, spre binele și ferici
rea tuturor fiilor ei.

Vizita dumneavoastră de lucru în 
județul nostru coincide în mod fe
ricit cu împlinirea unul deceniu de 
la reînființarea județului, moment 
de răscruce pentru prezentul si vi
itorul acestor meleaguri, al tuturor 
locuitorilor lui. în prezent, comuniș
tii, toți oamenii muncii de la orașe 
și sate acționează pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea. ale Conferin
ței Naționale ale partidului, din cu- 
vîntările și indicațiile dumneavoas
tră. Ajutorul inestimabil ce l-am 
primit in toată această perioadă din 
partea conducerii partidului si sta
tului. a dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conjugat cu iscusința și 
hărnicia, elanul și hotărârea în mun
ca unită a tuturor oamenilor mun
cii. au făcut din Sălaj un județ în 
plină dezvoltare economico-socială, 
cu o influentă pozitivă asupra creș
terii permanente a nivelului de trai 
material și spiritual. ....

în continuare, înfățișînd realizările 
obținute de oamenii muncii din ju
dețul Sălaj, vorbitorul a subliniat că, 
grație politicii științifice a partidului 
Sălajul de azi și de mîine poartă 
însemnele socialismului, ale progre
sului și civilizației, ale devenirii sale 
comuniste. în acest context, vorbito
rul a arătat că planul producției in
dustriale pe primii doi ani ai actua
lului cincinal a fost depășit cu 470 
milioane lei, înregistrîndu-se un ritm 
mediu anual de 24 la sută, că pro
ducția industrială a județului în 1977 
a fost de două ori mai mare decît 
in 1975.

Referindu-se la unele deficiențe în 
executarea planurilor de investiții, 
vorbitorul a arătat că biroul și se
cretariatul comitetului județean de 
partid au analizat cu toată răs
punderea această stare de lucruri și 
au luat o serie de măsuri politice și 
organizatorice pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă și punerea la timp 
in funcțiune a capacităților de pro
ducție prevăzute.

Vă informăm, stimate tovarășe 
secretar general, a spus apoi vorbi
torul. că am acționat si acționăm 
cu toată responsabilitatea în organi
zațiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii, prin organizațiile de masă și 
obștești și alți factori pentru a pre
găti corespunzător condițiile necesare 
aplicării în viață a sarcinilor stabi
lite de Plenara Comitetului Central 
din martie cu privire la noul meca
nism economico-financiar, întărirea 
principiului autoconducerii și auto
gestiunii muncitorești.

Permiteti-mi, stimate tovarășe 
secretar general, să exprim în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, români și maghiari, din 
orașul Zalău, din întregul județ Să
laj Întreaga noastră recunoștință 
față de grija permanentă a partidu
lui și statului nostru pentru crește
rea neîntreruptă a nivelului de viată 
material și spiritual al întregului 
nostru popor, dovadă grăitoare că 
bunăstarea și fericirea omului consti
tuie țelul suprem al politicii partidului.

Ne exprimăm cele mai alese senti
mente de stimă si prețuire fată de 
neobosita dumneavoastră viată si ac
tivitate revoluționară închinată slu
jirii cu credință, cu nemărginit de
votament a intereselor poporului ro
mân. cauzei păcii, prieteniei si co
laborării între popoarele lumii. Vă 
încredințăm că în tot timpul vizite
lor făcute recent în unele țări so
cialiste din Asia. în Statele Unite ale 
Americii și in Marea Britanie. si noi, 
comuniștii, toti ceilalți oameni ai 
muncii din județul Sălaj, fără deo
sebire de naționalitate, am fost ală
turi de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. am sim
țit si trăit o mare bucurie si satis
facție pentru rezultatele obținute, 
pentru înaltele aprecieri sl conside
rații făcute de înalte personalități 
ale acestor țări la adresa prestigioa
sei si proeminentei dumneavoastră 
personalități internaționale.

Mobilizați de înaltul dumneavoas
tră exemplu de slujire fără preget a 
intereselor și aspirațiilor poporului 
român, a cauzei păcii, colaborării si 
prieteniei între popoare, oamenii 
muncii români si maghiari de pe în
treg cuprinsul Sălajului. într-o de
plină unitate de voință si acțiune. își 
exprimă, stimate tovarășe secretar 
general, totala adeziune la politica 
internă si externă, profund științifi
că a partidului si statului nostru, ho- 
tărîrea lor fermă de a acționa cu 
înaltă responsabilitate comunistă 
pentru Îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din mărețul Pro
gram de făurire a socialismului si 
comunismului pe pămintul scumpei 
noastre patrii. România socialistă.

A vorbit apoi maistrul Ion Păscută, 
secretar al comitetului de partid de 
la întreprinderea de armături me
talice Zalău.

Se spune că momentele esențiale în 
viata omului sau a colectivităților 
nu se uită niciodată — a spus vorbi
torul. Vizita dumneavoastră de lu
cru, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, din octombrie 1976. s-a 
înscris în viata si munca noastră ca 
un moment de răscruce de neuitat cu 
urmări deosebite în îmbunătățirea în
tregii noastre activități economico- 
sociale. Vă raportăm că se materia
lizează cu succes indicația deosebită 
dată ou acel prilej de a realiza un 
program de dezvoltare a unității in 
așa feL încît. în 1980. să ajungem la 
o producție industrială de cel puțin 
două miliarde lei.

Cu acest prilej ne exprimăm de
plina recunoștință fată de inițiativa 
dumneavoastră de o remarcabilă în
semnătate cu privire la introducerea 
noului mecanism economico-financiar. 
Consiliul oamenilor muncii, sub con
ducerea comitetului de partid, a în
treprins măsuri oolitico-organizato- 
rice care să conducă la înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului din 22—23 martie a.c. pri
vind autoconducerea si autogestiunea 
muncitorească în introducerea pro
ducției fizice și producției nete ca 
indicatori de bază in aprecierea re
zultatelor muncii.

Indicațiile primite astăzi constituie 
pentru noi. comuniștii, pentru între
gul personal muncitor coordonatele 
esențiale, direcțiile în care ne vom 
concentra eforturile spre a le realiza 
exemplar. Vă asigurăm în mod so
lemn că nu. vom precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini sarcinile care 
ne revin din documentele Congresu
lui al XI-lea si ale Conferinței Na
ționale ale partidului, că vom face 
totul pentru a da viată întelentei 
politici a partidului si statului nos
tru. Știm că inițiatorul acestei politici 
novatoare, plină de vigoare, care se 
contopește cu năzuințele noastre vi
tale, sînteți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care constituiți pentru 
noi toți un înalt exemplu de slujire 
cu abnegație și devotament a inte
reselor națiunii noastre socialiste.

îngăduiți-mi, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
aduc prinosul nostru de recunoștință 
pentru succesele remarcabile cu care 
s-a încheiat solia dumneavoastră de 
pace și colaborare in Statele Unite 
ale Americii, in unele țări socialiste 
din Asia, în Marea Britanie. Colec
tivul întreprinderii mi-a încredințat 
mandatul scump inimii noastre de a 
vă transmite să ne trăiți ani mulți, 
multă putere de muncă, spre a fi 
mereu în fruntea partidului și a ță
rii, cîrmaci înțelept și încercat în 
mersul înainte al României spre co
munism.

Pentru noi, tinerii români și ma
ghiari din orașul Zalău și întregul 
județ Sălaj — a spus Chiș Laura, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Zalău al U.T.C. — constituie o mare 
cinste și nestăvilită bucurie prilejul 
oferit de a vă adresa, din adîncul 
inimilor, salutul nostru fierbinte, ti
neresc, cele mai călduroase și vii 
mulțumiri pentru minunatele condiții 
de muncă, învățătură și viață ce ne 
sînt asigurate de conducerea parti
dului și statului nostru, personal de 
dumneavoastră, iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Tineretul sălă.iean a învățat șl 
învață mereu să aibă drept exemplu 
de conduită înaltele virtuți jivice si 
etice, spiritul de devotament, abne
gație și dăruire comunistă ce carac
terizează întreaga dumneavoastră 
muncă și viată, pe care o închinați 
cu credință și profund devotament 
slujirii aspirațiilor legitime ale po
porului român, cauzei păcii, priete
niei și colaborării între toate po
poarele lumii.

împreună cu întregul nostru popor, 
tineretul sălăjean dă o înaltă apre
ciere meritelor deosebite si bogatei 
activități pe care dumneavoastră, 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu. o 
desfășurați pe tărîmul științei, ex
primată recent prin conferirea înal
telor titluri de membru de onoare al 
Institutului regal de chimie și Profe
sor Honoris Causa al Institutului po
litehnic din Londra centrală, dovadă 
a cinstirii aduse științei românești.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu și stimată to
varășă Elena Ceaușescu. de hotărirea 
și dirzenia noastră tinerească de a 
ne face și mai din plin simtită pre
zența activă si dinamică pe frontul 
muncii creatoare, pentru înflorirea 
și prosperitatea continuă a acestor 
străvechi meleaguri românești.

Luînd cuvîntul în numele țărani
lor cooperatori din județ. Iuliu Bă- 
lă.jel, președintele cooperativei agri
cole de producție Stîrciu. din comuna 
Horoatul Crasnei, a spus :

Prezenta dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în mij
locul oamenilor muncii din județul 
nostru, constituie pentru sălăjeni o 
mare cinste și onoare, un eveniment 
deosebit și va rămîne prezent in 
mintea și sufletele noastre.

Noi, toți oamenii muncii de pe 
ogoarele județului, vă adresăm cele 
mai profunde mulțumiri, recunoș
tința noastră fierbinte pentru tot 
ceea ce ati făcut si faceți pentru 
ridicarea bunăstării materiale si spi
rituale a întregii noastre țărănimi, 
care trăiește astăzi o viată nouă, 
demnă, liberă si prosperă. Noi. ță
ranii cooperatori, lucrători ai ogoa
relor. ne-am convins că numai mun
cind bine, așa cum ne-ati învătat 
dumneavoastră, in toate ocaziile, 
trăim mai bine.

în acest sens am acționat și ac
ționăm pentru aplicarea programe
lor adoptate de conducerea partidului 
și statului nostru cu privire la fo
losirea superioară a fondului funciar, 
extinderea culturilor de plante teh
nice. dezvoltarea zootehniei si pomi- 
culturii.

Desigur, producțiile obținute nu re
prezintă limita maximă a posibilită
ții noastre. De aceea, în numele tu
turor locuitorilor comunei noastre, ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru sporirea lor, pentru re
alizarea unei agriculturi moderne, la 
nivelul condițiilor create, conștienți 
fiind că numai așa ne vom aduce 
contribuția la înflorirea avuției na
ționale, la creșterea nivelului de trai 
al întregului nostru popor.

Permiteți, în încheiere, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă ex
prim încă o dată recunoștința fier
binte, cele mai calde mulțumiri pen
tru orientările și măsurile stabilite 
de conducerea partidului și statului 
în direcția dezvoltării în ritmuri tot 
mai înalte a agriculturii noastre so
cialiste.

Totodată, vă rugăm să primiți 
urarea noastră sinceră de multă să
nătate și ani fericiți, spre binele și 
prosperitatea patriei noastre dragi, 
România socialistă.
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ZITA DE LUCRU ÎN JUDEȚUL SATU MARE

La marea adunare popularâ din orașul Cărei

(Urmare din pag. a n-a) dului. s-au mărit. în ultimii doi ani. 
capacitățile de producție cu 25 000 de 
tone, sporul de producție fiind de 
560 milioane lei. Se subliniază că. 
prin crearea unei secții puternice in 
orașul Negrești-Oaș. capacitățile de 
producție ale întreprinderii vor fi 
de 118 000 tone pe an de utilaje teh
nologice șl de transport continuu. 
Sint prezentate, totodată, acțiunile 
întreprinse pentru asigurarea unei 
gîndiri unitare în concepția si reali
zarea de utilaje tehnologice pentru 
industriile minieră, chimică și me
talurgică. în acest sens, ministrul de 
resort, conducerea întreprinderii a- 
rată că in atenția specialiștilor, a 
colectivului de la „Unio" se află, ca 
obiectiv prioritar. înfăptuirea progra
mului privind modernizarea si meca
nizarea completă a bazei tehnico-ma- 
teriale de exploatare a cărbunelui, a 
minereurilor in subteran și la supra
față. in care scop sint în curs de fa
bricație mașini și utilaje complexe, 
de mare randament.

în cursul discuției sint relevate, în 
același timp, realizările și preocupă
rile pe linia asimilării de noi produ
se. a introducerii unor tehnologii tot 
mai avansate, a reducerii consumu
lui de metal, a organizării mai judi
cioase a producției si a muncii.

în secțiile prin care se trece, mun
citorii fac o entuziastă primire tova
rășului Nicolae Ceaușescu. aclamin- 
du-1 îndelung. Secretarul general al 
partidului se oprește în dreptul mai 
multor locuri de muncă, strînge cu 
căldură mîinile ce i se întind cu 
afecțiune.

în final, se vizitează platforma a- 
menajată in aer liber, unde sint ex
puse principalele produse ale con
structorilor de la „Unio" : mașini de 
încărcat, de mică și mare capacitate, 
o gamă largă de locomotive pentru 
exploatările miniere, trolii, transpor
toare, electropalane.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită pe muncitori, 
ingineri și tehnicieni, le urează noi 
succese, exprimîndu-și convingerea 
că acest colectiv puternic, cu o înaltă 
calificare, se va angaja și mai ferm 
pentru crearea întregii game de 
mașini și utilaje moderne, complexe, 
necesare industriei miniere.

Colectivul de specialiști și munci
tori il asigură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că nu vor precupeți nici 
un efort pentru a-și îndeplini în 
mod exemplar această importantă 
sarcină ce le revine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu se îndreaptă 
apoi, intr-o mașină deschisă, spre 
Piața Republicii, străbătînd principa
lele artere ale orașului printr-un 
culoar viu format din cetățeni, care 
ii intîmpină cu deosebită dragoste, 
stimă și recunoștință.

Imensa piață din centrul munici
piului, unde are loc marea adunare 
populară, este împodobită sărbăto
rește. Clădirile din jur sint pavoa
zate cu steaguri roșii și tricolore, cu 
lozinci în limbile română, maghiară 
și germană: „Trăiască Partidul Co
munist Român, în frunte cu secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", „Stima noastră și mîn- 
dria, Ceaușescu, România", „Vorbim

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu 

s-au reîntors miercuri seara în Capitală
Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat car» l-au Însoțit în vizita de 
lucru efectuată în județele Harghita, 

In orașul Cărei tovarâșul Nicolae Ceaușescu, tovarâșa Elena Ceaușescu sint Invitați sâ se prindâ în hora înfrățirii Vibrante manlfestârl de stimâ șl dragoste din partea locuitorilor din orașul Cărei

cu toții aceeași limbă, a muncii și a 
luptei ■ comune, pentru Înălțarea pe 
noi culmi a patriei noastre — Româ
nia socialistă", „Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități din județul Satu Mare 
se angajează să îndeplinească exem
plar indicațiile dumneavoastră pre
țioasei", „înfrățiți în deplină unitate, 
români, maghiari, germani, vom a- 
sigura victoria socialismului in 
România".

Iau parte la adunare zeci de mii 
de oameni ai muncii — români, ma
ghiari. germani si de alte naționali
tăți — locuitori ai acestor străvechi 
meleaguri românești, care, bucurîn- 
du-se de egalitate deplină in drep
turi asigurată de Partidul Comunist 
Român, nu precupețesc nici un efort 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat sint intîmpinati de mulțime 
cu ovații și urale la ieșirea în bal
conul sediului comitetului județean 
de partid. Se scandează minute 
în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul „Partidul — 
România — Ceaușescu ne făuresc 
un mare viitor !“.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, dînd glas dorinței 
împărtășite de toti cetățenii munici
piului si județului, roagă pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU !ă ia 
cuvintul la adunare.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului este urmărită cu deosebită 
atenție, cu larg interes si cu deplină 
satisfacție, ea fiind subliniată, în re
petate rînduri. cu vii si îndelungi a- 
plauze.

Mulțumind pentru înaltele aprecieri 
si îndemnuri adresate oamenilor 
muncii din județ, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în încheierea adu
nării populare, tovarășul Ioan Faris 
a spus :

Chezășia realizării cu succes a mă
rețelor obiective de muncă pe care 
ni le-ati trasat este unitatea neslă
bită a tuturor fiilor județului. în 
jurul gloriosului nostru partid comu
nist. în frunte eu dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general.

Comuniștii și toți oamenii muncii 
sătmăreni — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — in
tr-o unică voință, își asumă in fața 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
conducător al partidului și poporu
lui, angajamentul solemn de a apăra 
această unitate ca pe bunul cel mai 
de preț și nimic nu ne va putea aba
te de la acest legămînt. Vă adresăm 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, urarea cea mai fierbinte 
a inimilor noastre să ne trăiți intru 
multi ani, cu neslăbită sănătate și 
putere de muncă, mereu in fruntea 
partidului și țării, neînfricat în cu
tezanța spiritului revoluționar, pen
tru fericirea comunistă a patriei 
dragi.

La plecarea din sediul comitetului 
județean de partid, eleva Davidu

Mureș, Sălaj și Satu Mare, s-au 
înapoiat în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară. 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu. Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor

Viorica de la liceul de filologie-isto- 
rie se apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. exprimind. in versuri e- 
moționante. legămîntul celei mai ti
nere generații de pe plaiurile sătmă
rene :
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi, 

copiii 
Ne angajăm să creștem, tnvățind. 
Ca vrednici comuniști ai României, 
Să înflorim prin fapte acest pămint !
Toți șoimii sătmăreni și pionierii 
Făgăduim partidului să fim 
Cei mai de seamă ziditori ai țării. 
Ca tineri comuniști să ne-mplinim.
Părtidul, Ceaușescu și poporul 
Ne-nvață munca, cinstea, omenia. 
Jurăm, purtind in inimi viitorul. 
Să fim de-a pururi demni de 

România !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint invi
tați. apoi, de un grup de tineri îm- 
brăcati in tradiționalele costume ale 
acestor ținuturi românești, să se 
prindă in Hora Unirii, care. în timpu
rile noastre socialiste, semnifică uni
tatea indestructibilă dintre popor, 
partid si secretarul său general.

Din nou în piață răsună urale, se 
scandează într-o simbolică îngemă
nare numele partidului si al secreta
rului său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie acestor sentimente de sin
ceră afecțiune.

De aici, din centrul municipiului 
Satu Mare, coloana oficială de ma
șini, străbâtind principalele artere 
ale celui mai nordic oraș al tării, se 
îndreaptă spre aeroport, unde are loc 
ceremonia plecării.

O gardă militară prezintă onorul. 
Se înaltă solemn acordurile Imnului 
de stat al patriei noastre socialiste.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, tovarășul loan 
Foris. adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceausescu 
profunda gratitudine pentru vizita cu 
care a fost onorat județul Satu Mare, 
mulțumind în numele tuturor locui
torilor acestor ținuturi românești 
pentru indicațiile si recomandările 
date oamenilor muncii din Cărei si 
Satu Mare.

Vă asigur, tovarășe secretar general 
al partidului, că oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri vă vor dovedi, 
așa cum au făcut-o și pină acum, că 
sint demni continuatori ai tradițiilor 
muncitorești din această parte a tă
rii. se vor ridica la înălțimea încre
derii pe care le-o acordați.

Tovarășul Nicolae Ceausescu lsl îa 
rămas bun de la reprezentanții popu
lației orașului, de la membrii birou
lui comitetului județean de partid, 
răspunde cu prietenie manifestărilor 
calde, de considerație aleasă ale ce
lor prezenti pe aeroport.

în aplauzele entuziaste ate mul
țimii venite să salute din nod. la 
plecare, pe secretarul general al 
partidului, avionul prezidențial deco
lează îndreptîndu-se spre Capitală.

ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Ion Coman, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ursu, Vasile Marin, Vasile 
Mușat.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară de la Cărei
Dragi tovarâși șl prieteni,
Sint deosebit de bucuros că. in ca

drul vizitei de lucru pe care o facem 
în mai multe județe si localități ale 
tării, ne aflăm în momentul de fată 
in orașul Cărei, ne intilnim cu lo
cuitorii acestui oraș care a cunoscut 
o dezvoltare puternică în ultimii ani. 
Folosesc acest prilej pentru a vă a- 
dresa dumneavoastră, tuturor locuito
rilor orașului. în numele Comitetu
lui Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat și guvernului, precum și 
al meu personal un salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale prelungite : se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. I").

Dezvoltarea orașujui Cărei repre
zintă încă un exemplu al justeței ho- 
tăririi adoptate de Comitetul Central 
al partidului cu privire la amplasa
rea industriei, a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul tării. în toate 
județele, in sute și sute de noi loca
lități ale patriei noastre. Se demon
strează astfel cu puterea faptelor 
justețea hotărârii de formare a ju
dețelor care a deschis calea indus
trializării tuturor zonelor patriei 
noastre. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite : se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“).

Odată cu dezvoltarea industriei, 
orașul a căpătat o înfățișare nouă, 
asigurând tuturor oamenilor muncii 
condiții de viață din ce in ce mai 
bune. De altfel, trebuie să menționez 
că producția industrială pe locuitor 
în orașul Cărei — de 48 000 lei — 
reprezintă mai mult decît media pe 
țară, ceea ce înseamnă că orașul 
dumneavoastră a devenit un oraș a- 
vansat din punct de vedere indus
trial. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează : „Ceaușescu —
P.C.R. 1", „Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat una din întreprinderile 
construite in perioada de după for
marea județelor. Mi-au produs o deo
sebită satisfacție realizările acestei 
filaturi, mai cu seamă felul In care 
colectivul de oameni ai muncii da 
aici a reușit, intr-o perioadă relativ 
scurtă, să-și însușească în bune con
diții mînuirea mașinilor de înaltă 
tehnicitate, să dea o producție de 
bună calitate. Știu că și celelalte în
treprinderi din orașul dumneavoastră 
realizează cu succes planul pe acest 
an, obținînd chiar o anumită depă
șire pe primele 5 luni. Pentru aceste 
realizări doresc să adresez tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii, pre
cum și celor care lucrează in agri
cultură, in invățămînt și cultură cele 
mai calde felicitări și urări de noi și 
noi succese ! (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Realizările orașului Cărei, ale ju
dețului Satu Mare sint o parte a în
făptuirilor obținute de toti oamenii 
muncii din patria noastră, care trans
pun cu fermitate si abnegație In 
viată hotărârile Congresului al XI-lea. 
asigurând realizarea si depășirea sar
cinilor planului cincinal. Aceasta ne 
dă garanția să afirmăm că oină in 
1980 vom transpune In viată atit pre
vederile planului cincinal, cit și pro
gramul suplimentar elaborat de Con
ferința Națională din decembrie anul 
trecut — ceea ce va asigura ridicarea 
intr-un ritm mai rapid * * tării noas
tre pe o treaptă nouă, superioară, de 
progres si civilizație. (Aplauze si 

ghiarilor si germanilor din Cărei, 
care i-au înconjurat cu atîta dragoste 
Si bucurie pe tot parcursul vizitei in 
acest oraș. De la Cărei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena 
Ceausescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid si de stat se în
dreaptă, la bordul elicopterelor, spre 
municipiul Satu Mare.

★
Cu Înfățișarea profund întinerită, 

municipiul Satu Mare, străveche a- 
șezare din Cîmpia Someșului, s-a 
pregătit cu multă dragoste pentru a-i 
întimpina pe iubitii oaspeți. împo
dobit festiv, orașul trăiește cu inten
sitate această zi sărbătorească. Ani
mați de același simtămint si gînd 
fierbinte, sătmărenii au ieșit să-l 
salute cu căldura inimii pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, să-1 împărtășeas
că bucuria de a-1 avea din nou in 
mijlocul lor. de a-i asculta cuvintul 
însufletitor. să-i exprime mulțumirea 
lor adincă pentru grija statornică ce 
o poartă municipiului si locuitorilor 
săi. Fiindcă orașul Satu Mare, pe 
care tovarășul Nicolae Ceauseșcu îl 
vizitează din nou. a resimțit din plin 
urmările binefăcătoare ale înfăptui
rii politicii partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor si loca
lităților tării. Cîteva date sint 
semnificative : producția industrială 
a orașului a crescut de 4,6 ori în 1977, 
față de anul 1965 ; volumul investiți
ilor a sporit si el de 3 ori în actualul 
cincinal, in comparație cu perioada 
1966—1970. Grăitoare sint. de aseme
nea. transformările înnoitoare petre
cute pe plan social și edilitar, in sfe
ra învătămîntului și culturii.

Toate aceste înfăptuiri din Satu 
Mare, care au schimbat structural 
imaginea municipiului. constituie 
pentru cetățenii săi — români, ma
ghiari germani si de alte naționali
tăți — o realitate vie în mij
locul căreia trăiesc și muncesc 
in deplină frăție, reprezintă roadele 
muncii lor comune călăuzite de par
tid.

Iată temeiurile pentru care vizita 
tovarășului Nicolae Ceausescu s-a 
desfășurat sub semnul dragostei și 
recunoștinței profunde nutrite de oa
menii muncii din municipiul Satu 
Mare față de partid și secretarul său 
general, al hotărârii ferme de a urma 
neabătut politica partidului, de a nu 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea Programului elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului.

Aceste sentimente și-au găsit o 
expresie vibrantă încă din momentul 
sosirii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în orașul Satu Mare.

Prima unitate cuprinsă In progra
mul vizitei de lucru este întreprin
derea textilă „Ardeleana". La intra
rea în unitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați de tovarășa 
Lina Ciobanu, ministrul industriei 
ușoare, Magdalena Filipaș, directorul 
general al centralei industriale de 
resort, Alexandru Mic, directorul în
treprinderii, de alți membri ai con
ducerii unității.

Directorul Întreprinderii prezintă 
secretarului general al partidului, in 
fața unor tablouri sintetice, princi
palele preocupări ale colectivului : 
reducerea cheltuielilor de producție 
și diversificarea fabricației. Se rele
vă faptul că, in perioada 1971—1978, 
cheltuielile de producție la 1000 lei 
producție marfă au scăzut cu 190 de 
lei, iar cele materiale cu 150 lei. în 
aceeași perioadă, producția netă a 
sporit de aproape 3,9 ori. Cu acest 
prilej se evidențiază consecințele po
zitive pe care le are integrarea pro
ducției in această unitate, subliniin- 
du-se că, in următorii doi ani, pro
ducția netă va spori pe această cale 
cu circa 80 la «ută. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă o apreciere pozitivă 
strădaniilor colectivului, indemnîn- 
du-1 să persevereze mal departe in 
aceste direcții. Se vizitează apoi sec
țiile de fabricație. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discută cu muncitorii, in- 
teresindu-se de condițiile de muncă 
și de viață.

Vizita de lucru la „Ardeleana" se 
Încheie la noile capacități aflate în 
construcție. Tovarășul secretar ge
neral al partidului apreciază că este 
necesar să se lărgească spatiile de 
iluminare naturală ale construcției : 
cu acest prilej, atrage atenția factori
lor de răspundere că este necesar să 
se revadă proiectele unor asemenea 
investiții, actionîndu-se in continuare, 
cu o și mai mare perseverență, pentru 
extinderea elementelor de construcție 
ușoare, economicoase în locul celor de 
beton masive, greoaie asa cum sint 
multe din cele utilizate la noua 
capacitate la „Ardeleana".

Următorul obiectiv al vizitei îl con
stituie întreprinderea „Unio". Este 
pentru a șasea oară cînd aceas
tă întreprindere primește vizita 
tovarășului Nicolae Ceausescu. în 
decursul anilor, ne baza recomandă
rilor secretarului general al partidu
lui. unitatea sătmăreană a cunoscut o 
continuă dezvoltare. Astăzi, „Unio" a 
devenit una din cele mai mari si re
putate întreprinderi cu acest profil 
din tară.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, to
varășa Elena Ceausescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului si 
statului sint intîmpinati de ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Ion Avram, de directorul întreprinde
rii, Vasile Cădar.

Gazdele informează cu mîndrie că 
indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul precedentei vi
zite de lucru se transpun cu succes 
in viată. Din cele relatate reiese că. 
respectîndu-se întru totul sarcina tra
sată de secretarul general al parti

urale prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !").

Pe baza acestor rezultate au putut 
fi adoptate si hotăririle cu privire la 
creșterea retribuției tuturor oameni
lor muncii cu 32 la sută in acest cin
cinal. fată de 20 la sută cit se pre
văzuse inițial în plan. După cum 
știți, in această lună s-a încheiat pri
ma parte a majorării retribuției, care 
reprezintă circa 17 la sută, urmind 
ca în următorii doi ani să se reali
zeze si a doua parte a majorării, ast
fel incit la sfiraitul lui 1980 toti oa
menii muncii să primească Întreaga 
majorare in medie de 32 la sută. 
Odată cu aceasta, cu sporirea pensii
lor. a ajutoarelor pentru copii si a 
celorlalte cheltuieli sociale asigurăm 
o creștere mult mai substanțială a 
nivelului de trai, a bunăstării mate
riale si spirituale a Întregului nostru 
popor — ceea ce constituie, de alt
fel. telul suprem al politicii partidu
lui, esența societății noastre socia
liste, care face totul pentru bună
starea și fericirea poporului, a fie
cărui cetățean al patriei. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și ■ poporul !“).

Desigur, dragi tovarăși șl prieteni, 
și în orașul dumneavoastră — în in
dustrie, agricultură, in invățămînt — 
mai sint multe de făcut pentru în
deplinirea in bune condiții a planu
lui cincinal, pentru dezvoltarea ln- 
tr-un ritm mai rapid a Întregii acti
vități.

Așa cum este bine cunoscut, Confe
rința Națională a atras atenția asupra 
necesității de a trece de la cantitate 
la o calitate nouă a întregii noastre 
activități. Aceasta trebuie să se ma
terializeze în ridicarea nivelului ca
litativ și tehnic al activității indus
triale, în dezvoltarea mai rapidă a 
agriculturii, ridicarea nivelului invă- 
țămintului, a activității cultural-ar- 
tistice și educative, a muncii de for
mare a omului nou, constructor al 
societății socialiste. De altfel, deoa
rece cunosc de multi ani orașul Că
rei, trebuie să menționez cu multă 
satisfacție, pe lingă dezvoltarea in
dustriei, a construcției de locuințe 
moderne — apariția unui detașament 
al clasei muncitoare, dezvoltarea in
telectualității, creșterea conștiinței 
muncitorești, întărirea unității între 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, in jurul partidului 
nostru comunist. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R. !“).

Fără îndoială că, In această activi
tate, organizația de partid, comitetul 
orășenesc, comitetul județean au ac
ționat în conformitate cu directivele 
Comitetului Central al partidului, 
unind eforturile tuturor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea obiective
lor trasate în toate domeniile. Aș 
dori să exprim convingerea că, și in 
viitor, organizația de partid, consi
liile de conducere ale întreprinderi
lor, celelalte organisme colective, 
consiliile populare, împreună cu toți 
oamenii muncii, vor face totul pen
tru a asigura îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a planului, pentru 
ca și orașul Cărei să contribuie intr-o 
măsură tot mai mare la realizarea 
programului stabilit pentru județ, a 
planului general de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării. (Aplauze pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !").

Realizările din orașul Cărei de

monstrează o dată in plus justețea 
politicii partidului nostru de asigu
rare a deplinei egalități in drepturi 
intre toți cetățenii patriei, fără deo
sebire de naționalitate, preocuparea 
partidului și statului pentru crearea 
condițiilor de muncă ce deschide ca
lea manifestării acestei egalități, 
pentru dezvoltarea invățămintului, a 
activității cultural-artistice, a muncii 
educative. Aceste realizări, această 
preocupare constantă demonstrează 
că partidul nostru face totul ca 
toti cetățenii, indiferent de naționa
litate — aici locuiesc români și ma
ghiari — să se bucure, impreună, de 
toate cuceririle socialismului, și tot 
împreună să acționeze pentru noi și 
noi victorii in ridicarea economică 
și socială a orașului. în înflorirea 
patriei noastre socialiste — Româ
nia ! (Aplauze șl urale puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu $1 poporul !“).

Aș dori, și la mitingul dumnea
voastră. să menționez că partidul și 
statul nostru fac totul pentru ca, 
odată cu dezvoltarea rapidă a pa
triei. să realizăm relații de strinsă 
colaborare și solidaritate cu toate ță
rile socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu sta
tele capitaliste dezvoltate, acționînd 
pe baza principiilor deplinei egalități 
In drepturi, respectului independen
ței și suveranității, neamestecului in 
treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța, a drep
tului fiecărui popor de a fi stăpin 
pe bogățiile si pe destinele proprii, 
de a-și făuri viata in mod conștient, 
liber, asa cum dorește. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. I", „Ceaușescu și 
poporul !“).

Tocmai această politică activă de 
prietenie cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, a fă
cut ca România să se bucure de un 
larg prestigiu internațional, să aibă 
prieteni pe toate meridianele globu
lui, să participe activ la lupta pentru 
o lume mai dreaptă si mai bună, o 
lume a prieteniei, a păcii intre toate 
popoarele. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !", 
„Ceaușescu—pace I").

Dragi tovarâși șl prieteni,

în Încheiere, doresc să exprim 
Încă o dată convingerea că toti oa
menii muncii din Cărei. în frunte 
cu comuniștii, cu organizația orășe
nească de partid, acționînd strâns 
uniți, vor face totul pentru a asigura 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce le revin în ac
tualul cincinal, pentru dezvoltarea și 
înfrumusețarea orașului, pentru Îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viată.

Sint convins că veți realiza cu 
cinste toate aceste sarcini, că veți ob
ține realizări tot mai mărețe. Vă do
resc multe succese, multă sănătate și 
multă fericire 1 (Aplauze si urale 
puternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu—P.C.R. !", „Ceaușescu și 
poporul !“. Toți cei prezenti la ma
rea adunare populară ovaționează 
intr-o puternică atmosferă de entu
ziasm și strinsă unitate pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Comi
tetul său Central, pentru secretarul 
general al partidului și președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).
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MAREA ADUNARE POPULARĂ DE LA SATU MARE

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) în întreaga noastră activitate am 
ținut și ținem permanent seama de 
necesitatea asigurării deplinei egali
tăți in drepturi între toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. Și pe aceste meleaguri trăiesc, 
alături de români, maghiari, germani, 
cetățeni de alte naționalități. Este 
un adevăr binecunoscut că și în 
trecutul Îndepărtat oamenii muncii 
au luptat împreună Împotriva asu
pritorilor. De asemenea, împreună 
au înfăptuit, sub conducerea Parti
dului Comiinist Român, revoluția so
cialistă, au realizat tot ceea ce 
există pe aceste meleaguri. îm
preună trebuie să facem totul, 
întărind unitatea în 1urul Partidului 
Comunist Român, pentru asigurarea 
mersului ferm al României ne calea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pe calea comunismului. (A- 
plauze puternice, prelungite : se 
scandează : „Ceaușescu si poporul !“).

Așa cum am mai menționat si cu 
prilejul altor intilniri pe care le-am 
avut, tot in piața aceasta, vorbind 
diferite graiuri, asigurînd condiții 
pentru a se învăța si in limba româ
nă. și in limba maghiară si germană, 
trebuie să avem grijă permanent să 
se învețe cele mai inalte cunoștințe 
din toate domeniile. Totodată, tre
buie să Învățăm o limbă comună, 
limba muncii, limba revoluționară 
materialist-dialectică. a solidarității si 
luptei comune pentru socialism, pen
tru independenta tării, pentru măre
ția României socialiste 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarâșl șl prieteni,
Preocupindu-ne de Înfăptuirea Pro

gramului elaborat de Congresul al 
XI-lea. nu putem să uităm nici un 
moment de împrejurările internațio
nale în care ne desfășurăm activi
tatea, Aceasta necesită, in primul 
rînd. să ne preocupăm permanent de 
întărirea continuă a rolului conducă
tor al partidului în toate domeniile, 
de Întărirea rolului statului ca orga
nizator si conducător al Întregii acti
vități. de întărirea capacității de 
apărare a patriei noastre, astfel ca 
întregul popor să fie în stare să apere 
cuceririle revoluționare, independenta 
si suveranitatea României. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Ducem o politică internațională 
activă, de întărire a colaborării si so
lidarității cu toate țările socialiste, 
acționăm pentru depășirea unor di
vergente dintre ele, fiind convinși că 
Întărirea solidarității țărilor socialiste 
constituie un factor de importantă 
deosebită pentru desfășurarea vieții 
Internationale, pentru o politică de 
pace in Întreaga lume. (Urale. aplau
ze : se scandează : „Ceaușescu si 
poporul !•*).  '

De altfel, întotdeauna poporul nos
tru a luptat, a făcut totul pentru 
cucerirea libertății și independentei. 
Dumneavoastră, sătmărenii, chiar în 
condițiile imperiului roman ati rămas 
daci liberi. Aceasta simbolizează do
rința de a păstra libertatea și inde
pendenta care a caracterizat și ca
racterizează întregul nostru popor. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu și poporul I").

Odată cu perfectionarea conducerii 
societății se' cer realizate șl măsurile 
stabilite de plenara Comitetului Cen
tral cu privire la autoconducerea 
muncitorească, la autogestiunea fie
cărei unități economico-sociale, care 
trebuie să ducă la creșterea răspun
derii pentru buna gospodărire a avu
ției socialiste, pentru perfecționarea 
activității economice și sociale, a fie
cărui consiliu al oamenilor muncii, 
a fiecărui colectiv, a tuturor oame
nilor muncii. Măsurile pe care ur
mează să le aplicăm, incepînd în 
parte chiar din semestrul II al acestui 
an, și apoi în întregime în 1979, au 
menirea de a da un nou imbold 
activității creatoare a tuturor oame
nilor muncii, de a așeza în mod și 
mal trainic întreaga noastră activi
tate economică pe principiile auto- 
conducerii și autogestiunii. de a pune 
pe prim plan creșterea eficientei și 
rentabilității economice. Astfel, vom 
realiza, cu aceleași mijloace mate
riale și financiare, prin efortul mi
nunatei noastre clase muncitoare, al 
țărănimii și intelectualității, al mi
nunatului nostru popor, o valorificare 
superioară a resurselor, creșterea 
mai accentuată a valorii nou create, 
a producției nete, a venitului natio
nal. Pe această bază vom crea con
diții pentru o dezvoltare mai rapidă 
a patriei, pentru ridicarea continuă 
a bunăstării întregului nostru popor. 
(Aplauze șl urale Îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu și poporul !“)•

Dragi tovarâșl șl prieteni,
Fără îndoială că dumneavoastră, 

toate județele. întregul nostru popor 
are dreptul să privească cu satisfac
ție la realizările dobîndite pină acum, 
la succesele obținute în Înfăptuirea 
actualului plan cincinal. Nu trebuie 
însă să uităm nici un moment că în 
activitatea noastră, inclusiv în jude
țul și municipiul dumneavoastră, mai 
sint și lipsuri. Trebuie să depunem 
eforturi și mai susținute pentru lichi
darea lor. pentru mai buna organi
zare a activității. în vederea realiză
rii obiectivului stabilit de Conferin
ța Națională de a trece de la canti
tate la o calitate nouă, superioară în 
toate domeniile. Aceasta cere să se 
acorde mai multă atenție ridicării ni
velului tehnic, calitativ al întregii 
producții materiale. în Satu Mare 
aveți întreprinderi cu o puternică 
dotare tehnică, cărora le revin sar
cini deosebit de mari. Dacă m-as re
feri la „Unio“, unde am fost cu pu
țin timp înainte, această între
prindere trebuie să realizeze o parte 
însemnată din programul producției 
de utilaj minier. Cred că acest pu
ternic colectiv de muncitori si ingi
neri, actionînd cu mai multă hotări- 
re pentru buna organizare a muncii, 
întărind disciplina și ordinea, pro- 
movînd cu mai mult curai noul, 
va putea să realizeze în bune con
diții programul stabilit și chiar să 
îl devanseze. Aceasta este valabil 
pentru toate întreprinderile. Organi
zarea. disciplina fiecăruia la locul său 
de muncă, iată condițiile pentru tre
cerea la o nouă calitate a muncii in 
toate unitățile. (Aplauze si urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu-* 
P.C.R. !").

Este necesar să acordăm mai multă 
atenție creșterii productivității mun
cii. pe baza organizării mai bune a 
activității, introducerii mecanizării și 
automatizării proceselor de producție. 
Este necesar să acționăm ferm pen
tru reducerea cheltuielilor materiale, 
care sint încă mari. Știți bine, to
varăși. că a consuma din ceea ce s-a 
produs în trecut înseamnă a reduce 
bogăția națională, or, noi trebuie să 
acționăm in așa fel incit să cheltuim 
cit mai puțin din ceea ce am produs 
în trecut, producînd cit mai multă va
loare nouă. Numai astfel asigurăm 
creșterea bogăției pe baza căreia pu
tem accelera progresul continuu al 
patriei noastre socialiste. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu si poporul !“).

Este necesar să acordăm mai multă 
atenție problemelor pregătirii forței 
de muncă, bunei organizări a invă- 
tămîntului, calificării si recalificării, 
reciclării muncitorilor si specialiști
lor. Tehnica modernă, pe care o in
troducem în toate întreprinderile 
noastre, cere cunoștințe tot mai ri
dicate. ceea ce s-a învățat ieri nemai- 
corespunzînd nivelului de astăzi. De 
aceea, trebuie să punem in centrul 
activității noastre ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe profesionaie, 
tehnice, științifice, a tuturor oameni
lor muncii. Fiecare, la locul său de 
muncă, trebuie să Învețe, să învețe 
și iar să învețe, pentru că numai așa 
va putea să-si îndeplinească în bune 
condiții îndatoririle în domeniul res
pectiv de activitate. (Aplauze puter
nice. Urale).

Este de înțeles că la baza întregii 
noastre activități trebuie să așezăm 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii mondiale ; numai pe această 
bază șe pot construi cu succes so
cialismul și comunismul. Tot astfel, 
trebuie să punem la baza întregii 
noastre activități politico-educative, 
de formare a omului nou, concepția 
cea mai înaintată despre lume, ma
terialismul dialectic și istoric, socia
lismul științific, cu ajutorul căruia 
putem înțelege mai bine legile dez
voltării sociale, putem stabili per
spectiva clară a evoluției viitoare, 
putem păși ferm înainte, încrezători 
în forțele clasei muncitoare, ale în
tregului nostru popor, care, 
călăuzindu-se de această învățătură 
revoluționară, va fi întotdeauna de 
neînvins 1 (Aplauze puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. I").

Știm bine că fiecare tară socialistă 
1st aduce contribuția la cauza socia
lismului. In primul rînd prin felul în 
care soluționează problemele propriei 
dezvoltări si asigură mersul ferm 
înainte pe calea socialismului. De 
aceea, succesele poporului nostru în 
construcția socialistă sint o contribuție 
la cauza socialismului în întreaga 
lume. (Urale. aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu, luptător pentru pace și 
popor !“).

în același timp, acționăm cu toată 
hotărîrea pentru dezvoltarea, relații
lor cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, cu toate popoarele 
care și-au cîștigat independenta na
țională și luptă pentru consolidarea 
ei ; întărirea acestei solidarități și 
colaborări se înscrie în cadrul luptei 
împotriva politicii Imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste. pentru li
bertatea și dreptul fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe destinele sale. (Urale, 
aplauze puternice). în același timp. 
România socialistă dezvoltă larg re
lațiile cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. în spiritul poli
ticii de coexistentă pașnică, pornind 
de la faptul că încă multă vreme 
vor continua să existe state cu orin- 
duiri sociale diferite și deci trebuie 
făcut totul ca între ele să se stabi
lească relații de colaborare, pace și 
prietenie. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează: „Ceaușescu și 
poporul !“).

La baza tuturor raporturilor noastre 
internaționale așezăm cu fermitate 
principiile deplinei egalități în drep

La marea întreprindere „Unio" din municipiul Satu Mare

turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la forță 
și Ia amenințarea cu forța, conside- 
rind că numai aceste principii pot 
asigura relații de colaborare și de 
prietenie intre națiuni. (Urale și 
aplauze îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !M, „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Sîntem profund preocupați de fap
tul că asistăm la o accentuare a po
liticii de Împărțire si reîmpărțire a 
lumii în sfere si zone de influență, 
de amestec in treburile diferitelor 
state. De aceea, ne pronunțăm cu 
fermitate pentru a se pune capăt cu 
desăvîrsire politicii imperialiste, co
lonialiste si neocolonialiste. pentru a 
se asigura libertatea si independenta 
fiecărei națiuni, respectarea drepturi
lor fundamentale ale fiecărui popor, 
ale fiecărei națiuni. (Urale și aplau
ze puternice).

Ne pronunțăm cu toată hotărîrea 
pentru solutionarea diferitelor pro
bleme litigioase dintre state pe calea 
tratativelor pașnice. în spiritul prie
teniei și colaborării. în acest sens, 
considerăm că trebuie soluționate 
problemele din Cipru, că trebuie ac
ționat pentru transformarea Balcani
lor intr-o zonă a păcii și colaborării; 
în acest sens, susținem soluționarea 
conflictului din Orientul Mijlociu, pe 
baza retragerii Israelului din terito
riile ocupate în 1967. și soluționarea 
problemei palestiniene, inclusiv prin 
crearea unui stat palestinian inde
pendent. Este în interesul popoarelor 
din Orientul Mijlociu să facă totul 
pentru realizarea unei păci trainice 
și juste, care să asigure dezvoltarea 
independentă a fiecărei țări, să dea 
posibilitatea ridicării bunăstării șl fe
ricirii lor. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).

Pornind de la aceste principii, ne 
pronunțăm, de asemenea, pentru în
cetarea amestecului în treburile ță
rilor africane. Considerăm că țările 
africane trebuie să fie ajutate să-și 
soluționeze problemele dintre ele pe 
cale pașnică, întărind solidaritatea și 
unitatea. Aceasta este singura cale 
pentru consolidarea independenței 
lor, pentru progresul rapid, eeono- 
mico-social, al acestor popoare. (A- 
plauze și urale Îndelungate).

Atît ca țară socialistă, cît și ca 
țară în curs de dezvoltare, ne pro
nunțăm și acționăm cu toată hotărî
rea pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru făurirea noii ordini economi
ce internaționale, care să asigure 
progresul mai rapid al țărilor ce re
prezintă două treimi din omenire, al 
popoarelor ce trăiesc în sărăcie și, 
totodată, să contribuie la așezarea pe 
baze noi, echitabile, a relațiilor e- 
conomice internaționale, la stabilita
tea șl dezvoltarea întregii economii 
mondiale. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Pornind de la răspunderea față de 
poporul nostru, față de cauza păcii 
în întreaga lume, România desfă
șoară o activitate intensă, împreună 
cu alte state, în vederea înfăptuirii 
securității în Europa și trecerii la 
dezangajare militară, fără de care 
nu se poate vorbi de o adevărată 
pace nici pe acest continent, nici 
in întreaga lume. (Aplauze șl ura
le îndelungate ; se scandează : 
Ceaușescu și poporul I", „Ceaușescu 
— P.C.R. !“). Acționăm cu toată fer
mitatea pentru a contribui la oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, si în primul rînd la dezar
marea nucleară. Sint cunoscute pro
punerile elaborate de Comitetul Cen
tral al partidului nostru și prezenta
te la Organizația Națiunilor Unite 
în această problemă. Considerăm că 
trebuie făcut totul pentru a se trece 
la adoptarea de măsuri concrete. 
Poartă o mare răspundere în fața 
popoarelor proprii, în fața omenirii, 
guvernele, șefii de stat care închid 
ochii și nu vor să treacă la dezar
mare. Trebuie să stringem și mai 
mult rindurile tuturor forțelor pro
gresiste, ale tuturor popoarelor, de
oarece popoarele sînt cele care tre
buie să decidă înaintarea fermă pe 
calea păcii. Poporul român a ales 
calea păcii și știm că toate popoarele 
doresc pacea. (Aplauze și urale pu
ternice : se scandează Îndelung: 
„Ceaușescu — pace !“).

Ținînd seama de această dorință 
a tuturor popoarelor lumii, de faptul 
că războaiele nu pot soluționa nici o 
problemă și nu pot duce decît la su
ferințe și distrugeri, mai ales în con
dițiile armamentului atomic, lupta 
pentru pace constituie una din pro
blemele fundamentale ale lumii con
temporane. întotdeauna pacea a con
stituit o sarcină de onoare a mișcării 
muncitorești, a socialiștilor, a comu
niștilor. (Aplauze îndelungate, ura
le ; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. I").

Soluționarea acestor probleme 
complexe impune participarea activă 
la viața internațională a tuturor sta
telor. fără deosebire de mărime său 
orînduire socială. Desigur, in mod 
deosebit se impune crearea condiții
lor ca statele mici și mijlocii, țările 
în curs de dezvoltare, țările nealinia
te să joace un rol mai important in 
soluționarea problemelor internațio
nale, in interesul fiecărei națiuni. 
Este necesar să întărim rolul Orga
nizației Națiunilor Unite, al altor or
ganisme Internationale. în participa
rea tuturor statelor la solutionarea 
problemelor fundamentale ale păcii, 
ale subdezvoltării, ale făuririi noii 
ordini economice, ale colaborării și 
păcii. Stă in puterea popoarelor ca, 
acționînd unite, să asigure crearea 
pe planeta noastră a unei lumi mai 
drepte și mal bune. (Aplauze și u- 
rale îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarâșl șl prieteni,
M-am referit la unele probleme 

care trebuie soluționate de către or
ganizația de partid din Satu Mare, 
pentru a asigura realizarea în bune 
condiții a obiectivelor actualului 
cincinal. Aceasta presupune ca orga
nizațiile de partid din fiecare imitate 
economico-socială, comitetul munici
pal, comitetul județean de partid să 
facă totul pentru ca problemele la 
care m-am referit, trecerea la o nouă 
calitate a activității noastre, să se re
flecte și in munca tuturor colective
lor de oameni ai muncii din județul 
Satu Mare.

Cunosc organizația de partid din 
Satu Mare de mult timp. Știu că 
avem aici, în întreprinderi, în institu
ții. în învătămînt. la sate, organiza
ții puternice, care în activitatea de 
pînă acum au dovedit că îsi îndepli
nesc cu cinste rolul de forță politică 
conducătoare, unind eforturile tutu
ror oamenilor muncii pentru realiza
rea obiectivelor trasate de Congresul 
al XI-lea. Am deci încrederea deplină 
că organizațiile de partid, organizația 
județeană din Satu Mare vor ști să-și 
îndeplinească în bune condiții sarci
nile ce le revin.

Urez tuturor comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii rezultate si succe
se tot mai mari in toate domeniile 
de activitate. (Aplauze, urale înde
lungate, furtunoase ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !").

Doresc încă o dată să-ml exprim 
încrederea în capacitatea creatoare a 
sătmărenilor și convingerea că vor 
face totul pentru a încheia cincina
lul actual cu rezultate cît mai bune, 
pentru a participa activ la marea în
trecere ce se desfășoară între toate 
județele. Este o întrecere la care 
participă 39 de județe si municipiul 
București. Desigur, fiecare dorește să 
ocupe locul I. Sînt convins că și 
dumneavoastră ati pornit cu această 
idee si vă asigur că voi înmina cea 
mai înaltă distincție acelora care vor 
munci mai bine. Sper să fiți dum
neavoastră. (Aplauze, urale îndelun
gate ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Vă urez, dragi tovarăși și prieteni, 
dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
din municipiul și județul Satu Mare, 
succese tot mai mari în întreaga ac
tivitate, in viață, multă sănătate și 
fericire I (Aplauze furtunoase, urale 
îndelungate. Se scandează minute în 
șir „Ceaușescu — P.C.R.!". „Ceaușescu 
și poporul !". Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, toti cei prezenți 
da marea adunare populară de la Satu 
Mare ovaționează cu înflăcărare 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Primire entuziastă, caldă, făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena Ceaușescu de locuitorii 
municipiului Satu Mare

Adunarea populară a fost deschisă 
de tovarășul loan Foriș, prim-secretar 
al Comitetului județean Satu Mare al 
P.C.R. în numele comuniștilor si al 
tuturor oamenilor muncii sătmăreni, 
fără deosebire de naționalitate, vor
bitorul a dat glas fericirii nemărginite 
de a saluta pe acest străbun meleag 
românesc o nouă vizită de lucru a 
celui mai iubit fiu al tării, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a saluta pre
zenta în municipiul si județul Satu 
Mare a tovarășei Elena Ceausescu, a 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului nostru.

Manifestarea vibrantă cu care oa
menii muncii sătmăreni vă întimoină 
azi. mult stimate- tovarășe Nicolae 
Ceausescu — a spus vorbitorul — este 
expresia adeziunii totale a locuitorilor 
acestui înfloritor colt al patriei so
cialiste. români, maghiari, germani si 
de alte naționalități, la politica inter
nă si externă a partidului si statului, 
este expresia dragostei nețărmurite si 
a înaltei prețuiri pe care v-o dăm 
dumneavoastră, strălucit promotor al 
destinului nou al poporului român.

în epoca de viguroasă înălțare a 
României pe drumul prosperității si 
demnității, sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă, noi si întreaga 
tară am dobîndit marea cutezanță re
voluționară a cultivării si afirmării 
libere a sentimentului istoriei. în 
această epocă minunată, noi si în
treaga tară am învătat să ne rostim 
idealurile în limba unică a muncii, a 
creației. în limba socialismului si co
munismului. în limba independentei 
patriei dragi.

Cu cea mai justificată mindrie șl 
cu adîncă recunoștință, oamenii mun
cii din județul Satu Mare raportează 
minunatele împliniri ale politicii care 
asigură consecvent repartizarea ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul patriei, precum si 
înfăptuirile care au prins viată pe 
aceste meleaguri ca urmare a indica
țiilor și sprijinului inestimabil pri
mit de noi cu prilejul vizitelor dum
neavoastră de lucru. Practic. în răs
timpul deceniului scurs de la înfiin
țarea județului, producția industriei 
noastre a crescut de peste 4 ori. iar 
producția agricolă de aproape 3 ori.

Se înfăptuiesc, de asemenea. în 
bune condiții obiectivele stabilite 
pentru celelalte domenii de activitate.

Perioada la care ne referim a ac
celerat procesul înfloririi economice 
și sociale a unor zone noi ale jude
țului. cum sint Cîmpia Caretului si 
tara de legendă a Oașului, practic 
a tuturor localităților noastre. Toate 
acestea au o mare înriurire asupra 
tuturor domeniilor de activitate, se 
răsfrîng tot mai îmbelșugat asupra 
vieții oamenilor, a bunăstării lor ma
teriale și spirituale.

Comuniștii si toti locuitorii de aici, 
fără deosebire de naționalitate, știu 
bine că nimeni nu a făcut atîta efort 
pentru ridicarea județului nostru cît 
a făcut acest partid și stegarul său 
cel mai cutezător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în semn de vie recunoș
tință și gratitudine stau mărturie 
faptele de muncă ale muncitorilor, 
țăranilor cooperatori si intelectuali
lor. români, maghiari, germani si de 
alte naționalități, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei din orașele si satele 
noastre, care intr-o frățească imitate 
de voință si acțiune, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
pun întreaga măsură a capacității 
brațelor și mintii lor în slujba în
făptuirii cu abnegație a obiectivelor 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate si a comunismului in 
România.

în lumina programului ideologic, 
organizația de partid județeană a in
tensificat munca politică și educa
tivă de mobilizare a tuturor celor ce 
muncesc, asigurind continua perfec
ționare a învățămîntului, dezvoltarea 
creației tehnice originale, afirmarea 
manifestării pe plan artistic a tuturor 
fiilor acestui meleag, indiferent de 
limba lor maternă, ridicarea gradu
lui de cultură și cunoaștere al oa
menilor muncii.

Dorim să vă încredințăm, iubite 
tovarășe secretar general, că toți oa
menii muncii din județ cunosc bine 
șl aplică în viață fără rezerve hotă- 
rîrile istorice ale Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale, 
măsurile revoluționare de perfecțio
nare a mecanismului economico- 
financiar adoptate la plenara din 
martie a Comitetului Central, precum 
și obiectivele și sarcinile programu
lui de dezvoltare economică și so
cială în profil teritorial.

Oamenii muncii din județul nostru, 
fără deosebire de naționalitate, îm
părtășesc cu deosebită încredere și 
cea mai deplină aprobare politica și 
activitatea externă a partidului și 
statului, atît de strălucit promovată 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu--- cei mai
autorizați soli ai dorinței de prie
tenie, colaborare, securitate și pace 
ai României in lume. Rezultatele re
marcabile și ecoul internațional ale 
vizitelor oficiale pe continentul a- 
merican, in țări ale Asiei și in Marea 
Britanie au umplut inimile noastre 
de o satisfacție nemărginită, pentru 
care vă exprim via noastră recu
noștință. Dorim să folosim prilejul 
acestei însuflețite adunări populare 
pentru a face legămînt solemn să nu 
precupețim nici un efort în Înfăptui
rea cu abnegație a politicii interne 
și externe a partidului și statului, a 
mărețului program călăuzitor spre 
societatea comunistă, idealul scump 
căruia dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, v-ați consacrat cu 
atîta strălucire viața.

în numele comuniștilor, al oameni
lor muncii din județ, fără deosebire 
de naționalitate, vă încredințăm că 
simțim cu totii marea răspundere ce 
ne revine In îndeplinirea exemplară a 
tuturor sarcinilor Încredințate si vom 
ști. si pe mai departe, să răsplătim 
prin munca noastră avîntată Înalta 
grijă ce o purtati Înfloririi acestui colt 
de tară strămoșesc.

Să trăitl cu multă sănătate si 
neslăbită cutezanță revoluționară, 
iubite tovarășe .Nicolae Ceausescu, 
spre binele si fericirea întregii țări.

Sintem nespus de fericit! să putem 
saluta prezența în mijlocul nostru a 
eminentului fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mult stimatei 
tovarășe Elena Ceausescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea de partid si 
de stat, a spus Vasile Cadar, director 
al Întreprinderii „Unio“.

Au trecut mai bine de doi ani de 
la vizita dumneavoastră precedentă, 
mult stimate si iubite tovarășe secre
tar general, și colectivul nostru a reu
șit în acest răstimp să traducă in 
viată prețioasele indicații pe care ni 
le-ati dat atunci In legătură cu asimi
larea sistemei de mașini complexe 
pentru exploatarea si transportul căr
bunelui. a minereurilor si sterilului de 
cariere, a unor transporturi speciale 
pentru marile centrale termoelectrice 
si pentru mecanizarea lucrărilor de 
transport la Canalul Dunăre — Marea 
Neagră. în acest interval de timp, noi 
am sporit producția întreprinderii cu 
o capacitate anuală de 25 000 de tone 
utilaje tehnologice. Sînt de asemenea, 
in cura de construire noi capacități 
importante, inclusiv In orașul Ne- 
gresti-Oas.

Colectivul nostru este conștient că. 
In Îndeplinirea sarcinilor ce 1 s-au 
încredințat s-au manifestat si unele 
neajunsuri, atît în producție, cit si în 
realizarea mai grabnică a investițiilor, 
si pentru înlăturarea deplină a greu
tăților care s-au ivit vom mobiliza în 
viitor mai bine forțele însemnate de 
care dispunem.

în această direcție, ne preocupăm 
de pregătirea condițiilor pentru ge
neralizarea experienței proprii în 
conducerea producției prin indicato
rii de bază noi, potrivit indicațiilor 
dumneavoastră la plenara C.C. al 
P.C.R, din martie anul curent.

îmi este deosebit de plăcut să în
deplinesc mandatul colectivului nos
tru pentru a vă asigura, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de deplina noastră 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și «tatulul. al că
rei strălucit promotor sînteti dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al Româ
niei socialiste.

în cuvîntul său, țesătoarea Maria 
Ilea, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii „Ardeleana", 
a spus :

Cu emoția firească de bucurie pe 
care ne-a produs-o reintîlnirea cu 
cel mai iubit fiu al poporului, aș 
dori să exprim încă o dată mulțumi
rile întregului nostru colectiv.

Asemenea tuturor unităților econo
mice din județ, și Întreprinderea noas
tră s-a bucurat permanent de ajuto
rul și sprijinul partidului, personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Prețioasele indicații pe care ni le-ați 
dat pentru continua perfecționare a 
activității ni le însușim în întregime 

și promitem să ne mobilizăm mai 
mult în vederea folosirii depline a 
potențialului productiv de care dis
punem. Noi dorim să vă asigurăm 
și în această împrejurare de senti
mentele noastre vii de dragoste și 
prețuire, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de adeziunea noastră cea 
mai fierbinte la politica internă 
și externă a partidului și statului, 
fată de toate măsurile pe care le-ati 
inițiat dumneavoastră în domeniul 
perfecționării mecanismului economi- 
co-financiar și autoconducerii munci
torești.

Beneficiar al majorării substanția
le a retribuției și al reducerii săptă- 
minii de lucru, personalul nostru 
muncitor, format in majoritate din 
femei, vă adresează cuvinte de mul
țumire fierbinte pentru consecventa 
cu care asigurați promovarea neabă
tută a programelor de bunăstare a 
întregului nostru popor.

Doresc, de asemenea, să dau expre
sie admirației noastre fată de tova
rășa Elena Ceaușescu. model de ac
tivist revoluționar, savant cu renu
me mondial și neobosit mesager al 
idealurilor noastre de pace în lume.

în cuvîntul său. președintele C.A.P. 
Baba Novac. Viorica Tulbure, a spus: 
Ca reprezentant al lucrătorilor de pe 
ogoarele cooperativei agricole de 
producție Baba Novac, al locuitorilor 
comunei Ardud și al tuturor oameni
lor muncii din agricultura județului 
Satu Mare, fără deosebire de națio
nalitate. aduc un cald salut si senti
mentele de dragoste fierbinte pe care 
le purtăm pentru cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ne adresăm, de asemenea, cu mul
tă dragoste pentru a saluta prezenta 
tovarășei Elena Ceaușescu. a celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că preocupările 
noastre sint concentrate pentru Înde
plinirea sarcinilor și indicațiilor date 
acum doi ani.

Desigur, noi știm că rezultatele ob
ținute pînă acum nu trebuie să ne 
mulțumească și sintem convinși că 
printr-o organizare mai bună a mun
cii șl promovarea mai largă a tehno
logiilor moderne putem obține rezul
tate superioare.

Vă asigurăm, iubite tovarășe secre
tar general, de hotărirea noastră fer
mă de a face totul pentru ca ,'ri- 
cultura județului să înfloreasc. în 
continuare, pentru a îndeplini în cele 
mai bune condiții hotăririle Con
gresului al XI-lea si ale Conferinței 
Naționale ale partidului, toate măsu
rile si indicațiile prețioase pe care ni 
le-ati dat.

Pentru noi, agricultorii din Baba 
Novac si din întregul județ, fără 
deosebire de naționalitate, este o 
mare cinste si onoare să putem con
tribui la înfăptuirea Programului 
partidului, a politicii interne si ex
terne a partidului si statului.

Ca slujitori pe tărîmul artei — a 
spus In cuvîntul său directorul Tea
trului de Nord — Satu Mare, Acs 
Alayos — vreau să relev grija, aten
ția deosebită si solicitudinea plină 
de căldură cu care tovarășul secretar 
general al partidului se ocupă de 
dezvoltarea si afirmarea culturii 
noastre socialiste, a făuritorilor ei, 
muncitori, țărani, intelectuali, fără 
deosebire de limba pe care o vor
besc.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
inițiatorul strălucitului program ideo
logic care jalonează unitar întreaga 
viată spirituală a tării si eforturile 
nobile de formare a omului nou, 
este inițiatorul marelui festival 
national al muncii si creației libere 
„Cîntarea României" șl sînt deosebit 
de fericit să pot raporta că. atît in 
cadrul secțiilor română si maghiară 
ale Teatrului de Nord, cit și în între
gul nostru județ, aceste strălucite ini
tiative ale conducătorului iubit al 
țării dau roade nemăsurate.

Fără îndoială că în această direcție 
avem încă multe de făcut. Avem de 
depășit unele practici rutiniere, dar 
cred că putem afirma cu deplin te
mei că munca noastră educativă se 
manifestă tot mai eficient în îndepli
nirea sarcinilor economice si sociale 
încredințate de partid, in ridicarea 
unui număr crescînd de colective la 
nivelul celor fruntașe, iar faptul că 
ne-au fost conferite înalte distincții 
de stat oglindește grăitor că am în
vătat să vorbim limba unică a mun
cii. conviețuind si muncind pentru 
Înflorirea patriei socialiste comune.

Avem în fruntea țării un exemplu 
minunat de muncă și creație, de de
votament nemărginit pentru cauza 
propășirii României socialiste și 
înălțarea ei tot mai demnă intre 
statele lumii și ne alăturăm din 
toată inima admirației și aprobării 
cu care poporul întreg privește re
marcabilele misiuni de pace, prie
tenie și colaborare purtate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Mulțumind cu toată căldura pentru 
această înaltă pildă de devotament 
întru slujirea patriei și a idealurilor 
întregii omeniri, dorim conducătoru
lui iubit al partidului și țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. precum 
și tovarășei Elena Ceaușescu ani 
îndelungați de viață, cu sănătate și 
tinerețe fără bătrânețe.
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Apreciind vizite tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei [lena Ceaușescu in Marea Britanie ca un mare succes politic, 

poporul român își exprimă entuziasta adeziune față de întreaga politică 

internă și externă a partidului și statului nostru

Din mesajele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Comuniștii, toți oamenii muncii 

care trăiesc pe străvechile melea
guri ale Bacăului au urmărit cu 
deosebit interes noua și strălucita 
solie românească de pace, prietenie 
și colaborare, trăind alături de 
dumneavoastră și de tovarășa 
Elena Ceaușescu fiecare moment al 
rodnicei vizite întreprinse în Marea 
Britanie — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BA- 
CAU AL P.C.R.

Am trăit momente de mare bucu
rie și satisfacție, urmărind strălu
cita și grandioasa primire ce v-a 
fost rezervată, mult iubite tovarășe 
secretar general, văzînd în aceasta 
expresia înaltei stime și prețuiri de 
care vă bucurați în întreaga lume, 
pentru clarviziunea și consecvența 
cu care transmiteți contemporanei
tății mesajul de pace și prietenie 
al poporului nostru.

Ne-au rămas adine întipărite în 
inimă cuvintele de înaltă apreciere, 
rostite de personalitățile cele mai 
marcante ale vieții politice și eco- 
nomico-sociale din Marea Britanie, 
la adresa dumneavoastră, ca mare 
conducător, a capacității dumnea
voastră de a crea punți de legătură 
între națiuni, deschizînd căile so
luționării pțe cale pașnică a proble
melor litigioase, mijlocind dialogul 
activ pe arena Internațională în 
planul destinderii, al progresului 
umanității.

Prin rezultatele ei, vizita dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, consti
tuie un nou și minunat exemplu de 
acțiune politică hotărîtă, pusă în 
slujba păcii, a unei lumi mai bune 
și mai drepte, se înscrie ca un nou 
și elocvent exemplu de colaborare 
între două țări cu sisteme eocial- 
politice diferite, în interesul in
staurării unui climat de pace și în
țelegere, a unei noi ordini politice 
și economice în lume. S-a dovedit, 
astfel, încă o dată, că principiile 
enunțate și apărate cu atîta con
secvență de dumneavoastră sînt tot 
mai mult recunoscute, punînd în 
evidență posibilități pentru o co
laborare trainică, pentru asigurarea 
conviețuirii popoarelor, fără ame
nințarea norilor războiului.

Gindurile noastre de aleasă sti
mă și considerație, de dragoste 
fierbinte, de atașament nețărmurit 
pentru tot ceea ce faceți pentru 
această țară, v-au însoțit pașii pre
tutindeni, știind că dragostea fier
binte ce o purtațl patriei și po
porului vă dă tărie șl uriașă pu
tere de muncă.

Ne reafirmăm șl cu acest prilej 
totala adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru și ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort, să folosim în
treaga noastră energie și capacitate 
creatoare pentru traducerea în 
viață a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Cu sentimente de aleasă bucu
rie și mîndrie patriotică, comuniș
tii, toți oamenii muncii din siste
mul justiției — asemenea întregu
lui nostru popor — au urmărit cu 
profund interes șl sentimente de 
deplină satisfacție vizita de stat pe 
care dumneavoastră, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați e- 
fectuat-o în Regatul Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de Nord, e- 
veniment remarcabil în cronica re
lațiilor româno-britanice, moment 
de deosebite semnificații în viața 
internațională, în general — se a- 
rată în telegrama MINISTERULUI 
JUSTIȚIEI.

Primirea excepțională ce vi s-a 
făcut, convorbirile și întîlnirile a- 
vute, înțelegerile realizate cu a- 
cest prilej au ilustrat, încă o dată, 
prestigiul de care se bucură țara 
noastră, personalitatea dumneavoas
tră proeminentă de strălucit con
ducător, de om politic și militant 
revoluționar care a reușit, ca ni
meni altul, să situeze România pe 
un loc de cea mai înaltă cinste în 
rindul țărilor lumii.

Ne exprimăm, și de această dată, 
din toată inima, aprobarea noastră 
totală față de politica internă și in
ternațională a partidului și statu
lui nostru, admirația fată de fer
mitatea și consecvența cu care 
militați pentru realizarea unor re
lații de înțelegere și colaborare pe 
toate planurile între popoarele lu
mii. pentru asigurarea păcii și 
securității internaționale.

Primirile de aleasă 6timă si con
siderație ce v-au fost făcute, apre
cierile deosebit de elogioase pe 
care personalități din cele mai mar
cante le-au rostit la adresa politicii 
interne si externe, profund realiste, 
promovate de partidul si statul nos
tru au relevat încă o dată înaltul 
prestigiu de care se bucură Româ
nia socialistă în lume — se spune 
in telegrama MINISTERULUI 
TRANSPORTURILOR ȘI TELECO
MUNICAȚIILOR.

Exprimindu-ne: împreună cu în
tregul nostru popor, adeziunea to
tală fată de rezultatele rodnice care 
au încununat această vizită, vă în
credințăm. mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
din transporturi si telecomunicații, 
în frunte cu comuniștii, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a-și 
spori contribuția lor la creșterea 
neîncetată a potențialului economic 
al tării, la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea 
Si ale Conferinței Naționale.

Manifestările pline de căldură cu 
care v-a înconjurat poporul brita
nic au confirmat încă o dată pres
tigiul de care se bucură țara noas
tră în lume, personalitatea dum
neavoastră proeminentă, de strălu
cit conducător de stat, neobosit 
militant revoluționar, luptător per
manent pentru democratizarea vie
ții internaționale, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
— se arată in telegrama MINIS
TERULUI ECONOMIEI FORES

TIERE ȘI MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII.

Profund atașați politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, ne exprimăm sentimentele 
de înălțătoare mîndrie patriotică 
față de rezultatele atît de bogate 
ale vizitei dumneavoastră în 
Marea Britanie, față de înțelege
rile realizate și față de modul în 
care ați înfățișat punctele de ve
dere ale poporului român în prin
cipalele probleme ale vieții inter
naționale.

Urmînd exemplul dumneavoastră 
strălucit de dragoste și devota
ment față de partid și popor, toți 
oamenii muncii din întreprinderi și 
aparatul ministerului, îrj frunte cu 
comuniștii, se angajează să realize
ze exemplar sarcinile ce le revin.

Prin activitatea pe care dum
neavoastră și tovarășa Elena 
Ceaușescu ați desfășurat-o, înțele
gerile care s-au perfectat vor con
tribui la lărgirea colaborării ro
mâno-britanice, în interesul ambe
lor țări, la dezvoltarea și moder
nizarea economiei noastre, la ridi
carea pe noi culmi a prestigiului 
României în lume — se arată în 
telegrama MINISTERULUI AGRI
CULTURII ȘI INDUSTRIEI ALI
MENTARE.

Vedem în vizita ce ați între- 
prins-o un eveniment cu profunde 
semnificații politice susținut de 
spiritul dumneavoastră de ini

• „Prin rezultatele atît de bogate ale vizitei in Marea Britanie v-ați afirmat, 
încă o dată, ca un strălucit exponent al intereselor națiunii noastre, ca un promotor 
neobosit al statornicirii unui climat nou pe arena mondială".

• „Politica noastră de pace și colaborare cu toate națiunile lumii este indisolubil 
legată de gîndirea și activitatea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înflăcărat patriot și om politic clarvăzător, ce vă bucurați de stima întregii lumi".

• „Ați reușit, tovarășe secretar general, ca nimeni altul, să situați România pe un loc 
de mare prestigiu in viața internațională, in rîndul țărilor lumii"

țiativă și de militant neobosit pen
tru transpunerea în viață a politi
cii realiste și umanitare a parti
dului nostru pe tărim internațio
nal, pentru extinderea și adincirea 
căilor de colaborare, apropiere, în
țelegere și conlucrare pașnică în
tre popoare, pentru ca întreaga o- 
menire să beneficieze în liniște de 
bunurile acestei planete și de reali
zările tehnico-științifice ale geniu
lui uman.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
deplina noastră adeziune față de 
laborioasa muncă ce ați desfășu
rat în timpul vizitei, asigurîndu-vă 
că. urmînd exemplul dumneavoas
tră personal de totală dăruire pen
tru binele poporului, nu vom 
precupeți nici un efort ca agricul
tura țării noastre, aflată în plin 
proces de modernizare, să contri
buie în tot mai mare măsură la 
creșterea bunăstării întregului po
por. <

Primirea aleasă ce v-a fost re
zervată. nenumăratele manifestări 
de stimă și apreciere ce au însoțit 
desfășurarea vizitei dumneavoastră 
constituie o nouă și grăitoare do
vadă a înaltei prețuiri de care se 
bucură, în întreaga lume, politica 
internă și externă a României, de- 
săvîrsită expresie a Programului 
partidului nostru comunist, al că
ror făuritor de căpătîi sînteti — se 
arată in telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE.

Urmărind cu vie admirație și 
mîndrie patriotică principalele eve
nimente ale vizitei de stat, vă asi
gurăm. mult stimate si iubite tova
rășe secretar general, de adeziunea 
noastră deplină fată de înalta pozi
ție principială pe care ati adoptat-o 
pe întregul parcurs al tratativelor, 
fată de fermitatea cu care ati pro
movat punctele de vedere ale 
României socialiste în cadrul unui 
exemplar efort de înțelegere și 
apropiere între cele două popoare cu 
orînduiri sociale diferite. în numele 
dorinței reciproc împărtășite de 
pace, independentă si suveranitate 
națională, de participare cu drepturi 
egale la făurirea unei lumi mai 
drepte si mai bune.

Exprimîndu-ne deplina satisfac
ție fată de înțelegerile și acordurile 
încheiate, ne angajăm, totodată, să 
facem totul spre a spori contribuția 
stiintei și tehnologiei naționale la 
înflorirea civilizației noastre socia
liste, la creșterea puterii de afirma
re a tării noastre în schimbul mon
dial de valori, să punem întreaga 
noastră putere de muncă în slujba 
transpunerii în viață a mărețului 
Program al partidului.

Comuniștii. întregul activ al CO
MITETULUI PENTRU PROBLE
MELE CONSILIILOR POPULARE, 
alături de toti oamenii muncii din 
patria noastră, au urmărit cu legi
timă mîndrie patriotică întreaga 
desfășurare a vizitei in Marea Bri
tanie. apreciind că aceasta se în
scrie ca o acțiune politică de o în
semnătate deosebită.

înaltele onoruri acordate dumnea
voastră si tovarășei Elena Ceaușescu 
reprezintă dovada cea mai eloc
ventă a înaltei aprecieri de care se 

bucură prodigioasa dumneavoastră 
activitate politică si meritele deose
bite ale tovarășei Elena Ceaușescu 
în dezvoltarea stiintei românești, în 
promovarea colaborării științifice 
cu alte state.

Exprimîndu-ne convingerea că 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor dintre România si Marea 
Britanie corespunde intereselor am
belor popoare, promovării unor re
lații bazate pe echitate în raportu
rile dintre state, vă asigurăm de 
adeziunea noastră deplină fată de 
întreaga politică internă sl interna
țională a partidului si statului nos
tru. al cărei promotor si militant 
neobosit sînteti.

în telegrama COMITETULUI 
ORGANIZAȚIEI DE PARTID A 
APARATULUI C.C. AL P.C.R. se 
spune: Prin conținutul ei bogat, 
prin rezultatele deosebit de fruc
tuoase. cu ample semnificații pe 
plan international, recenta vizită 
efectuată de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a reprezentat un mare 
succes politic, o nouă și importantă 
acțiune a politicii externe de pace 
si colaborare a tării noastre, mo
ment de excepțională însemnătate, 
fără precedent în întreaga istorie a 
legăturilor româno-engleze.

Confirmînd încă o dată consec
venta politicii externe a partidului 
si statului nostru de creare a unui 

climat de înțelegere si colaborare 
cu toate statele lumii, indiferent de 
orânduirea socială, vizita a de
monstrat elocvent, prin înaltele 
onoruri ce v-au fost rezervate, 
prin manifestările pline de stimă 
și dovezile de prietenie cu care ati 
fost întîmpinat pretutindeni, ma
rele prestigiu de care se bucură 
România în lume, personalitatea 
dumneavoastră proeminentă de 
strălucit conducător de partid și de 
stat, de clarvăzător si neobosit mi
litant pentru triumful celor mai 
nobile idealuri ale omenirii.

Folosim acest minunat prilej spre 
a ne exprima întreaga noastră re
cunoștință fată de tot ce ati între
prins și întreprindeți pentru înflo
rirea necontenită a patriei noastre 
socialiste, pentru ridicarea conti
nuă a prestigiului și autorității in
ternaționale a României.

în telegrama MINISTERULUI 
FINANȚELOR se arată: Sentimen
tele de stimă deosebită si cordiali
tate cu care ati fost întîmpinat 
pretutindeni. întîlnirile si convorbi
rile avute dovedesc încă si încă o 
dată prețuirea de care se bucură în 
lume politica externă a tării noas
tre. reprezintă expresia cea mai 
elocventă a înaltei aprecieri acor
date președintelui României, stră
lucit om de stat, patriot înflăcărat, 
eminentă personalitate a epocii 
contemporane, militant consecvent 
pentru echitate si dreptate pe pla
neta noastră.

Și pe pămîntul Marii Britanii ați 
dus solia păcii și colaborării, ați 
dovedit însușirile nobile ale po
porului român, voința noastră ar
zătoare de a trăi în pace, astfel 
îneît fiecare națiune să fie liberă 
si independentă, să poată să-si or
ganizeze viata așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară.

Semnarea în cursul vizitei a 
acordurilor de colaborare în do
meniul relațiilor economice creează 
un cadru favorabil pentru ampli
ficarea și diversificarea largă, mul
tilaterală a relațiilor bilaterale, atît 
în interesul reciproc, cit și al cau
zei generale a cooperării între 
națiuni.

Dînd glas sentimentelor de alea
să stimă si admirație profundă pe 
care poporul nostru le nutrește față 
de dumneavoastră, eminent condu
cător si militant neobosit, șef de 
stat de renume mondial, ne expri
măm profunda adeziune și recu
noștință pentru activitatea neobosită 
si rezultatele fructuoase obținute cu 
prilejul vizitei de stat în Marea 
Britanie — se arată în telegrama 
MINISTERULUI COMERȚULUI 
INTERIOR.

Vizita întreprinsă, documentele 
semnate dau o expresie puternic 
reliefată statorniciei cu care acțio
nați pentru extinderea colaborării 
cu toate popoarele lumii, de a găsi 
căile lărgirii și adîncirii relațiilor 
cu toate statele, mari sau mici, in
diferent de orînduirea politică, în 
interesul reciproc, al cauzei gene
rale a apropierii si înțelegerii între 
popoare, al destinderii și securității 
pe continentul nostru si în întreaga 
lume.

Șl cu acest prilej, comuniștii șl 
toti oameni muncii din comerțul so
cialist îsi exprimă angajamentul de 
a face totul pentru a ridica pe noi 
trepte, calitativ superioare, activita
tea de comerț, de a ne spori con
tribuția la înfăptuirea țelului su
prem al partidului de creștere a 
bunăstării generale a întregului 
popor.

Relațiile româno-britanice, care 
vor cunoaște o amplă dezvoltare 
în urma acestei vizite, vor con
stitui încă un exemplu viu de ra
porturi între două state cu orîn
duiri sociale diferite, dornice să 
trăiască în înțelegere șl prietenie, 
corespunzător intereselor ambelor 
popoare, ale păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume — se 
arată în telegrama MINISTERULUI 
ENERGIEI ELECTRICE.

Primirea deosebită ce v-a fost 
rezervată, înaltele aprecieri făcute 
de cele mai reprezentative perso
nalități ale vieții politice din 
Marea Britanie la adresa politicii 
clarvăzătoare promovate de dum
neavoastră în fruntea partidului și 
statului nostru reprezintă o pu
ternică expresie a personalității 
dumneavoastră ca eminent om de 
stat. Aceasta ne conferă nouă și 
întregului popor nețărmurita bucu
rie de a trăi în plină epocă de a- 
firmare plenară a României sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
nostru.

Folosim acest prilej, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a vă asigura că nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin.

Vizita dumneavoastră în Marea 
Britanie se îhscrie ca un eveni
ment major ar vieții internaționa
le și un punct culminant în evo
luția relațiilor dintre cele două țări 
— se arată în telegrama MINIS
TERULUI MUNCII.

Cele mai mari onoruri care v-au 
fost acordate dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
stima și respectul cu care ați fost 
înconjurat sînt noi și grăitoare 
mărturii ale prestigiului de care 
vă bucurați pe toate meridianele 
globului, ca remarcabilă persona
litate politică și eminent conducă
tor de stat al contemporaneității.

Reafirmăm și cu acest prilej 
profunda recunoștință și totala 
noastră adeziune la neobositele e- 
forturi pe care dumneavoastră le 
depuneți pentru înflorirea și propă
șirea patriei noastre, pentru fău
rirea unei lumi mai drepte șl mai 
bune.

Gîndul și respectul nostru 
nemărginit, ca și al întregii noas
tre națiuni socialiste, a fost per
manent alături de dumneavoastră 
în fiecare clipă a acestei acțiuni de 
excepțională insemnătate politică — 
se arată în telegrama MINISTE
RULUI INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI.

în ospitalitatea și primirea deo
sebit de cordială, în manifestările 
de înaltă stimă și onorurile cu 
care ați fost întîmpinat vedem re
cunoașterea înaltelor dumneavoas
tră virtuți și calități de om politic, 
care a reușit ca nimeni altul să 
situeze patria noastră la loc de cea 
mai înaltă cinste în rîndul țărilor 
lumii, numele ei fiind strîns legat 
în conștiința contemporaneității de 
numele dumneavoastră.

Vizita marchează o nouă contri
buție la statornicirea unui climat 
politic sănătos în Europa și în în
treaga lume.

Pentru constructorii de mașini 
din țara noastră, acțiunile inițiate 
oferă noi posibilități de afirmare, 
în domenii de vîrf ale tehnicii, ce 
vor consolida prestigiul pe care 
România l-a căpătat sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă.

Folosim și acest prilej, Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru a vă încredința că muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, toți oamenii 
muncii din industria constructoa
re de mașini, în frunte cu comu
niștii, însuflețiți de exemplul dum
neavoastră personal, își vor face 
cu devotament datoria, vor folosi 
întreaga energie și capacitate crea
toare și nu-și vor precupeți nici 
un efort pentru traducerea neabătu
tă în viață a politicii înțelepte a 
partidului nostru comunist.

Prezenți permanent cu Inima și 
gîndul alături de dumneavoastră, 
am urmărit cu viu interes, profundă 
satisfacție si mîndrie patriotică ac
tivitatea rodnică pe care ati desfă
șurat-o. activitate ce exprimă în cel 

mal înalt grad aspirațiile fundamen
tale ale națiunii noastre socialiste, 
de prosperitate, dezvoltare liberă 
și suverană. într-o lume a păcii, e- 
galitătii si cooperării rodnice — se 
arată în telegrama MINISTERULUI 
INDUSTRIEI UȘOARE.

Sîntem fericiți să vedem că neis
tovita dumneavoastră energie crea
toare. capacitatea de a călăuzi 
destinele României socialiste, poli
tica principială al cărei făuritor 
principal sînteti se bucură de sti
ma șl prețuirea largă a popoarelor.

Primirea călduroasă ce vi s-a fă
cut pe tot parcursul vizitei, onoru
rile înalte, convorbirile purtate șl 
documentele Încheiate sînt dovezi 
incontestabile ale marelui prestigiu, 
al respectului si considerației de 
care vă bucurați, atît dumneavoas
tră. personalitate marcantă a vieții 
politice internaționale, cit și tova
rășa Elena Ceaușescu, savantă de 
renume mondial, activist neobosit 
pe tărim politico-social.

In deplină unitate, vă asigurăm 
de hotărirea noastră fermă de a 
contribui In mod exemplar la în
făptuirea politicii interne si exter
ne a partidului nostru.

Primirea deosebit de cordială 
care vi s-a rezervat In timpul vizitei 
în Marea Britanie demonstrează 
încă o dată prestigiul imens de 
care se bucură în întreaga lume po
litica externă a României socia
liste, elaborată și promovată de 

dumneavoastră — se arată în tele
grama ÎNTREPRINDERII meca
nice DE MATERIAL RULANT 
GRIV1ȚA ROȘIE.

Ne manifestăm și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, adeziunea totală 
față de pozițiile principiale și con
structive ale țării noastre in marile 
probleme ale actualității interna
ționale, față de clarviziunea, fermi
tatea și consecvența cu care le 
afirmați.

Animați de minunatul dumnea
voastră exemplu, exprimîndu-ne în 
același timp întreaga noastră re
cunoștință pentru prodigioasa și 
neobosita activitate pe care o des- 
fășurați în fruntea partidului șl 
statului nostru, pentru progresul și 
prosperitatea patriei, pentru creș
terea prestigiului ei internațional, 
vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem 
hotărîți să facem totul pentru în
florirea scumpei noastre patrii.

Gindurile noastre de aleasă pre
țuire. de stimă si nemărginită dra
goste si încredere v-au însoțit. sti
mate tovarășe secretar general, si în 
această vizită, căreia, așa cum ne 
este bine cunoscut, i-ați imprimat 
un dens si dinamic caracter de lucru 
— se arată în telegrama COMBINA
TULUI PETROCHIMIC PITEȘTI.

Nutrim convingerea neclintită că 
rezultatele rodnice ale vizitei dum
neavoastră în Marea Britanie con
tribuie la creșterea continuă a pres
tigiului României în lume, consti
tuind, totodată, prin numeroasele 
acorduri si- înțelegeri încheiate în 
domeniul schimburilor economice, 
tehnico-științifice și culturale, o 
bază trainică a dezvoltării continue 
a patriei noastre socialiste, a în
tregii noâstre națiuni.

Sîntem ferm hotărî ti. mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, să con
tribuim si noi. petrochimistii din 
Argeș, prin producția pe care o 
realizăm, la îndeplinirea sarcinilor 
de export ale tării, la creșterea 
prestigiului si competitivității pro
duselor românești pe piața externă, 
la înfăptuirea politicii interne si 
externe a partidului.

Alături de întreaga generație 
tînără a țării, Împreună cu toți oa
menii muncii din patria noastră, 
tinerii din județul Brăila au urmă
rit zi de zi, cu viu interes, îndrep
tățită satisfacție și mîndrie patrio
tică, vizita de stat pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați e- 
fectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord — se spune în telegra
ma COMITETULUI MUNICIPAL 
BRAILA AL U.T.C.

Asemenea întregului nostru po
por, a comuniștilor, tinerii de pe 
aceste meleaguri își exprimă de
plinul acord și înalta apreciere față 
de rezultatele deosebit de fructuoa
se prilejuite de această nouă solie 
de pace, prietenie și colaborare, 
calda recunoștință pentru exemplul 
de dăruire și devotament față de 
binele poporului, pentru părinteasca 
grijă ce o purtați tineretului. Stima 
și prețuirea cu care ați fost în

conjurat pretutindeni au dat ex
presie înaltei considerații de care 
vă bucurați, aprecierea ideilor no
vatoare pe care le promovați, re
cunoașterea rolului excepțional pe 
care îl aveți în întărirea colaboră
rii și prieteniei între toate po
poarele lumii.

In telegrama ÎNTREPRINDERII 
DE CINESCOAPE BUCUREȘTI 
se spune : Stima, respectul si 
căldura cu care ati fost primit, 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
constituie încă o dovadă ■’răitoare a 
marii atentil care se acordă șefului 
statului nostru, a considerației 
profunde manifestate si în Marea 
Britanie. ca de altfel pretutindeni în 
lume, fată de personalitatea dum
neavoastră politică remarcabilă. 
Prin activitatea neobosită si la
borioasă pe care o desfăsurati ati 
ridicat prestigiul si autoritatea in
ternațională a României pe. culmi 
neatinse niciodată pînă în prezent.

Colectivul de oameni ai muncii 
din întreprinderea de cinescoape, în 
frunte cu comuniștii. îsi exprimă 
adeziunea unanimă si deplină fată 
de rezultatele vizitei dumneavoastră 
în Marea Britanie fată de întreaga 
politică internă si externă a 
partidului nostru si se angajează si 
cu această ocazie să realizeze 
neabătut sarcinile care-i revin din 
hotărârile Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și ale Conferinței Naționale.

Cel peste 18 000 de lucrători din 
ÎNTREPRINDEREA DE CONFEC
ȚII ȘI TRICOTAJE BUCUREȘTI 
își exprimă via satisfacție, profunda 
aprobare față de rezultatele noii si 
deosebit de rodnicei solii de pace 
și colaborare pe care dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați în
treprins-o în Marea Britanie. în 
timpul vizitei a răsunat din nou 
glasul patriei noastre, s-au făcut 
auzite din nou pe plan internațio
nal opinii și concepții profund u- 
maniste, pătrunse de grijă fată de 
viitorul umanității, personalitatea 
dumneavoastră afirmîndu-se încă o 
dată ca un strălucit exponent al 
intereselor națiunii noastre socialis
te. al unei politici noi pe arena 
mondială.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din județul Cluj au trăit 
momente de deosebită satisfacție si 
mîndrie patriotică urmărind cu viu 
interes vizita efectuată de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa. 
Elena Ceaușescu. în Marea Britanie 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN CLUJ AL OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA. Ne-am con
vins din nou de inestimabila acti
vitate pe care o desfășurati. ca sol 
al năzuințelor tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate.

Ca fii devotați ai României so
cialiste. care trăim și muncim pe 
aceste meleaguri împreună cu oa
menii muncii români, bucurîndu-ne, 
în deplină unitate și egalitate, de 
roadele succeselor dobîndite, vă în
credințăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii de naționalitate maghiară 
din județul Cluj vor participa cu 
toată energia și priceperea lor la 
măreața operă de înălțare a patriei 
noastre pe noi trepte ale bunăstării, 
culturii și civilizației.

In telegrama CONSILIULUI JU
DEȚEAN ALBA AL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA se arată: Sîntem 
profund impresionați de înalta pre
țuire ce vi s-a acordat, de stima și 
alesele aprecieri ce vi s-au adus 
de opinia publică din Marea Bri
tanie, de înaltele personalități cu 
care v-ați întîlnit, aceasta consti
tuind o recunoaștere unanimă a 
înaltelor dumneavoastră calități de 
om politic.

Oamenii muncii de naționalitate 
germană din județul Alba își ex
primă și cu acest prilej adeziunea 
totală față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, concepută și condusă cu 
atîta clarviziune de dumneavoastră 
și vă asigurăm că vom munci fără 
preget, in cea mai strânsă frăție cu 
oamenii muncii români și maghiari, 
pentru sporirea contribuției noastre 
la ridicarea continuă a patriei 
noastre — Republica Socialistă 
România — pe culmile progresului, 
bunăstării și civilizației.

Am urmărit cu sentimente de în
dreptățită mîndrie patriotică ma

nifestările emoționante de înaltă 
stimă si considerație cu care ati 
fost întimpinat pretutindeni în Re
gatul Unit al Marii Britanii si 
Irlandei de Nord — se spune în te
legrama BIROULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI JUDEȚEAN AL 
SINDICATELOR GALAȚI. însufle
țiți de înaltul dumneavoastră exem
plu de slujire cu abnegație si 
pasiune revoluționară a intereselor 
poporului, cauzei socialismului și 
păcii, organizația județeană a sin
dicatelor este hotărâtă ca, muncind 
cu dăruire si entuziasm, să facă 
totul pentru înfăptuirea obiective
lor Congresului al XI-lea Si ale 
Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român, a indicațiilor dum
neavoastră pentru ridicarea patriei 
noastre pe culmile progresului si 
prosperității, ale socialismului si 
comunismului.

în vizita ne care atî întreprins-o 
în Marea Britanie vedem încă o 
confirmare a realismului politicii 
promovate de partidul si statul 
nostru, pentru lărgirea relațiilor 
economice, tehnico-stiintifice si cul
turale cu toate statele lumii, în in
teresul consolidării păcii și prie
teniei între popoare — se arată în 
telegrama ÎNTREPRINDERII DE 
COMERȚ EXTERIOR „ROMANO- 
EXPORT".

Sîntem pe deplin convinși că re
zultatele acestei vizite vor contribui 
la o si mai puternică afirmare a 
politicii noastre de pace, prietenie 
si colaborare cu toate națiunile lumii 
si că toate acestea se leagă nemij
locit de munca, creația si străda
nia dumneavoastră, strălucit patriot 
si om politic, clarvăzător, ce vă 
bucurați nu numai de adinca pre
țuire si stimă a minunatului popor 
al cărui tiu sînteți, dar și de 
admirația Întregii lumi progresiste.

împreună cu Întregul nostru po
por. oamenii muncii, români, ma
ghiari. germani și de alte naționa
lități. din municipiul Lugoj trăiesc 
în aceste zile momente de intensă 
vibrație, de îndreptățită mîndrie pa
triotică. prilejuite de strălucita 
dumneavoastră solie de pace si co
laborare In Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord — se 
arată-:în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL LUGOJ AL P.C.R.

Vă exprimăm și cu acest prilej 
dragostea noastră fierbinte, gratitu
dinea și admirația pentru aportul 
dumneavoastră hotărîtor la dezvol
tarea patriei noastre pe drumul bu
năstării și socialismului, a relațiilor 
internaționale ale României cu toa
te țările lumii. Vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de hotărirea noastră 
fermă de ă vă urma neabătut in 
tot ceea ce gîndiți și întreprindeți 
pentru ridicarea pe noi trepte de 
progres și civilizație a patriei noas
tre socialiste, înnoindu-ne anga
jamentul de a munci tot mai bine, 
cu pasiune și răspundere comunistă, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din hotărârile 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

Modul strălucit în care ati purtat 
noua solie de pace relevă încă o 
dată contribuția deosebită pe care 
dumneavoastră, mult iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu. o aduceți ne
contenit la afirmarea în viata in
ternațională a principiilor politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, la sporirea continuă a pres
tigiului României în lume — se a- 
rată în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL BUZĂU AL P.C.R. B

Vă adresăm, stimate tovarășe se
cretar general. întreaga noastră 
gratitudine pentru activitatea rodni
că desfășurată pe parcursul aces
tei vizite.

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL GALAȚI AL P.C.R. se 
arată : Comuniștii. toți locuitorii 
municipiului Galați se alătură în
tregului nostru popor și vă aduc 
profundul lor omagiu. înalta pre
țuire și recunoștință pentru bilan
țul bogat și rezultatele deosebit de 
rodnice ale vizitei pe care ati în
treprins-o în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord.

Primirea deosebit de cordială si 
entuziastă, interesul cu care opinia 
publică engleză, cercurile politice și 
de afaceri v-au primit, precum si 
rezultatele strălucite ale acestui dia
log la nivel înalt româno-englez 
reprezintă o nouă confirmare - a 
prestigiului dobîndit de România 
socialistă în lume, o recunoaștere a 
contribuției excepționale a dum
neavoastră la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie șl colaborare cu toate 
statele lumii.

Acțiunilor dumneavoastră, tova
rășe secretar general. îndreptate 
spre făurirea unei Românii socialis
te prospere și demne, pentru afir
marea tării noastre în rindul po
poarelor lumii, le vom răspunde cu 
noi fapte de muncă, cu noi realizări 
pentru a îndeplini în mod exemplar 
hotăririle Congresului al kl-lea și 
ale Conferinței Naționale a parti
dului.

Acordurile și înțelegerile pe care 
le-ati realizat, rezultatele obținute 
în urma vizitei în Marea Britanie 
constituie pentru noi îndemnuri 
pilduitoare în munca pe care o des
fășurăm pentru transpunerea în 
viată a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, în 
vederea îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor economice și sociale ce 
revin municipiului nostru în acest 
an și pe întregul cincinal — se spu
ne în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL PLOIEȘTI AL P.C.R. 
Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de toată dragos
tea și vă urăm viată lungă și pu
tere de muncă spre binele patriei 
dragi, al păcii în lumea întreagă.
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„Prestigioasele distincții acordate 

tovarășei Elena Ceaușescu, o înaltă 
prețuire a rezultatelor remarcabile 

obținute de știința romanească"

Congresul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

MESAJUL COMITETULUI CENTRAI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Recenta vizită de stat In Marea Brltanle a tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu s-a constituit ca o nouâ șl pregnantă afirmare a po
liticii externe active șl dinamice a României, pusâ in slujba dezvoltării 
continue a prieteniei intre popoare, a Instaurării unul climat de pace 
și injelegere in lume, polarizind atenția milioanelor de oameni ai muncii 
de pe intreg cuprinsul țârii

Cu sentimente de profundâ mtndrle patriotică, întregul nostru po
por a luat cunoștințâ de rezultatele el remarcabile, materializate in 
semnarea unor documente de excepționali Importanți pentru dezvol
tarea viitoare a relațiilor româno-britanice, pe multiple planuri. Prin 
intreaga sa desfișurare, vizita a relevat, inci o datâ, înalta prețuire 
de care se bucuri in lume activitatea prodigloasi și neobosltâ a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu consacratâ marilor idealuri ale omenirii, 
prestigiul crescînd al României pe plan mondial.

Totodati, oamenii muncii din patria noastri au urmirit cu dragoste 
șl deosebiți satisfacție prestigioasa activitate desfișurati, in timpul aces
tei vizite, de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent reprezentant al științei 
românești contemporane. Aprecierile la adresa muncii sale pline de dâ- 
ruire pe tirimul științific, care și-au găsit expresia în conferirea unor 
Înalte distincții academice — titlul de „Fellow", acordat de Institutul 
regal de chimie, șl cel de profesor Honoris Causa, acordat pentru prima 
datâ unei personalități științifice din străinătate de către Politehnica 
Londrei centrale — au umplut de legitimă mîndrle Inimile milioanelor 
de cetățeni ai României socialiste.

Sentimentele de prețuire și aleasâ stimă ale întregului nostru popor 
au fost exprimate in emoționante telegrame transmise tovarășei Elena 
Ceaușescu de numeroase organizații de partid șl de femei, colective 
din institute de cercetare șl invâțâmint superior, personalități din do
meniul științei, culturii șl artei, de alți oameni ai muncii.

Comuniștii, lucrătorii din dome
niul științei, lnvătămintulul si cul
turii. totl oamenii muncii din iu- 
detul Cluj — români, maghiari și 
de altă naționalitate — la fel ca În
tregul popor — se spune In telegra
ma adresată tovarășei Elena 
Ceaușescu de COMITETUL JUDE
ȚEAN CLUJ AL P.C.R. — vă adre
sează cele mai calde felicitări si vă 
urează din adlncul inimii lor multă 
sănătate și putere de muncă, pen
tru realizarea de noi și deosebite 
succese în activitatea dumneavoas
tră științifică, po
litică și socială, 
spre binele, pro
gresul și prospe
ritatea scumpei 
noastre patrii 
Republica Socia
listă România, 
înaltele distincții 
conferite cu oca
zia vizitei in 
Marea Britanie 
ilustrează în mod 
grăitor aprecierea 
deosebită de care 
ae bucură în ochii 
lumii întregi me
ritele și rodnicia 
excepțională ale activității pe care o 
desfășurați pe tărimul științei, pre
țuirea profundâ pentru personalita
tea dumneavoastră din partea celor 
mal de seamă exponenți ai științei, 

: lnvățămintului șl ai vieții publice 
mondiale. Este pentru noi toți un 
prilej de aleasă mîndrle și satisfac
ție faptul că cele două foruri ale 
științei engleze de reputație inter
națională omagiază contribuția deo
sebită adusă de dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă academician. 
Ia dezvoltarea chimiei macromole- 
culare și la aplicarea rezultatelor 
cercetării științifice In beneficiul 
omenirii, aportul remarcabil la dez
voltarea tehnologiei.

Am urmărit cu inimile pline de 
bucurie înaltele onoruri ce vi s-au 
rezervat cu prilejul vizitei Între
prinse. alături de mult iubitul șl 
stimatul tovarăș Nlcolae Ceaușescu, 
In Marea Britanie.

însuflețiți de strălucitorul dum
neavoastră exemplu de om politic 
si de știință, de mamă si soție, de 
consecvent revoluționar, ne anga
jăm. mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. să facem totul pentru 
transpunerea în fapte a programu
lui partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
Si de înaintare a scumpei noastre 
patrii spre comunism — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DE PARTID MARAMURE$.

In telegrama sa. COMITETUL 
județean COVASNA AL P.C.R. 
arată : Toți cei ce trăim si mun
cim pe aceste meleaguri, români si 
maghiari, in strinsă unitate si fră
ție. întreaga intelectualitate tehni
că. economică, cadre didactice, me
dici. dăm o Înaltă apreciere activi
tății și rolului determinant pe care 
11 aveți dumneavoastră în organiza
rea și perfecționarea învătămintu- 
lul românesc, legarea lui mai mult 
de viață, de practică, pentru for
marea tinerei generații în spiritul 
muncii, al dăruirii totale față de 
cauza poporului și patriei noastre.

Vă asigurăm, mult stimată sl Iu
bită tovarășă Elena Ceaușescu. că 
aplictnd cu fermitate hotăririle 
Congresului al Xî-lea șl Conferin
ței Naționale ale partidului, a pre
țioaselor indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. vom munci mai 
bine, mai mult, punind In valoare 
Întreaga capacitate creatoare a oa
menilor muncii din județul nostru, 
pentru ca. alături de Întregul po
por. să ne aducem contribuția la 
Înflorirea patriei noastre scumpe, 
Republica Socialistă România.

COLECTIVUL DE OAMENI AI 
MUNCII DE LA INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI SI PROIECTĂRI PEN
TRU MINEREURI SI METALURGIE 
NEFEROASE BAIA MARE a pri
mit cu adincă satisfacție si mtndrle 
patriotică vestea conferirii înaltelor 
distincții britanice, care recunosc 
nu numai un mare savant, dar re
prezintă In același timp si elogii 
aduse întregii stiinte românești. Ele 
sînt noi mărturii ale deosebitelor 
dumneavoastră merite în promo
varea gindirll științifice românești 
— se arată în telegrama acestui 
harnic colectiv de muncă.

LUCRĂTORII INSTITUTULUI 
DE CERCETĂRI SI PROIEC
TĂRI MINIERE PENTRU SUB
STANȚE NEMETALIFERE DIN 
CLUJ-NAPOCA — se spune în te
legrama acestora — sînt mîndri de 
faptul că fac parte din detașamen
tul progresului științific si tehnolo
gic din tara noastră si. cu această 
ocazie. îsi reînnoiesc angaiamentele 
de a îndeplini in mod exemplar toa

te sarcinile ce le revin în moder
nizarea indușfriei extractive în 
acest cincinal al revoluției tehnico- 
stiintlfice.

Considerăm că conferirea înalte
lor titluri de membru de onoare al 
Institutului regal de chimie și Pro
fesor Honoris Causa al Institutului 
politehnic din Londra centrală 
subliniază, încă o dată, cu preg
nanță, prestigiul de care se bucură 
România peste hotare, recunoaște
rea activității laborioase desfășu
rate de dumneavoastră, mult 

Telegrame de felicitare adresate 
tovarășei Elena Ceaușescu 

pentru înaltele titluri academice 
conferite cu prilejul vizitei 

în Marea Britanie
stimată tovarășe Elena Ceaușescu, 
în domeniul științei. Ne exprimăm 
bucuria noastră sinceră pentru a- 
ceastă nouă izbindă repurtată șl pe 
acest tărim pentru afirmarea tot 
mai mult a științei românești în 
lumea contemporană, se spune in
tr-o telegramă' adresată de CA
DRELE DIDACTICE DIN JU
DEȚUL COVASNA.

PER8ONALUL MUNCITOR DIN 
INSTITUTUL DE CHIMIE CLUJ- 
NAPOCA arată în telegrama sa : 
Sintern pătrunși de o profundă 
admirație șl bucurie fată de contri
buția dumneavoastră deosebită la 
prestigiul international al știlntel 
românești, ilustrată elocvent pjxn 
conferirea de înalte titluri științifice 
britanice în semn de înaltă apre
ciere a rodnicei dumneavoastră ac
tivități științifica

însuflețiți de cele mat alese 
sentimente de considerație și res
pect fată de prodigioasa dumnea
voastră activitate științifică si poli
tică, sintern ferm hotărîți ca, prin 
întreaga noastră activitate, să con
tribuim la realizarea obiectivelor 
cincinalului revoluției tehnico-stiin- 
țifice, aduclndu-ne astfel aportul la 
dezvoltarea stiintei în sluiba Păcii 
si progresului Întregii umanități.

Am trăit pe deplin satisfacția 
unei noi recunoașteri a contribu
ției pe care o aduceți continuu la 
dezvoltarea științei românești și 
mondiale. înaltele titluri științifice 
care v-au fost conferite încununea
ză activitatea dumneavoastră pres
tigioasă de eminent om de știință, 
interesat nu numai în ridicarea cu
noașterii umane pe noi culmi, dar 
și in folosirea tuturor rezultatelor 
științei în scopul Înălțării omului 
însuși, al creșterii demnității sale, 
a autoputemiciei sale în fața uni
versului. Ideile nobile pe care 
le-ați purtat în această nouă solie 
de pace iși găsesc o adîncă rezo
nanță în conștiințele noastre — 
spune în telegrama sa COLECTI
VUL DE MUNCA DE LA COMBI
NATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ.

Este o mare satisfacție pentru 
colectivul nostru să auzim aprecie
rile deosebite la adresa dumnea
voastră ca om de stiintă si coordo
nator al muncii de cercetare in ca
litatea de membru al Biroului Con
siliului National pentru Știlntă și 
Tehnologie, pentru meritul de a fi 
abordat si cercetat cu multă distinc
ție domeniul chimiei macromolecu- 
lare. în special al pollmerizării izo- 
prenilor si stabilizării cauciucului 
sintetic. Vedem în aceasta si apre
cierea de care se bucură în străină
tate învătămîntul si stiintă româ
nească. activitatea de cercetare ști
ințifică pusă în slujba făuririi unei 
economii modeme, care să ser
vească. bunăstării si fericirii po
porului nostru. Este un minunat 
prilej pentru noi să ne exprimăm 
dragostea profundă și înalta prețui
re pentru munca dumneavoastră 
neobosită, perseverentă, plină de 
dăruire sl încununată de succes în 
domeniul chimiei, pentru neobosita 
dumneavoastră activitate de a lărgi 
Si Întări colaborarea si schimbul de 
Informații Intre oamenii de stiintă 
de pretutindeni, pentru ca Întregul 
potential științific să servească 
Păcii si progresului în lume, arată 
COLECTIVUL OAMENILOR MUN
CII DE LA INSTITUTUL DE CER
CETĂRI CHIMICO-FARMACEUTI- 
CE DIN CLUJ-NAPOCA.

Legitima mîndrie patriotică pen
tru puternica afirmare pe plan 
mondial a prestigiului științei ro
mânești exprimă, de asemenea, 

COLECTIVUL DE CERCETĂTORI, 
INGINERI, FIZICIENI, CHIMIȘTI, 
MUNCITORI ȘI TEHNICIENI DIN 
INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE 
IZOTOPICA ȘI MOLECULARĂ 
CLUJ-NAPOCA. Această mîn
drie — se spune în telegramă — 
ne mobilizează să ne angajăm 
cu și mai multă dăruire la 
îndeplinirea mărețelor sarcini 
ale cercetării românești, puse in 
fața noastră de către cincinalul re
voluției tehnico-științifice.

Noi, care avem fericita posibili
tate să transpunem în practică in
dustrială o parte din valoroasele 
dumneavoastră cercetări consacrate 
plastifianților polimeri și polieste- 
rilor pentru poliuretani, apreciem 
cu mîndrie și bucurie noua re
cunoaștere internațională a me
ritelor și personalității dumnea
voastră științifice. înaltele titluri 
științifice conferite constituie, tot
odată, un omagiu adus muncii 
laborioase și prestigiului obținut de 
cercetarea științifică din România 
socialistă, la care dumneavoastră 
vă dați cu atîta abnegație contribu
ția — subliniază în telegrama lor 
LUCRĂTORII combinatului 
PETROCHIMIC „SOLVENTUL" ȘI 
LABORATORULUI DE CERCE
TARE ICECHIM DIN CADRUL 
COMBINATULUI PETROCHIMIC 
„SOLVENTUL" DIN TIMIȘOARA.

LUCRATORII COLECTIVULUI 
DE CERCETĂTORI AI CENTRU
LUI DE CHIMIE DIN TIMIȘOARA 
arată in telegrama lor: îm
preună cu toti cei care lucrează în 
domeniul acesta de cercetare. îm
preună cu toti cetățenii României, 
sintern mîndri de distincțiile ce 
v-au fost atribuite si vă dorim 
putere de muncă si ani multi pen
tru dezvoltarea chimiei românești 
si pentru ridicarea si cinstirea nu
melui României peste hotare.

Sîntem conștien
te că, in calita
tea dumneavoas
tră de om politic 
și de știință, ați 
înălțat faima ță
rii tot mai sus, 
slujind cu devo
tament interese
le României so
cialiste — se spu
ne în telegrama 
adresată de CO
MITETUL JUDE
ȚEAN AL FE
MEILOR DIN 
JUDEȚUL DÎM
BOVIȚA. Femei

le acestor meleaguri iși fac un ti
tlu de mîndrie din această recu
noaștere ă meritelor dumneavoas
tră pe plan intern și international 
pentru cinstirea adusă științei ro
mânești și vă exprimă prinosul 
nostru fierbinte de dragoste și re
cunoștință.

Totodată, ne angajăm ca alături 
de oamenii muncii din județul Dîm
bovița să muncim cu mai multă 
dăruire si responsabilitate, iar ca 
soții si mame, să contribuim la în
florirea națiunii noastre, crescînd si 
educind copii, care să ridice la noi 
glorii socialiste faima străbună a 
fostei cetăți de scaun.

Aceleași sentimente de adîncă re
cunoștință pentru tot ceea ce s-a 
realizat în acești ani în favoarea 
afirmării vocației femeii pentru o 
viată cetățenească si profesională 
activă, pentru măsurile Întreprinse 
în vederea creșterii rolului ei In 
viata economică, politică sl socială 
a tării. în conducerea societății, 
pentru grija permanentă si atentă 
fată de consolidarea familiei, ocro
tirea mamei si copilului si edu
carea tinerei generații — operă cu 
adînci semnificații si implicații în 
societatea românească contempora
nă. la care tovarășa Elena Ceausescu 
îsi aduce o contribuție inestimabilă 
— au adresat si COMITETELE FE
MEILOR DIN JUDEȚELE MUREȘ, 
BACĂU. GALAȚI. TELEORMAN, 
ALBA, DOLJ. COVASNA. CA ȘI 
DIN ORAȘEtE URZICENI ȘI 
FOCȘANI.

Cuvinte de profundă stimă si 
prețuire, de înaltă mîndrie patriotică 
pentru contribuția deosebită la ridi
carea prestigiului stiintei românești 
pe cele mai înalte culmi ale recu
noașterii pe plan international au 
adresat tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceausescu : colecti
vul de femei de la întreprinderea 
..Libertatea", din Sibiu : cercetăto
rii științifici, muncitorii, inginerii si 
tehnicienii de la Institutul de su
dură si încercări de materiale din 
Timișoara ; muncitorii sanitari din 
județul Timiș : lucrătorii Institutu
lui de cercetări produse auxiliare 
organice din Mediaș ; muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprinderii 
de tricotaje „1 Iunie" din Timișoara; 
oamenii muncii din orașul Ți- 
cleni ; locuitorii comunei Tărlun- 
geni din județul Brașov ; colecti
vul de oameni ai muncii din în
treprinderea textilă Pitești ; mem
brii de partid, tinerii uteciști, toți 
cetățenii orașului Odobești ; colec
tivul de muncă al întreprinderii 
„7 Noiembrie" din Sibiu ; colecti
vul Teatrului maghiar de stat din 
Sfîntu Gheorghe, precum și Filia
la județeană Covasna a Uniunii 
Artiștilor Plastici.

Telegrame prin care și-au ex
primat via satisfacție, sentimentele 
de adincă mîndrie patriotică au a- 
dresat tovarășei Elena Ceaușescu 
și : academicianul Victor Preda, 
prof. dr. docent St. E. V. Bancu, 
dr. docent St. Szabo Arpad, cerce
tător științific principal la In
stitutul de tehnologie izotopi- 
că și moleculară din Cluj-Na- 
poca. prof. univ. Tiberiu Ma
ros de la Institutul de medicină 
și farmacie din Tg. Mureș, conf. 
dr. ing. Filofteia Negruțiu, prorec
tor al Universității din Brașov, dr. 
Szekely Zoltan, membru corespon
dent al Academiei de Științe So
ciale și Politice, prof. dr. Ladislau 
Kekedy, prof. dr. Ionel Haiduc, 
prof. dr. Candin Liteanu de la Fa
cultatea de tehnologie chimică a 
Universității Babeș-Bolyai.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Stimați tovarăși,
Primiți sincerele noastre mulțumiri pentru felicitările cordiale adresate 

cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace.
împărtășim încrederea dumneavoastră că relațiile tradiționale de prietenie 

și colaborare dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist 
Român, dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta neabătut, în folosul 
popoarelor Cehoslovaciei și României, în interesul unității țărilor socialiste, 
al cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Permiteți-ne, stimați tovarăși, să urăm Partidului Comunist Român, 
Întregului popor român și dumneavoastră personal noi și mari succese în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, 
în construirea socialismului în țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Lucrările sesiunii Comisiei mixte 
româno-iugoslave pentru Porțile de Fier

La București s-au desfășurat lu
crările celei de-a XXV-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier.

Comisia mixtă a luat măsuri de 
transpunere în practică a prevederi
lor Acordului dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia privind condițiile extinderii 
colaborării pentru utilizarea poten
țialului hidroenergetic al Dunării,

Cronica
Delegația militară chineză de prie

tenie, condusă de Liang Pi-ie, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, locțiitor ai 
șefului Direcției generale politice a 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare, a vizitat Comandamentul mari
nei militare și o unitate de aviație. 
Oaspeții militari chinezi au vizitat, 
de asemenea, Șantierul naval Man
galia, I.A.S. Murfatlar, precum și 
obiective turistice de pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre.★

Tovarășul Mihai Dalea. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. s-a întîlnit, 
miercuri, cu Otumfuo Opoku Ware 
al II-lea. șeful tribului Ashanti, pre
ședintele Adunării șefilor de trib din 
Ghana. care tace o vizită de priete
nie in tara noastră, la invitația Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

La Întrevedere au participat, din 
partea română. Constantin Vasiliu, 
adjunct al șefului Secției de relații 
externe a C.C. al P.C.R.. Nicolae Po- 
povici, adjunct al ministrului jus
tiției. si Mircea Rădulescu. membru 
ai comitetului de conducere al Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Africa si Asia, iar din partea ghaneză 
Oheneba Osei Yaw. șeful tribului 
Ankase, J. Owusu-Ansah. secretar 
personal, și Nana J. Edward Mensah, 
purtătorul de cuvînt al lui Otumfuo 
Opoku Ware al II-lea. A fost prezent 
Kwame Addae. ambasadorul Republi
cii Ghana la București.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, s-a realizat o in
formare reciprocă asupra preocupă
rilor actuale privind dezvoltarea eco
nomică si social-politică a celor două 
țări si s-a exprimat, de ambele părți, 
dorința ca raporturile de colaborare, 
prietenia si solidaritatea dintre 
România si Ghana să se întărească 
în continuare, in interesul popoarelor 
respective, al cauzei progresului și 
păcii in lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

în aceeași zi. Otumfuo Opoku 
Ware al II-lea, Împreună cu soția sa, 
Victoria Opoku Ware, si ceilalți 
membri ai delegației au vizitat Ca
pitala ; oaspeții au fost Însoțiți de 
tovarășul Ion Bucur, vicepreședinte 
al- consiliului popular, și de arhitec- 
tul-șef al municipiului București.

tv
PROGRAMUL 1

15.55 Telex
16,00 Teleșcoală. „Pe aici nu se trece 

Luptele pentru unitate șl indepen
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țării. Vor cădea averse Izolate de
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Finala „Cupei României” la fotbal
Echipele Universitatea Craiova și 

F.C. Olimpia Satu Mare iși vor dis
puta astăzi finala celei de-a 40-a 
ediții a „Cupei României" la fotbal, 
care in acest an se desfășoară sub

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

Miercuri, ultimele două partide ale 
grupei semifinale A din cadrul tur
neului final al campionatului mondial 
de fotbal s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Buenos Aires : Olanda — 
Italia 2—1 (0—1). Au marcat Reny
Brands (autogol in minutul 18), 
Brands (min. 50) si Arie Haan (min. 
75) ; Cordoba : Austria — R.F. Ger
mania 3—2 (0—1). Punctele au fost 
înscrise de Kreuz (min. 58), Krankl 
(min. 65 si 88). respectiv Rummenigge 
(min. 18) si Koelzenbein (min. 67).

Pentru finala campionatului mon
dial s-a calificat echipa Olandei. Se

semnat la București, la 19 februarie 
1977. Au fost adoptate, totodată, do
cumente și regulamente ale organe
lor de lucru ale comisiei.

La lucrări au participat președinții 
celor două părți in comisie — Gheor
ghe Cocoș, adjunct al ministrului 
energiei electrice, și Milojko Velio- 
vici, președintele Camerei economice 
a Republicii Socialiste Serbia.

(Agerpres)

zilei
La amiază, delegația ghaneză a fă

cut o vizită la I.A.S. „30 Decembrie"; 
in comună, unde au fost întîmpinați 
de tovarășul Constantin Ion. secretar 
al Consiliului județean Ilfov al 
F.U.S.. oaspeții au vizitat unele uni
tăți agricole si zootehnice si s-au in- 
tilnit cu reprezentanți ai autorități
lor locale.

După-amiază. Otumfuo Opoku 
Ware al II-lea. Împreună cu o parte 
a membrilor delegației, a vizitat în
treprinderea de mașini-unelte și a- 
gregate București, unde au fost in- 
timpinați de tovarășul Virgil Stere, 
directorul Întreprinderii. si au 
purtat discuții la Consiliul oame
nilor muncii. ★

Delegația Grupului parlamentar de 
prietenie Turcia — România, condusă 
de Mehmet Unaldî, vicepreședinte al 
Senatului, președintele Grupului par
lamentar de prietenie Turcia — 
România, care se află în țara noas
tră, a făcut, miercuri, o vizită în ju
dețul Brașov. Oaspeții au avut o în
trevedere cu președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului popular 
al județului Brașov, Gheorghe Dumi- 
trache, și au vizitat întreprinderea 
„Tractorul", unde în prezent se află 
în pregătire un nou lot de tractoare 
pentru a fi exportat in Turcia. Au 
fost vizitate, de asemenea, obiective 
turistice și social-culturale din jude
țul Brașov. ★

Miercuri * Început In Capitală cel 
de-al V-lea Concurs republican al 
filmului de protecție a muncii, orga
nizat de Uniunea Generală a Sindi
catelor din România și Ministerul 
Muncit Timp de trei zile vor fi pre
zentate 55 de filme selecționate din 
circa 200 realizate în ultimii ani.★

Timp do două zile, la casa 
tineretului din Timișoara a avut 
loc simpozionul „Femeia — parti
cipantă activă la aplicarea șl 
respectarea legilor țării", organi
zat de C.C. al U.T.C. cu spri
jinul comitetului județean Timiș al 
P.C.R. Au participat reprezentante 
ale consiliilor județean, municipal si 
orășenești ale tinerelor fete din ju
dețele Alba, Arad, Bihor, Caras-Se- 
verin. Dolj. Gorj. Hunedoara. Mara
mureș și Timiș, activiști de partid, 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești. lucrători de la organele cen
trale și locale de justiție si procu
ratură.

(Agerpres)

21,33 Ora tineretului
22,00 Reportaj de scriitor : Confesiuni 

despre prietenie, de Mlko Ervin 
22,25 Telejurnal
23,10 Campionatul mondial de fotbal : 

Austria — R.F.G.

PROGRAMUL 2
21,35 Concertul susținut de corul și or

chestra simfonică ale Radlotelevl- 
ziunli. Dirijori : Iosif Conta. Mir
cea Basarab, Carol Litvin. în pro
gram : Tiberiu Olah — Sulta sim
fonică „Mlhal Viteazul" ; A. Dvo
rak — Simfonia a vm-a : Uver
tura academică, de J. Brahms

22,30 Un fapt văzut de aproape — re
portaj

22,50 Emisiune de știința
23,03 închiderea programului 

ploaie, Îndeosebi in zonele deluroase 
din nordul tării. Vintul va sufla tn ge
neral slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 8 și 18 grade, iar cele 
maxime intre 22 și 30 de grade, izolat 
mai ridicate in sudul țării. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă șl frumoasă, 
cu cerul variabil mal mult senin noap
tea șl dimineața. Vint tn general slab. 
Temperatura ușor variabilă.

genericul competiției naționale „Da- 
ciada".

Meciul este programat la ora 17 pe 
stadionul Republicii din Capitală și 
va fi transmis în Întregime Ia radio 
și televiziune.

lecționata Italiei va juca pentru locu
rile 3—4.

Clasamentul grupei semifinale A : 
1. Olanda 5 puncte : 2. Italia 3 punc
te ; 3. R.F. Germania 2 puncte (4—5): 
4. Austria 2 puncte (4—8).

La Mendoza. în grupa B a semi
finalelor campionatului mondial de 
fotbal s-au întîlnit miercuri echipele 
Braziliei și Poloniei. Fotbaliștii bra
zilieni au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (1—1). Scorul a fost deschis 
în minutul 12 de Nelinho, fotbaliștii 
polonezi egalînd în minutul 44 prin 
Lato. în repriza a doua, brazilienii 
au marcat două puncte prin Roberto 
în minutele 57 și 62.

Din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a în
tregului popor român, adresăm un 
cordial salut tovărășesc participanți- 
lor la cel de-al XI-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
tuturor comuniștilor, clasei munci
toare, popoarelor șl naționalităților 
Iugoslaviei socialiste prietene.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din România urmăresc cu sentimente 
de solidaritate frățească activitatea 
dumneavoastră creatoare, se bucură 
de realizările remarcabile pe care 
oamenii muncii din Iugoslavia le ob
țin — sub conducerea Uniunii Co
muniștilor, în frunte cu tovarășul 
Iosip Broz Țito, luptător dîrz pen
tru socialism, eminent revoluționar 
și militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale — în dezvoltarea economică și 
socială a țării, in construcția socia
lismului, dau o înaltă apreciere con
tribuției de seamă aduse de Republi
ca Socialistă Federativă Iugoslavia 
la instaurarea unor relații noi, de
mocratice in viața internațională, la 
promovarea cauzei păcii, a libertății, 
independenței și progresului popoare
lor din întreaga lume.

Avem deplina convingere că cel 
de-al XI-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia va con
stitui un eveniment de însemnătate 
hotărîtoare pentru continuarea cu 
succes și ridicarea pe trepte superi
oare a procesului revoluționar de 
făurire a noii orînduiri socialiste pe 
pămintul patriei dumneavoastră, co
respunzător realităților și condițiilor 
specifice ale Iugoslaviei.

Constatăm cu adîncă satisfacție că 
relațiile prietenești tradiționale și 
colaborarea multilaterală dintre Par
tidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia cunosc o evoluție rodnică, 
continuu ascendentă. în spiritul în
țelegerii. stimei și respectului re
ciproc. Un rol primordial în deter
minarea și stimularea acestui curs 
fericit al bunelor raporturi româno- 
iugoslave l-au avut intîlnirile siste
matice și convorbirile fructuoase 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, care au statornicit 
o bază principială trainică și au des
chis o perspectivă largă pentru ex
tinderea și diversificarea schimburi
lor și cooperării bilaterale pe plan 
economic, tehnic, științific, cultural 
și în alte domenii de interes re
ciproc. cit și conlucrării dintre parti
dele și statele noastre pe arena in
ternațională. în slujba cauzei socia
lismului, progresului și păcii.

Urmînd cu încredere politica Par
tidului Comunist Român. oamenii 
muncii din patria noastră, indiferent 
de naționalitate, acționează in strinsă 
unitate pentru înfăptuirea Istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului 
din decembrie anul trecut, pentru 
transpunerea in viață a Programu
lui de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl Înaintare a 
României spre comunism. Succesele 
obținute in primii doi ani al cinci
nalului în dezvoltarea in ritm rapid 
a industriei și agriculturii, a tuturor 
domeniilor vieții economice și soci
ale confirmă intru totul realismul o- 
biectivelor pe care ni le-am propus 
și ne permit să înfăptuim o serie de 
măsuri suplimentare care să asigu
re creșterea mai accentuată a econo
miei naționale și ridicarea pe aceas
tă bază a nivelului de trai material 
și spiritual al Întregului popor.

Ne preocupăm, totodată, de adln- 
cirea continuă a democrației socia
liste in toate domeniile vieții eco
nomice și sociale, de perfecționarea 
cadrului organizatoric de participare 
a clasei muncitoare, a întregului po
por la conducerea societății. Hotări- 
rile plenarei Comitetului Central al 
partidului din primăvara acestui an 
privind întărirea autoconducerii mun
citorești și aplicarea consecventă a 
principiului autogestiunii economice- 
financiare a întreprinderilor au dat 
un nou și puternic impuls energiei 
creatoare a maselor de oameni ai 
muncii în lupta pentru ridicarea 
României pe noi trepte de progres 
și civilizație.

Avem convingerea că prin edifi
carea cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România 
ne îndeplinim. în primul rînd. dato
ria fată de propriul popor si. în a- 
celasi timp, ne aducem contribuția 
la afirmarea superiorității căii socia
liste de dezvoltare, la promovarea 
unei politici noi. de pace. înțelegere 
și colaborare în viata internațională.

în prezent, in viata internațională★
BELGRAD 21. — De la trimisul 

special Agerpres, I. Ionescu : Lucră
rile Congresului al XI-lea al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia au con
tinuat, miercuri, în comisii.

Dezbaterile se concentrează, in spe
cial. pe problemele cuprinse în ra
portul Comitetului Central al U.C.I., 
prezentat de tovarășul Iosip Broz 
Tito — „Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia în lupta pentru dezvoltarea 
Iugoslaviei socialiste, bazate pe auto- 
conducere și nealiniere".’

Nikola Liubicici, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., secretar fede
ral pentru apărarea națională, a atras 
atenția asupra prezenței crescinde în 
viața internațională a factorului mi
litar. atît prin implicare directă în 
războaie si in intervenții, cit si ca 
element de presiune politică si psiho
logică. Din aceste motive, a spus el. 
Iugoslavia trebuie să acorde întreaga 
atentie mijloacelor sale de apărare, 
bazindu-se în primul rînd pe propriile 
sale forte si resurse. Toate eforturile 
care se Întreprind pentru întărirea 
forțelor armate și pregătirea lor, 
pentru apărare, urmăresc exclusiv 
apărarea suveranității, a nealinierii si 
integrității teritoriale a Iugoslaviei.

Milos Minici. membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I.. a analizat poziția 
și activitatea țărilor nealiniate în 
viata internațională, subliniind că a- 
ceste țări rămîn unul din elemente
le cele mai importante de stabilitate 
în lume si de pace și în felul acesta 
un factor statornic și indispensabil 
în relațiile internaționale. El a spus 
că în prezent mișcarea țărilor neali
niate are de rezolvat o sarcină com
plexă — să găsească soluții adecvate 
la problemele cu care este con
fruntată si să acționeze împotriva tu
turor presiunilor si încercărilor de 
amestec sau intervenție.

Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, a subliniat in luarea de cuvint 
Edvard Kardeli, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I.. trebuie să fie 

au loc profunde transformări revolu
ționare, se afirmă cu putere voința 
popoarelor de a pune capăt politicii 
imperialiste, colonialiste si neocolo- 
nialiste. de a se dezvolta de sine 
stătător, fără nici un amestec din 
afară. Totodată, asistăm la intensifi
carea politicii de reîmpărțire a lu
mii în zone de influență si domina
ție. ceea ce duce la ascuțirea con
tradicțiilor Internaționale. Toate a- 
cestea impun, după părerea noastră, 
mobilizarea mai activă a tuturor for
țelor democratice, progresiste, an- 
tiimperialiste. a tuturor popoarelor, 
pentru a stăvili cursul periculos al 
evenimentelor, pentru a bara calea 
războiului și a determina afirmarea 
unei politici noi. de colaborare paș
nică. bazată pe egalitate și echitate 
între toate națiunile lumii.

în acest cadru apreciem importan
ta deosebită a promovării unei noi 
unități a partidelor comuniste si 
muncitorești, pe baza respectării fer
me a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora in mod independent linia 
politică, strategia și tactica revoluțio
nară, în concordantă cu condițiile 
concrete în care îsi desfășoară acti
vitatea, a întăririi solidarității si con
lucrării cu toate organizațiile clasei 
muncitoare, cu partidele socialiste si 
social-democrate. cu mișcările de eli
berare națională, cu celelalte forte 
politice înaintate, în lupta comună 
pentru progres si pace, pentru salv
gardarea Intereselor vitale ale popoa
relor de pretutindeni.

Acordăm o importantă primordială 
edificării unui sistem trainic , de 
securitate si cooperare in Europa. 
Ținînd scama că ne continentul euro
pean se menține divizarea .în blocuri 
militare opuse si există cea mai 
mare concentrare de forte armate și 
armamente din cite a cunoscut is
toria. se impune cu stringentă inten
sificarea eforturilor tuturor statelor, 
guvernelor, forțelor politice respon
sabile pentru a determina aplicarea 
integrală, ca un tot unitar, a princi
piilor si obiectivelor înscrise în 
Actul final al Conferinței de la Hel
sinki și. in primul rînd. adoptarea 
unor măsuri concrete de dezangajare 
militară si dezarmare. în acest con
text. România acționează, de aseme
nea. pentru dezvoltarea colaborării 
bilaterale si multilaterale cu toate 
statele din Balcani, pentru transfor
marea acestei regiuni intr-o zonă a 
păcii sl colaborării pașnice.

Ne pronunțăm cu hotărire pentru 
eliminarea focarelor de încordare și 
conflict existente în lume și regle
mentarea pașnică, pe cale politică. 
Prin tratative, a problemelor litigioa
se dintre state, pentru democratiza
rea relațiilor internaționale sl fău
rirea unei noi ordini economice mon
diale. care să asigure dezvoltarea 
independentă sl conlucrarea rodnică 
a tuturor națiunilor.

Rezolvarea justă si echitabilă. în 
interesul popoarelor, a problemelor 
complexe ale contemporaneității re
clamă. după convingerea noastră, 
participarea directă si activă, pe 
baze democratice, a tuturor statelor, 
sporirea contribuției constructive pe 
care sînt chemate să o aducă in 
acest sens țările mici si mijlocii, sta
tele nealiniate. întărirea rolului șl 
eficacității Organizației Națiunilor 
Unite si altor foruri internaționale.

Considerăm că în înfăptuirea aces
tor obiective de importantă crucială 
pentru progresul și viitorul pașnic al 
«omenirii există un teren larg pen
tru adincirea in continuare a colabo
rării româno-iugoslave pe tărimul 
vieții internaționale, in cadrul crupu
lui țărilor in curs de dezvoltare, in
clusiv la importanta reuniune a ță
rilor nealiniate ce urmează să aibă 
loc in curînd la Belgrad.

în acest spirit, partidul nostru tșl 
reafirmă hotărirea de a acționa și in 
viitor pentru ca, prin modul în care 
se dezvoltă conlucrarea frățească 
dintre partidele si țările noastre, 
atit pe plan bilateral cit si tn sfera 
vieții internaționale, să ne aducem 
contribuția activă la afirmarea unor 
principii noi in raporturile dintre 
state, la făurirea unei lumi mal 
drepte si mai bune pe planeta 
noastră.

în Încheiere, vă adresăm, dragi 
prieteni, cele mai calde felicitări 
pentru marile realizări obținute in 
construirea socialismului. împreună 
cu urările noastre cordiale de suc
ces deplin in desfășurarea lucrărilor 
celui de-al XI-lea Congres al U.C.I., 
de noi si mărețe înfăptuiri in dez
voltarea economică si socială a țării 
dumneavoastră, spre binele si pros
peritatea popoarelor iugoslave, in 
activitatea internațională desfășurată 
de partidul și statul dumneavoastră 
in interesul cauzei socialismului, 
păcii si progresului in intreaga lume.★
capabilă să unească pe o platformă 
comună socialistă masele cele mai 
largi de oameni ai muncii si toate 
forțele progresiste și creatoare ale 
societății iugoslave. U.C.I. iși poate 
exercita cu adevărat rolul conducător 
numai dacă este o parte organică a 
intereselor imediate si de perspectivă 
ale clasei muncitoare si ale tuturor 
oamenilor muncii din republică. Nu
mai dacă este cu adevărat avangarda 
clasei muncitoare, a subliniat Kardeli. 
U.C.I. poate să îndeplinească cu 
succes rolul său în societate. Nu nu
mai ideologia sa. ci si mentalitatea sa 
trebuie să fie cea de avangardă. De 
aceea. U.C.I. trebuie să-și apere cu 
strășnicie rindurile de influentele 
ideologiilor ezitante mic-burgheze de 
orice fel. indiferent de cine le pre
dică. Pentru ca U.C.I. să-si Îndepli
nească rolul său Istoric revoluționar, 
ea trebuie să fie o organizație ideo
logică si politică revoluționară inde
pendentă. actionînd ca o forță motrice 
a întregii societăți in frunte cu clasa 
muncitoare.

Veselin Giuranovici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I.. s-a pronunțat pentru întă
rirea politicii de stabilitate econo
mică. El a dedanat că ritmul ridicat 
de dezvoltare a industriei, crearea de 
noi locuri de muncă si investițiile 
crescinde în economie sînt însoțite de 
fenomene negative, ca rata nesatisfă
cătoare de creștere a productivității 
muncii si o balanță de Plăti deficitară, 
în prezent, a spus el. există toate 
condițiile ca productivitatea muncii 
să crească mai rapid datorită nive
lului tehnologic ridicat de înzestrare 
a industriei.

Au mai luat cuvîntul Toda Kurtovici. 
secretar în Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. președin
tele Conferinței Federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, si Azem Vlasi. președin
tele Prezidiului Conferinței Uniunii 
Tineretului Socialist din Iugoslavia.
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Z llustrînd înalta prețuire a personalității și operei președintelui României,

la Tokio a apărut lucrarea:

NICOLAE CEAUȘESCU- 
DRUMUL SPRE PACEA LUMII

In prestigioasa editură , Kobunsha", din Tokio, a 
vâzut lumina tiparului, in aceste zile, un nou volum 
In limba iaponezâ din operele președintelui Republicii 
Socialiste România, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, purtind 
titlul sugestiv „NICOLAE CEAUȘESCU — DRUMUL 
SPRE PACEA LUMII".

Tipâritâ in condiții grafice excelente, lucrarea In
corporează texte alese din lucrările teoretice, decla
rațiile, Interviurile șefului statului român cu privire la 
principalele orientări ale politicii Interne și externe a 
României, precum șl in legătură cu procesele, feno
menele si problemele majore ale vieții internaționale 
contemporane.

Textele selectate din pro
digioasa operă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu sînt 
grupate în capitole tematice 
care. în ansamblul lor, ofe
ră cititorilor niponi posibi
litatea să cunoască pro
funzimea gindirii creatoare, 
novatoare a secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, contribuția 
sa determinantă la elabo
rarea și transpunerea în 
viață a politicii interne și 
externe a partidului și sta
tului nostru, locul înalt pe 
care România. personal 
șeful statului român l-au 
cucerit in lumea contem
porană ca urmare a promo
vării consecvente a unor 
principii șl poziții nobi
le. profund democratice, 
străbătute de atașamentul 
nedezmințit la cauza înțele
gerii, cooperării, păcii $1 
securității internaționale.

Un prim capitol, intitulat 
„Schimbările fundamenta
le produse in viata interna
țională si raportul de forte 
pe plan mondial", include 
ample extrase din analizele 
cuprinzătoare, profund ști
ințifice, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
mutațiile intervenite în ra
portul de forțe pe plan 
mondial. în favoarea păcii, 
democrației și progresului, 
tendințele principale ce se 
manifestă in lumea con
temporană, relevînd teza 
de mare valoare principială 
șl practică a necesității 
afirmării unui curs șl a 
unei politici noi în viața in
ternațională. bazate pe nor
mele dreptului și legalității, 
pe democratizarea ansam
blului raporturilor intersta
tale. Se relevă pregnant ne
cesitatea participării pe 
picior de egalitate a 
tuturor statelor la iden
tificarea și aplicarea da 
soluții in marile probleme 
cu care ește confruntată 
omenirea si. în acest con
text. rolul important. în 
continuă creștere, al țărilor 
mici și mijlocii. în curs de 
dezvoltare și nealiniate.

Capitolul următor. care 
se ocupă de „Principiile și 
normele care stau la baza 
politicii externe a Româ
niei", pune în evidență ac
tivitatea internațională bo
gată șl constructivă, unanim

apreciată pe toate conti
nentele lumii, a partidului 
si statului nostru, subli
niind că sursa permanentă 
a succeselor si presti
giului politicii externe 
românești, elaborată sub 
conducerea și îndrumarea 
nemijlocită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. rezidă 
în promovarea fermă și 
consecventă. în toate îm
prejurările, a principiilor 
noi de relații între state, 
chemate să devină un 
adevărat cod de conduită 
pe plan mondial.

Valoarea de netăgăduit și 
rezultatele remarcabile ale 
așezării la baza politicii 
externe a României a aces
tor principii cu valoare 
universală sînt înfățișate pe 
larg în cele două capitole 
următoare : „România — 
lupta pentru pace și secu
ritate internațională" și 
„Contribuția României la 
lupta pentru o lume mai 
bună, mai dreaptă". Por
nind de la luările de pozi
ții ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. de la activita
tea, inițiativele și contribu
țiile sale multiple pe arena 
mondială. sînt expuse 
poziția constructivă, propu
nerile valoroase ale țării 
noastre în asemenea dome
nii importante cum sînt : 
transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și co
laborării, liberă de arme 
nucleare; aplicarea inte
grală a prevederilor Actu
lui final al Conferinței 
pentru securitate șl coope
rare in Europa ; reglemen
tarea pe cale politică a fo
carelor de conflict și a stă
rilor tensionale din diferite 
părți ale lumii, între care 
cele din Orientul Apropiat, 
Cipru, Africa australă și 
altele; stăvilirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, in primul rând 
a dezarmării nucleare, pe 
baza unul program cu
prinzător, concret de de
zarmare șl a unul meca
nism eficient șl democra
tic de negocieri ; li
chidarea decalajelor eco
nomice șl a stării de sub
dezvoltare, care presupun 
Înlăturarea vechilor relații 
de inechitate șl edificarea 
unor raporturi bazate pe 
egalitate și justiție intre

toate națiunile lumii, pe 
respectarea dreptului ina
lienabil al fiecărui popor 
de a fi pe deplin stăpîn pe 
bogățiile și destinele sale, 
de a-și organiza viața așa 
cum o dorește, fără nici un 
amestec din afară. Este re
liefat caracterul profund 
umanist al concepției ce 
stă la baza politicii externe 
promovate de România, 
sub conducerea clarvăză
toare a președintelui său, 
vizînd atît apărarea intere
selor naționale ale poporu
lui român, cit și făurirea 
unei lumi a colaborării si
păcii, fără arme și războaie, 
în care fiecare popor să-și 
poată dedica plenar resur
sele materiale și energiile 
creatoare înaintării pe ca
lea progresului și civiliza
ției.

Capitolul final, „Relațiile 
și colaborarea dintre Japo
nia și România", rezervă 
spații ample extraselor, În
deosebi din interviuri acor
date presei japoneze, din 
cuvîntările 
rostite

și toasturile 
cu prilejul vizitei 

efectuate in aprilie 1975 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Japonia.

In prefața semnată ds
cunoscutul om politic ni
pon Kenzo Kono, fost 
președinte *1 Camerei 
Consilierilor — Camera 
Superioară a Dietei japo
neze — în prezent mem
bru al acestei camere, sînt 
amplu expuse rațiunile a- 
pariției în Japonia a aces
tei noi selecții din operele 
șefului statului român.

„Republica Socialistă

România, o Importantă țară 
industrială din Europa de 
răsărit — arată autorul — 
a fost confruntată de-a 
lungul istoriei sale cu ne
numărate greutăți. Știri 
privind programul ei eco
nomic remarcabil au ajuns 
și in Japonia, țară aflată la 
mare distanță de România, 
mai ales după ce domnul 
Nicolae Ceaușescu, persona
litate politică căreia ii port 
un inalt respect, a fost ales 
în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român. L-am respec
tat întotdeauna pe pre
ședintele Ceaușescu, ca pe 
un promotor al democrației 
socialiste și ca pe unul din 
cei mai mari conducători 
din țările Europei răsări
tene. Există numeroase as
pecte in politica sa practică 
și revoluționară care tre
buie studiate cu multă a- 
tenție de oamenii politici 
japonezi, In ciuda faptului 
că România are un alt sis
tem social decit Japonia șl 
se află la o mare distanță 
geografică".

Autorul prefeței acordă 
un loc deosebit înfățișării 
activității revoluționare 
multilaterale a președinte
lui Nicolae Ceaușescu pen
tru propășirea poporului 
român, în consonanță de
plină cu eforturile sale 
neabătute pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

„O trăsătură a politici! 
externe promovate de ro
mâni, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
— continuă autorul — este 
legată de dorința de a avea

relații strinse, in multiple 
domenii, cu statele socia
liste, de a-și intări, tot
odată, in cursul dezvoltării 
acestor relații, prietenia și 
solidaritatea cu alte țări. 
România îșl menține în 
mod ferm atitudinea pri
vind respectarea principii
lor independenței și suve
ranității fiecărei națiuni, 
egalității depline în drep
turi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburila 
interne".

Apariția acestui nou vo
lum dedicat operei și acti
vității șefului statului ro
mân dobîndește, neîndoiel
nic, semnificația unui eve
niment editorial de primă 
mărime, răspunzînd intere
sului crescînd al opiniei 
publice nipone față de ac
tivitatea dinamică a unul 
eminent conducător — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
— față de prezența sa activă 
pe arena internațională, 
pusă în slujba idealurilor 
de pace și înțelegere.

Inscriindu-se, in același 
timp, într-o vastă «uită de 
acțiuni editoriale întreprin
se în numeroase țări ale 
lumii, apariția acestei cărți 
relevă, o dată mai mult, 
interesul viu față de perso
nalitatea strălucită a șefu
lui statului român, înal
tul prestigiu internațional 
al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a intrat in 
conștiința lumii — așa cum 
remarcă Kenzo Kono — ca 
un bărbat de stat „care 
și-a dedicat viața și activi
tatea stabilirii unor relații 
bazate pe pace, respect re
ciproc și încredere între 
state".

VIZITA ÎN FRANȚA A MINISTRULUI ROMÂN 
AL AFACERILOR EXTERNE

Dezvoltarea relațiilor româno-franceze- 
în interesul reciproc, al cauzei generale a păcii 

Președintele Val6ry Giscard d’Estaing va efectua 
o vizită oficială în România în următoarele luni

PARIS 21 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, a 
efectuat o vizită oficială in Franța, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Franceze, Louis 
de Guiringaud, între 18 și 22 iunie 
1978. în timpul vizitei sale la Paris, 
tovarășul Ștefan Andrei a fost primit 
de președintele Republicii Franceze, 
Valăry Giscard d’Estaing. Președin
tele Republicii Franceze a confirmat 
că va efectua o vizită oficială în 
România, în lunile următoare, la in
vitația președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

Cei doi miniștri ai afacerilor exter
ne au avut convorbiri care s-au des
fășurat într-o atmosferă de stimă și 
încredere reciprocă, ce caracterizează 
în mod tradițional relațiile dintre 
cele două țări. Cei doi miniștri au 
examinat evoluția diverselor aspecte 
ale raporturilor dintre România și 
Franța. Ei au exprimat satisfacția 
îndeosebi pentru rezultatele înregis
trate la ultima sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică, științifică și tehnică, care 
a avut loc la Paris, între 7 și 9 iu
nie a.c.

Cei doi miniștri au subliniat voința 
guvernelor lor de a da întregul im
puls necesar pentru intensificarea și 
lărgirea cooperării româno-franceze 
în toate domeniile de activitate și de 
a se folosi toate posibilitățile exis
tente în acest scop. Ei au remarcat 
faptul că dezvoltarea acestei coope
rări, ca și relațiile strinse de priete
nie care există Intre România și 
Franța răspund interesului celor 
două țări și constituie o contribuție 
importantă la destindere, la cauza 
păcii în Europa și în lume, precum 
și la reglementarea marilor probleme 
internaționale.

S-a convenit ca miniștrii afacerilor 
externe ai celor două țări să «e în- 
tîlnească periodic.

★
PARIS 21 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al României, Ștefan An
drei, s-a intilnit, miercuri, cu Alain 
Poher, președintele Senatului fran
cez.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a fost trans
mis președintelui Senatului france» 
un salut prietenesc, Împreună cu u- 
rări de sănătate și succes. Mulțu
mind cu multă căldură, Alaln Poher 
a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune u- 
rări, cordiale salutări, precum și do
rința de a-1 revedea pe președintele 
României cu ocazia apropiatei sale 
vizite la București Manifestlnd a- 
celeași sentimente de stimă și prie
tenie față de poporul român, față de 
președintele României, președintele 
Senatului francez a exprimat hotă- 
rîrea de a sprijini, in continuare, ex
tinderea relațiilor româno-franceze 
pe multiple planuri.

în aceeași zi, ministrul de externe 
român s-a intilnit cu Jacques Cha- 
ban Delmas, președintele Adunării 
Naționale Franceze, căruia i-a trans
mis un salut de prietenie din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. Mulțu
mind, președintele Adunării Națio
nale Franceze a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc și a evidențiat înalta pre
țuire pe care o acordă personalită
ții președintelui României, politicii 
promovate de țara noastră, precum 
și hotărirea de a contribui, pe mai

Examinînd situația internațională, 
cei doi miniștri au constatat conver
gența sau apropierea punctelor lor 
de vedere asupra a numeroase pro
bleme care au făcut obiectul convor
birilor. într-un deplin acord asupra 
necesității de a se continua, aprofun
da și întări procesul de destindere, 
ei au scos in evidență importanța 
care trebuie acordată, în acest scop, 
aplicării Actului final de la Helsinki 
de către toate statele semnatare. Re- 
levind existența în lume a unor si
tuații conflictuale care amenință pa
cea, ei au subliniat că soluționarea 
acestor probleme trebuie să se reali
zeze pe calea negocierilor, cu partici
parea directă a părților interesate, 
fără amestec din afară.

Cei doi miniștri au relevat impor
tanța pe care România și Franța o 
acordă problemei dezarmării. Ei au 
exprimat dorința ca actuala sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării să dea 
un impuls eficace reglementării pro
blemelor care se pun în acest dome
niu și să deschidă perspective reale 
pentru o dezarmare efectivă. Cei doi 
miniștri au subliniat necesitatea de 
a se continua eforturile în vederea 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale mai juste și mai echi
tabile. vizind in special eliminarea 
subdezvoltării și reducerea decalaju
lui dintre țările in curs de dezvoltare 
și țările dezvoltate. Cei doi miniștri 
și-au exprimat convingerea că vizita 
ministrului român al afacerilor exter
ne a adus o contribuție importantă 
la Întărirea relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare între România 
și Franța în toate domeniile. Minis
trul român al afacerilor externe. Ște
fan Andrei, a mulțumit ministrului 
francez al afacerilor externe, Louis 
de Guiringaud, pentru ospitalitate și 
l-a invitat să facă o vizită oficială in 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

★
departe, la dezvoltarea relațiilor ro
mâno-franceze, exprimînd, in acest 
sens, dorința de a vizita România in 
1979, in fruntea unei delegații parla
mentare franceze.

La ambasada României din Paris, 
ministrul afacerilor externe a-a in
tilnit cu președintele grupului de 
prietenie Franța — România din A- 
dunarea Națională, Lucien Neuwirth, 
Însoțit de membri ai biroului grupu
lui Lucien Neuwirth a evocat bu
nele relații dintre cele două parla
mente, reafirmînd dorința de a con
tribui la aprofundarea și diversifi
carea relațiilor de cooperare româno- 
franceze.

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Ștefan Andrei s-a intilnit, la sediul 
Partidului Socialist Francez cu Fran- 
țois Mitterrand, prim-secretar al 
partidului.

Cu acest prilej, Franțots Mitterrand 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut tovărășesc 
și a evocat cu plăcere convorbirile 
avute la București cu secretarul ge
neral al P.C.R. El a manifestat do
rința de a se dezvolta relațiile bune 
dintre P.C.R. și P.S.F., in interesul 
amplificării raporturilor dintre 
România șl Franța, dintre cele două 
popoare, și a exprimat dorința de a 
vizita, in curând, România.

La aceste intilniri a fost prezent 
Comellu Mănescu, ambasadorul ță
rii noastre la Paris.

PREȘEDINTELE 
FINLANDEI L-A PRIMIT 

PE AMBASADORUL 
ROMÂN

HELSINKI 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, l-a primit în vizită de ră
mas bun. pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Helsinki. Con
stantin Vlad, în legătură cu apropia
ta încheiere a misiunii acestuia. Cu 
acest prilej, a fost exprimată satis
facția în legătură cu dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor româno- 
finlandeze, ale cărei momente de re
ferință au fost vizita președintelui 
României. Nicolae Ceaușescu. în Fin
landa si vizita președintelui Kekko
nen în România. Președintele Finlan
dei a apreciat în termeni pozitivi 
perspectivele de continuă adîncire și 
diversificare a acestor relații în inte
resul reciproc al celor două popoare.

Agențiile de presă

transmit:

tn cadrul ciclului de manifes
tări consacrate celei de-a 60-a 
aniversări a creării statului na
tional unitar român, la Palermo 
a fost deschisă o expoziție de 
carte politică cuprinzind cele opt 
volume de ..Scrieri alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
precum si lucrări apărute in 
limba italiană consacrate istoriei 
României și Partidului Comunist 
Român. Sub auspiciile asociației 
locale „Amicii României", a avut 
loc. de asemenea, un simpozion 
intitulat „Politica de pace si co
laborare internațională a Româ
niei". Președintele asociației, dr. 
Domenico Miceli, a prezentat 
principiile politicii externe a tă
rii noastre, caracterul său di
namic si activ. Vorbitorul a ară
tat că. prin acțiunile românești 
pe arena vieții internaționale, 
prin contribuțiile esențiale ale 
președintelui Nicolae Ceausescu, 
personalitate remarcabilă a lu
mii contemporane. România con
tribuie la cauza independentei si 
libertății popoarelor, a păcii si 
destinderii. bucurindu-se de 
prestigiu si prețuire.

Plenara C.C. al P.C. Fran
cez» L® Par*s au sfîrșit lucră
rile plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez. în ra
portul prezentat de Claude Poperen, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.F., se arată că Partidul Co
munist Francez va continua să mili
teze cu consecvență pentru crearea 
unei alianțe largi și trainice a for
țelor de stingă din Franța. La ple
nară s-a relevat, totodată, că, ie la 
începutul acestui an, în rîn .urile 
P.C.F. au intrat 100 000 de noi 
membri.

Populația Indiei • dePa’K 
825 milioane locuitori la sfirsitul anu
lui 1977 fiind cu 20 milioane mai mare 
decit in 1978 — s-a anunțat oficial la 
Delhi.

Ploi neîntrerupte șl reci 
de toamna cad Ia Moscova> 
nuntă agenția T.A.S.S. Virstnlcii a- 
firmă că nu au cunoscut o vară atlt 
de rece. Cu toate acestea, recordul 
de temperatură minimă la Moscova 
in luna iunie s-a stabilit In anul 1916 
cu minus 2,3 grade Celsius.

„Pentru a construi cu succes socialismul, ca și pentru dezvol
tarea economică și socială independentă a fiecărei țări, pentru a-și 
asigura progresul și bunăstarea, popoarele au nevoie de pace. Toc
mai de aceea lupta pentru o dezarmare reală, și în primul rind pen
tru dezarmarea nucleară, constituie una din cerințele fundamentale 
ale epocii noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU
Pornind de la interesele fundamen

tale ale poporului român si aspirațiile 
maiore ale tuturor popoarelor lumii, 
partidul nostru a înscris înfăptuirea 
dezarmării ca unul din obiectivele 
programatice primordiale ale politicii 
externe de pace si colaborare a 
României socialiste.

Locul central pe care această pro
blemă cardinală a zilelor noastre îl 
ocupă în documentele de partid si de 
stat. în gindirea social-politică si în 
intensa activitate practică a tovară
șului Nicolae Ceausescu pornește de 
la realitatea că trecerea la o politică 
reală de dezarmare reprezintă o ne
cesitate imperioasă, absolută, a lu
mii de astăzi, răspunde în cel 
mai tnalt grad Intereselor tuturor 
statelor — fie ele mari sau mici, 
bogate sau sărace, capitaliste sau so
cialiste. De înfăptuirea unor progrese 
concrete în direcția dezarmării de
pind nemijlocit înlăturarea primej
diei unui război catastrofal, instaura
rea unui climat politic de încredere, 
înțelegere și colaborare între state, 
crearea condițiilor Internationale ne
cesare pentru ca popoarele să-si poată 
consacra, nestingherit, eforturile dez
voltării economico-sociale. ridicării 
nivelului de trai și civilizație.

Militînd hotărît pentru înfăp
tuirea dezarmării, partidul și statul 
nostru au subliniat, prin Hotărirea 
C.C. al P.C.R. elaborată sub directa 
îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin propunerile înaintate 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consecințele nefaste produ
se de cursa înarmărilor pe plan eco
nomic. național și mondial, efecte
le sale sociale, deosebit de nocive.

în joc — civilizația ome
nirii. Pentru întreaga umanitate 
creează primejdii din cele mai mari 
faptul că în prezent cursa înarmări
lor a căpătat proporții fără prece
dent ; continuă acumularea de ar
mament convențional ; se accelerează 
competiția pentru perfecționarea 
calitativă și creșterea forței dis- 
structive a armamentelor nucleare. 
Rapoarte ale experților O.N.U. ara
tă că în arsenalele militare ale 
statelor se află în prezent arme 
c i o putere explozivă de citeva mi
lioane de ori mai mare decit bomba 
atomică aruncată deasupra Hiroshi- 
mei.

Iar această cursă continuă prin 
proiectarea și realizarea de noi și noi 
sisteme de arme, din ce în ce mai 

sofisticate, cu o imensă capacitate de 
distrugere si exterminare.^ în condi
țiile actualei dezvoltări' a tehnicii 
militare, nici o tară, nici un nopor 
nu se pot considera la adăpost de 
consecințele teribile pe care le-ar 
avea un război purtat cu asemenea 
arme ; radiațiile ciupercii atomice nu 
se opresc la bornele de frontieră ; 
întreaga omenire se află în fața celor 
mai dramatice primejdii. Arătînd cit 
de greșit ar fi să se creeze iluzia că 
in asemenea condiții se poate trăi în 
liniște sau să se încrucișeze brațele 
într-o atitudine pasivă, de indiferen
tă ori fatalistă, partidul nostru sub
liniază deschis, arată realist perico
lele existente, pentru ca, în deplină 
cunoștință de cauză, popoarele să-și 
unească forțele, să acționeze hotărit 
și energic împotriva acestui flagel.

Frînâ în calea dezvoltării 
economice. Cursa accelerată a 
înarmărilor reprezintă o uriașă he
moragie de fonduri bănești, pe seama 
nivelului de trai al populației. în 
dauna realizării unor programe de 
dezvoltare economico-socială. care ar 
fi în folosul prosperității întregii so
cietăți. în perioada postbelică. 
CHELTUIELILE MILITARE au tota
lizat peste 6 000 miliarde dolari — 
echivalentul produsului național brut 
al întregii omeniri în anul 1975. în 
1977, pe glob s-a cheltuit pentru 
înarmări fabuloasa sumă de peste 
1 miliard de dolari pe zi. Iar cos
tul sistemelor de arme moderne 
crește rapid — de pildă o singură 
bază de lansare a rachetelor costă 
cit o mare hidrocentrală. Astfel. în 
condițiile continuării cursei înar
mărilor. bugetele militare proliferează 
si ele — asa cum arată, bunăoară, 
recenta hotărire a tarilor N.A.T.O. de 
a spori cheltuielile militare. în viito
rii 10 ani. cu încă 100 miliarde dolari.

Dar nu numai atît : stimulînd in
flația, provocînd dezechilibre în ba
lanțele de plăti, cursa înarmărilor a- 
gravează CRIZA ECONOMICA. Dez
voltarea economică a statelor este a- 
fectată considerabil de pe urma 
SCOATERII DIN CIRCUITUL PRO
DUCTIV A UNOR IMENSE MIJLOA
CE SI RESURSE MATERIALE. MA
TERII PRIME DE MARE PREȚ. în 
pofida problemelor ridicate de criza 
materiilor prime, a penuriei resimțite 
atit de acut de economiile naționale, 
cursa înarmărilor este cea mai mare 
devoratoare de materii prime impor
tante — aluminiu, cupru, plumb zinc, 

oțeluri superioare, metale rare. în 
condițiile cînd problema resurselor e- 
nergetice confruntă tot mai acut ome
nirea, cursa înarmărilor înghite canti
tăți uriașe de combustibili — cărbune șl 
petrol — fără a mai vorbi de ma

3. DEZARMAREA 
cerință vitală a păcii

teriale fisionabile ce ar putea fi fo
losite în producția de energie pen
tru scopuri pașnice.

Cursa înarmărilor duce și la irosi
rea unor imense ENERGII UMANE. 
Pe glob se află permanent sub arme 
circa 22 milioane de oameni ; iar 
totalul persoanelor angajate in acti
vități legate de armată se ridică la 
circa 100 milioane. Un număr consi
derabil: de oameni. — printre care, 
desigur, mulți talentați, priceputi, 
care ar putea fi foarte utili în pro
ducția civilă — sînt menținuți în 
cazărmi. la baze militare, în 
activități fără nici un efect asu
pra îmbunătățirii condițiilor de 
trai ale populației — știut fiind că 
nu se trăiește cu nimic mai bine 
atunci cind se produc mai multe 
puști, tancuri sau rachete.

Un caracter monstruos are DE
TURNAREA ȘTIINȚEI de la sensu
rile ei firești. întoarcerea progresului 
tehnic, a marilor cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice contemporane 
împotriva omului. Nu mai puțin 
de 500 000 de oameni de știință 
și ingineri lucrează în prezent în 
laboratoarele și întreprinderile de 
armament — ceea ce reprezintă 
40—50 la sută din forțele științifice 

mondiale ; iar circa 40 la sută din 
fondurile de cercetare sînt consacra
te scopurilor militare.

Pe plan social, miliardele de do
lari cheltulți pentru înarmări în
seamnă micșorarea directă a resur
selor destinate acoperirii unor nece
sități din cele mai stringente — cum 
sînt cerințele de locuințe, școli, spi
tale. alocații pentru pensii etc., care 
confruntă masele populare din nu
meroase țări, inclusiv din statele 
cele mai dezvoltate economic. Chiar 
în statele care au o industrie mili
tară dezvoltată ar fi greșit să se 
considere că reducerea sau încetarea 
cursei înarmărilor ar provoca o creș
tere a șomajului ; cu sumele chel
tuite pentru înarmări s-ar fi putut 

crea nenumărate locuri de muncă in 
producția civilă, iar o asemenea fo
losire pașnică a forței lor de muncă 
ar spori consumul, ar duce la ridi
carea nivelului de trai al populației.

Nu pot fi ignorate nici IMPLICA
ȚIILE NOCIVE pe care cursa înar
mărilor le are PE PLAN MORAL ȘI 
SPIRITUAL. între care rolul pe care 
„cultul armelor", atît de răspîndit în 
unele țări, îl are în creșterea valului 
de violențe și acte de criminalitate.

Desfășurarea cursei înarmărilor 
este unul din principalii factori de 
menținere și AGRAVARE A DECA
LAJELOR dintre statele slab dez
voltate și țările avansate economi- 
cește. La nivelul anului 1977, s-au 
cheltuit pentru înarmări fonduri a- 
proape echivalente cu datoriile ex
terne ale tuturor țărilor in curs de 
dezvoltare și de 15 ori mai mari de
cit mijloacele alocate pentru spriji
nirea acestor țări în cadrul „dece
niului dezvoltării". Atragerea în 
cursa înarmărilor a unor țări în 
curs de dezvoltare are urmări ne
faste asupra economiei acestora, de
oarece duce la diminuarea fondurilor 
pentru investiții productive — și așa 
restrinse — la creșterea dato
riilor externe, la noi relații de de

pendență față de statele furnizoare 
de armament.

O înrâurire profund nocivă are 
cursa înarmărilor asupra RELAȚII
LOR INTERNAȚIONALE, a climatu
lui politic mondial. înarmările repre
zintă principalele instrumente ale 
politicii imperialiste de forță și dic
tat ; ele sînt inseparabil legate de 
tendințele îndreptate spre dobindirea 
de noi poziții dominante, spre ex
tinderea sferelor de influență. Prin 
aceasta ele sînt, implicit, un obsta
col major în calea statornicirii unor 
relații internaționale noi, de egalita
te. de încredere și respect reciproc, 
de colaborare și cooperare rodnică 
între toate statele.

Totodată, realizarea de progrese in 

direcția dezarmării este influențată 
de evoluția relațiilor internaționale , 
recurgerea la practicile politicii de 
forță, la imixtiuni și intervenții ar
mate, influențind negativ climatul 
politic, alimentează neîncrederea, 
animozitățile și tensiunea, ceea ce, 
evident, complică posibilitățile de 
acorduri pe linia dezarmării. Ținînd 
seama de această intercondiționare, 
partidul nostru concepe dezarmarea 
ca un obiectiv nu izolat, de sine stă
tător, ci integrat în contextul unor 
eforturi pentru însănătoșirea vieții 
internaționale, pentru afirmarea 
principiilor noi de relații, pentru re
glementarea pe căi politice, prin tra
tative, a conflictelor, pentru promo
varea colaborării între toate statele.

Toate statele sînt inte
resate în dezarmare. ° ana* 
liză cuprinzătoare a consecințelor 
cursei înarmărilor îndreptățește să se 
afirme că astăzi nu există tară care 
să nu fie afectată de acest flagel, nu 
există popor care să nu resimtă, in
tr-o măsură sau alta, efectele ei ne
gative și, ca atare, să nu fie profund 
interesat in stăvilirea ei, in înfăp
tuirea dezarmării.

înseși țările capitaliste dezvoltate 
economic, unde cheltuielile militare 
sint cele mai mari, sînt afectate de 
urmările ei nefaste. Este evident că, 
in condițiile in care cursa înarmă
rilor ar fi oprită, și s-ar trece la 
dezarmare, chiar și în aceste țări, 
vaste mijloace ar putea fi folosite 
pentru soluționarea unor probleme 
acute, s-ar putea aborda mai eficient 
depășirea stărilor de stagnare sau 
creștere foarte lentă a economiei, 
s-ar crea resurse importante pentru 
trezirea la viață a acelor regiuni 
considerate ca insuficient dezvoltate, 
pentru ridicarea in continuare a 
standardului de viață al popoarelor 
respective.

De pe urma progreselor în dome
niul dezarmării ar avea enorm de 
cistigat țările nedezvoltate sau in curs 
de dezvoltare, care în majoritatea lor 
sînt confruntate cu probleme extrem 
de grele : o economie rudimentară, 
foamete, analfabetism, boli. Prin re
ducerea bugetelor militare ale tutu
ror statelor si. desigur. în primul 
rind ale celor mari, si afectarea unei 
părți din sumele devenite disponibile 
unui fond de dezvoltare, aflat la dis
poziția O.N.U.. s-ar putea determina 
o creștere considerabilă a forțelor de 
producție în toate țările, atît în cele 
avansate, • cit și în cele în curs de 
dezvoltare, realizarea unor ample 
programe de investiții, progrese sub
stanțiale în domeniul soluționării 
problemelor alimentației, formării de 
cadre si în alte domenii. Țările in 
curs de dezvoltare însele ar dobîndi 
posibilitatea de a-si consacra integral 
resursele materiale de care dispun — 
în prezent afectate de cheltuielile 
militare — scopurilor de pro
gres economic. Tocmai avînd în 
vedere corelația strînsă cu dezvolta
rea. dezarmarea se înscrie ca o com
ponentă esențială a noii ordini econo
mice internaționale, a cărei edificare 
este menită să ducă la lichidarea sub
dezvoltării si decalajelor dintre state, 
să servească dezvoltării economice a 
tuturor statelor, progresului general. 
In realizarea dezarmării, fiind inte
resate toate statele lumii — indife
rent de mărime, orânduire socială, 
potential economic sau militar — este 
absolut îndreptățit ca toate să parti
cipe activ, să aducă o contribuție 
concretă, să-și facă auzit glasul și 
respectate interesele — locul potrivit 
fiind Organizația Națiunilor Unite, 
forul cel mai cuprinzător, cel mai 
larg, si de aceea cel mai adecvat 
pentru desfășurarea unor negocieri 
pe baze democratice.

Pentru țările socialiste. înfăptuirea 
dezarmării este o cauză de cea mai 
mare însemnătate practică si princi
pială. Resursele financiare și umane 
care ar deveni disponibile ar putea fi 
afectate pentru realizarea programe
lor de edificare a noii orînduiri, 
toate forțele materiale și umane pu
țind fi astfel concentrate înfăptuirii 
cu succes a acestei mărețe opere 
constructive — ceea ce ar contribui 
la afirmarea superiorității socialis
mului, ca orinduirea cea mai dreaptă 

și mal umană, incompatibilă prin În
săși esența sa cu războiul și politica 
înarmărilor. Tocmai în acest sens, 
partidul nostru subliniază că țărilor 
socialiste le revine îndatorirea de 
cinste de a se situa in primele rân
duri ale luptei pentru dezarmare.

Nu o dată, secretarul general al 
partidului, tovarășul N icolae 
Ceaușescu, adresîndu-se poporului in 
modul deschis și sincer care îi este 
propriu, a arătat că în situația inter
națională actuală România se vede 
obligată să facă și ea sacrificii 
în scopul de a-și asigura securitatea, 
capacitatea de apărare a patriei și 
a muncit pașnice a poporului, a cu
ceririlor revoluționare ale socialis
mului. In același timp, partidul și 
tara noastră se pronunță ferm, mi
litează neobosit pentru conjugarea 
eforturilor statelor, pentru mobiliza
rea forțelor democratice și progresis
te, a tuturor popoarelor in vederea 
înfăptuirii dezarmării. In acest sens, 
sint bine cunoscute programul de 
dezarmare al Congresului al XI-lea, 
luările de poziție ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu toate prilejurile, 
în toate forurile și reuniunile inter
naționale, documentele semnate cu 
conducători din diferite state.

în acest sens, o semnificație 
deosebită au propunerile conținute în 
Hotărirea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. „Pro
punerile pe care le-am prezentat — 
a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară de la 
Tirgu Mureș — la Organizația Na
țiunilor Unite reprezintă o contribu
ție importantă a poporului nostru in 
direcția găsirii căilor pentru a se 
pune capăt înarmărilor, pentru a se 
trece treptat la dezarmare, la dezar
mare nucleară, pentru ca economiile 
realizate astfel să fie folosite pentru 
dezvoltarea economico-socială a po
poarelor, a țărilor in curs de dezvol
tare, pentru ca minunatele cuceriri 
ale științei să fie utilizate nu in sco
puri militare, ci in scopul ridicării 
gradului de civilizație și bunăstare a 
tuturor popoarelor".

Este adevărat, sesiunea specială a 
O.N.U. se desfășoară intr-un moment 
cînd pe arena internațională s-au 
acumulat nori negri, cînd se constată 
un șir de evoluții negative — dar 
această situație reclamă, cu atît mai 
mult, să se facă totul pentru ca lu
crările sesiunii să se soldeze cu re
zultate pozitive — ceea ce ar fi de 
natură să se repercuteze favorabil 
asupra climatului politic general.

Se poate spune că spre acest for 
sînt ațintite, cu speranță, privirile 
lumii, ale tuturor popoarelor, impunîn- 
du-se ca o cerință fundamentală din 
partea tuturor participanților. a gu
vernelor, a oamenilor politici să dea 
dovadă de luciditate, să manifeste 
înțelepciune, astfel îneît prin acțiu
nea lor. prin măsurile practice adop
tate să determine o cotitură radicală 
în direcția soluționării acestei proble
me vitale pentru viitorul umanității.

Ion FINTÎNARU
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