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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Robert Mugabe va efectua, împreună cu tovarășa 
Sally Mugabe, o vizită oficială de prietenie in țara noastră
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La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a

tovarășei Elena Ceaușescu. tovarășul 
Robert Mugabe, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, președintele 
Uniunii Naționale Africane Zim

babwe — Frontul Patriotic, va efec
tua. impreună cu tovarășa Sally 
Mugabe, o vizită oficială de prietenie 
în tara noastră in a doua decadă a 
lunii noiembrie 1981.

Înscriind în cronica tării o nouă mărturie a prețuirii 
muncii lucrătorilor ogoarelor, a preocupării 
permanente a partidului, a secretarului său general, 
pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, 
obținerea unor producții tot mai mari în vederea 
îmbunătățirii continue a aprovizionării populației 
și creșterea contribuției acestui sector la propășirea 

generală a patriei noastre socialiste, 
DUMINICĂ A AVUT LOC LA BRĂILA

SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI"
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Brăila
Dragi tovarăși și prieteni,Ne aflăm la Brăila pentru a participa la sărbătorirea „Zilei recoltei" ; totodată, am efectuat și o vizită de lucru în unități din agricultura și industria județului.Aș dori să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor partici- pantilor la marea adunare populară, locuitorilor municipiului și județului Brăila, un salut călduros, revoluționar și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, precum și a mea personal. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Am hotărît să sărbătorim „Ziua recoltei", în acest an, în județul Brăila, ca o apreciere și cinstire a muncii cooperatorilor, a oamenilor muncii de pe ogoarele județului, pentru rezultatele obținute în producția agricolă, atît vegetală cît și în zootehnie. Trebuie să vă spun că mai sînt județe care reclamă locul I în acest an pentru rezultatele obținute în producția agricolă, dar noi am considerat că, chiar dacă, pînă la urmă, locul I se va putea împărți, totuși, rezultatele din județul Brăila sînt bune și de aceea am hotărît să sărbătorim aici „Ziua recoltei". (Aplauze și urale puter

nice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).După cum este cunoscut, anul acesta am avut o situație climatică nu din cele mai bune. Cu toate acestea, se poate spune că recolta pe care am obținut-o pe întreaga țară este satisfăcătoare. La cereale, pe total, realizăm o recoltă de peste 20 milioane de tone. Avem, la multe culturi, o recoltă superioară față de acum un an, inclusiv în legumicultură, la sfecla de zahăr ; de asemenea, avem cea mai mare recoltă de struguri pe care am obținut-o pînă acum. Toate acestea ne dau dreptul să apreciem că — în ciuda greutăților create de condițiile climatice — prin munca cooperatorilor, a țărănimii noastre, a tuturor oamenilor muncii din agricultură am reușit să învingem multe din aceste greutăți și să obținem o recoltă care asigură buna aprovizionare a populației și satisfacerea multor nevoi ale industriei noastre socialiste. Iată de ce doresc să adresez țărănimii noastre cooperatiste, întregii țărănimi, tuturor oamenilor muncii din agricultură — mecanizatori, lucrători din I.A.S.-uri, specialiști, ingineri — cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute și urarea de a face totul pentru recolte și mai bune, și mai bogate ! (Aplauze și 

urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Tovarășii care au vorbit la această mare adunare populară au prezentat rezultatele obținute în județele lor în unitățile agricole cooperatiste sau de stat, au arătat că avem unități cu producții de 10 mii și pestfe K) mii de kg de porumb boabe, cu producții de 6 000—7 000 kg pe hectar la grîu, cu producții mari de cartofi, de legume, de sfeclă și altele.Ieri, m-am oprit să vizitez o cooperativă care nu era prevăzută în program. Am vrut să văd dacă nu cumva tovarășii de la județ m-au dus la cele mai bune unități — și, fiind cu elicopterul, m-am oprit în cîmp, într-un lan. Desigur am constatat că era o recoltă bună. M-am întîlnit cu o cooperatoare — pe care am invitat-o să vină astăzi aici — și i-am spus : județul apreciază că recolta de porumb este în jurul de 5 000 de kg la ha. S-a uitat și mi-a spus : „Vorbesc cu păcat, noi avem peste 17 000 de kg știuleți la ha, ceea ce înseamnă peste 12 000 de kg porumb boabe". Și aceasta era realitatea, tovarăși ! (Aplauze îndelungate, urale). Nu vă spun povești, iat-o pe cooperatoare, e prezentă aici. (Cooperatoa- rea se apropie de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. întreaga adunare a- plaudă furtunos. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Și eu am rămas cu impresia că tovarășii de la județ m-au dus să văd unități nu dintre cele mai bune, că sînt recolte mai mari, că se subapreciază munca și eforturile pe care le-au depus cooperatorii și oamdnii muncii' din agficultifrâ. într-adevăr, județul Brăila — unde s-au depus eforturi mari pentru a se realiza o suprafață de 250 de mii de hectare irigate și unde se asigură condiții bune pentru o agricultură de înaltă productivitate — are, de fapt, recolte de peste 7 000 de kg de porumb boabe la ha, cu mult peste 5 000, cum se susține la județ. (Aplauze și u- rale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).în general, tovarăși, cu toate condițiile climatice ale acestui an, care — așa cum am mai spus — n-au fost din cele mai favorabile, s-a demonstrat, totuși, că agricultura noastră cooperatistă, agricultura socialistă are .rezerve importante, este în stare)să asigure obținerea, an de an, de recolte tot mai bogate în toate sectoarele ; de asemenea și țăranii din zonele necooperativizate — de deal și de munte — au demonstrat că pot obține recolte mari, că pot avea rea

lizări minunate în creșterea animalelor. Avem, deci, o țărănime cooperatistă, o țărănime în general, care întotdeauna a făcut și face totul pentru a smulge roade cît mai bogate pămîntului, pentru a contribui cu toate forțele la dezvoltarea generală a patriei, la a- sigurarea bunei aprovizionări a populației cu tot ceăa ce este necesar. Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că agricultura noastră socialistă, agricultura românească în general, a atins un nivel care ne permite să ne propunem ca, în următorii ani, să ajungem la un grad înalt de dezvoltare, comparativ cu al celor mai dezvoltate țări. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).Apreciind rezultatele pe care le-am obținut în agricultură, nu doresc, în nici un fel, să trec peste lipsurile și neajunsurile care s-au manifestat și în acest an în multe unități, și chiar în unele județe. în primul rînd, trebuie să spunem cu toată tăria că nu peste tot se respectă perioadele optime de însămînțări ; nu peste tot se execută lucrările de arătură, de semănat, de întreținere în mod corespunzător. Avem, din păcate, pierderi mari la strînsul recoltei. Chiar aici la Brăila, aproape de cooperativa unde am constatat re

colta mare-)de cayș-Tim vorbit, mai m-am oprit. întu-'iln loc unde am văzut că s-a dalt foc unui lan : era un teren pe ndre se cultivase soia. Ațn constațav că cel puțin 1 200— 1 500 de kg boabe soia la hectar erau risipite "pe cîmp. Am pus să controleze ; tovarășii spun că unitatea a obținut 2 300 kg, dar cel puțin 1 500 kg au rămas pe cîmp. Din păcate, tovarăși, se mai găsesc asemenea stări de lucruri negative. Eu aș întreba pe cooperatorii din această unitate și din alte unități unde sînt asemenea pierderi : oare cum pot ei să nu acționeze împotriva acelor tovarăși din conducerea unității, a specialiștilor care își bat joc — ca să vorbesc în limbajul nostru românesc — de munca oamenilor, de pîinea întregului popor, risipind ceea ce s-a realizat muncind din greu ?Este necesar să înțelegem că, pentru a obține recolte bune, trebuie să lichidăm cu hotărîre nepăsarea, neglijența, să facem lucrările la timp, de bună calitate, să asigurăm sămînța de bună calitate. Avem condiții pentru aceasta — și vom reuși, într-o perioadă scurtă, să realizăm obiectivele trasate de Congresul al XII-lea în a- gricultură ! Nu doresc acum să mă refer Ia lipsuri și neajunsuri ; le-am discutat în acest an și chiar 

în această toamnă de cîteva ori. Am stabilit o serie de măsuri în această privință și a început să se acționeze pentru realizarea programului ce-1 avem spre a asigura înfăptuirea revoluției agrare. Dar am ținut ca și la această sărbătoare. a „Zilei recoltei", să menționez și lipsurile care au existat, pentru că sîntem comuniști, «intern revoluționari, și trebuie să înțelegem că numai acționînd cu toată hotărîrea împotriva a tot ce este negativ vom reuși să asigurăm dezvoltarea mai puternică a agriculturii, a întregii economii, a patriei noastre, vom ridica continuu bunăstarea generală a poporului ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).
Dragi tovarăși și prieteni,Sărbătorind „Ziua recoltei", fă- cînd bilanțul a ceea ce am realizat, apreciind în mod corespunzător tot ceea ce este bun — și avem multe lucruri bune — dar și cri- ticînd cu asprime ceea ce este negativ în activitatea noastră, pornim de la necesitatea de a acționa cu toată hotărîrea în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor(Continuare în pag. a Il-a)
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DUMINICĂ Răspunzînd cu însuflețire inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu,****
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LA BRĂILA Apelului Frontului Democrației și Unitâfii Socialiste

PESTE 100000 DE OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE 
au făcut să răsune puternic glasul de pace 
întreaga contribuție la lupta popoarelor

al poporului român, hotărîrea sa de a-și aduce 
dezarmare, colaborare
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Congresului al XII-lea al partidului privind dezvoltarea puternică a agriculturii, care să asigure nu numai buna aprovizionare a populației cu tot ce este necesar, dar și a industriei cu o serie de materii prime. Mă refer atit la industria ușoară, cit și la industria alimentară, care este o continuare logică a activității din agricultură, în felul acesta vom face să crească contribuția agriculturii la dezvoltarea generală a patriei noastre, la înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Nu doresc acum să mă refer la prevederile stabilite de Congresul al XII-lea pentru cincinalul 1981—1985, pentru că ele sînt cunoscute. Mă voi referi la ceea ce trebuie să facem în anul viitor. Măsurile pe care le-am luat în această toamnă, faptul că am terminat pînă la această dată însă- mînțările — care în cea mai mare parte s-au realizat în perioadele optime — ne dau posibilitatea să afirmăm că am pus o bază trainică pentru recolta anului 1982. Avem toate condițiile ca, în anul viitor, să obținem o recoltă de cel puțin 4 000 de kg de grîu la hectar și de cel puțin 5 000 kg de orz la hectar. Densitatea pe care am realizat-o asigură, în condiții normale, o recoltă mai bună, fiind cunoscut că la o densitate de 600 de plante pe metrul pătrat, chiar și o producție medie, deci nu excepțională, asigură de la început 6 000 de kg grîu la hectar.Este deci pe deplin posibil — chiar în condiții generale medii — să obținem minimum 4 000 de kg grîu la hectar. Și trebuie să facem totul pentru a realiza aceasta ! Județul Brăila, județele învecinate cu Brăila, care au, de regulă, aceleași condiții, trebuie să pornească în programele lor de la 5 000 de kg grîu la hectar. Considerăm că este pe deplin posibil să obținem asemenea rezultate, ca un început pe drumul recoltelor înalte pe care putem și trebuie să le realizăm în acest cincinal. (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Tovarășii din Călărași au solicitat sau, mai bine zis, s-au angajat ca anul viitor să organizăm „Ziua recoltei" în județul lor. Eu sînt de acord, dar există o condiție : vom sărbători această zi in județul care va depăși media de 5 000 de kg grîu și 8 000 de kg de porumb la hectar. (Urale și a- plauze puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.Dacă județul Brăila se va angaja, va lucra și va obține asemenea recolte, vom organiza — chiar încâlcind regula — pentru a doua oară la Brăila sărbătorirea „Zilei recoltei". (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Mai avem încă de efectuat unele lucrări în această toamnă. Pe cî- teva sute de mii de hectare, porumbul se mai află pe cîmp, deși la 

recoltare am ajuns la aproape 95 la sută din suprafață. Se mai găsește, de asemenea, mult porumb netransportat de pe cîmp. De asemenea, se mai găsesc legume, sfeclă și alte produse care trebuie strînse. Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea, incit in următoarele zile să terminăm strînsul recoltei, transportul și depozitarea ei în întregime în mod corespunzător. Avem încă de arat pentru primăvară aproape 3 milioane de hectare. Trebuie să facem totul ca, pînă la 15 noiembrie, să terminăm toate arăturile de toamnă pentru recolta de primăvară. Este o cerință obligatorie să facem arăturile în întregime la adîn- cimi cit mai mari, pentru a pune bazele unor recolte bogate pentru anul viitor. Numai în condițiile arăturilor adînci de toamnă putem obține un plus de recoltă de pînă la 1 500 de kg la hectar și chiar mai mult, în condiții normale. Apelez la țărănime, la cooperatori, la specialiști, la mecanizatori : să facem totul, să lucrăm zi și noapte, pentru a termina la timp și în bune condiții lucrările de pregătire pentru recolta anului 1982 ! Trebuie să ne propunem ca în anul 1982 să realizăm 24—25 de milioane de tone cereale pe întreaga țară, socotind aceasta ca minimum. Avem toate condițiile și trebuie să facem acest lucru. (Aplauze și urale puternice). Să realizăm cel puțin 6 milioane tone legume, să obținem circa 5,5—6 milioane de tone de cartofi și să ne apropiem de 10 milioane de tone sfeclă de zahăr. In mod corespunzător să sporim și recoltele de fructe, de struguri ș.a.m.d.Măsurile luate, condițiile și mijloacele de care dispune agricultura noastră asigură realizarea acestor producții în 1982. Hotărîtoare este munca țărănimii, a mecanizatorilor, a lucrătorilor agricoli, a specialiștilor, a consiliilor populare, a organelor de partid și de stat, a întregului nostru popor. Toți — inclusiv oamenii muncii de la orașe — trebuie să participe activ și să contribuie la realizarea acestor producții pe întreaga țară, pe întregul județ, pe fiecare localitate în parte. Să facem totul pentru ca anul viitor să obținem o cotitură radicală în producția agricolă din România, să ajungem la cifrele pe care le-am menționat ! Avem toate condițiile pentru aceasta, tovarăși ! (Aplauze și urale prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).Statul nostru a făcut eforturi mari pentru crearea condițiilor materiale în agricultură. Dispunem astăzi de aproape 150 de mii de tractoare de diferite puteri — ceea ce înseamnă că la un tractor revin circa 65 de hectare. Este o mecanizare suficientă pentru a putea efectua la timp și în bune condiții lucrările agricole. Dispunem de semănători, de combine, de celelalte mijloace necesare pregătirii și strîngerii recoltei. Hotărîtor este să le folosim în mod corespunzător, să acționăm cu toată fermitatea pentru obținerea recoltelor pe care le avem în vedere.Anul acesta și în 1982 dăm mai 

multe îngrășăminte și vom crește an de an cantitatea de îngrășăminte. Avem mari rezerve în folosirea îngrășămintelor naturale — care, în multe locuri, stau acum pe lîngă grajduri, ocupînd sute și mii de hectare și constituind și o sursă de infecție. în toamna aceasta și în iarnă trebuie să transportăm întreaga cantitate de îngrășăminte naturale în cîmp. Să acționăm cu toată hotărîrea pentru ca întreaga cantitate de îngrășăminte naturale să ajungă pe ogoare, constituind o sursă importantă de fertilizare, de creștere a producției agricole.Avem toate condițiile să asigurăm sămînța de calitate, pentru toate culturile agricole. Este necesar să introducem și în acest domeniu ordine, disciplină. Ministerul Agriculturii, Academia agricolă, unitățile specializate pentru producția de sămînță trebuie să poarte răspunderea pentru calitatea semințelor, care trebuie date în mod corespunzător cu producțiile stabilite să se obțină în cultura mare. Trebuie să eliminăm multe soiuri de hibrizi neproductivi, să alegem semințele cele mai bune, care au demonstrat și în acest an că dau recolte mari. Să asigurăm, în toată țara, cultivarea terenurilor numai cu sămînță de înaltă productivitate. în cercetare, desigur, se pot face multe încercări. Eu nu am nimic împotrivă ca pe 10 mp — sau pe cîte 10 mp — să se pună zeci de soiuri și să se facă diferite încercări. Dar nu putem face experiențe în cooperative și în I.A.S.- uri, pe suprafețele acestora. Acolo trebuie să punem soiuri care și-au demonstrat capacitatea de a da producții mari. Și avem asemenea soiuri !Academia agricolă și Ministerul Agriculturii trebuie să înțeleagă că sînt direct răspunzătoare de semințele pe care le trimit în întreprinderile agricole de stat, în cooperative, de semințele ce se dau țărănimii în general — și că poartă această răspundere pînă la obținerea recoltelor. Numai așa se poate spune că cercetarea agricolă este legată de producție, că ea răspunde cerințelor economiei naționale. Avem această posibilitate — și trebuie să realizăm acest lucru ! (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,Vorbind de recolta de cereale, în general de producția vegetală, trebuie să ne gîndim și la măsurile ce trebuie luate pentru a îmbunătăți într-un timp scurt situația din zootehnie. Este adevărat, avem o creștere a efectivelor față de acum un an, dar situația nu ne mulțumește. Producțiile de carne, lapte, lină, ouă pe care le obținem nu sînt la nivelul consumurilor ce se realizează în unitățile noastre. Anul acesta au apărut unele deficiențe, îndeosebi la lapte, deși numărul de vaci de lapte este mai mult decît suficient pentru a asigura consumul și chiar rezerve însemnate, la nivelul întregii țări. Am discutat în acest an, de cîteva ori, această problemă. S-au constatat o serie de neajunsuri și lipsuri,

s-au stabilit o serie de măsuri pentru modernizarea activității din zootehnie ; s-au realizat și multe lucruri bune, dar nu s-a făcut tot ceea ce trebuia pentru a intra cu animalele în iarnă în cele mai bune condiții. Mai este timp ; am avut și avem încă o toamnă bună, putem să ne ocupăm serios de asigurarea bazei furajere, dar și de modernizarea, peste tot, a grajdurilor, de crearea condițiilor pentru o bună iernare a animalelor și pentru a obține producțiile de care avem nevoie — și pe care le putem obține ! tDoresc să menționez și aici unele probleme pe care le-am discutat și ieri, cu ocazia vizitei în cîteva unități zootehnice. Obținem, la Brăila, 1 kg de carne de porc cu 4,9 unități nutritive, de fapt kilograme de concentrate, deși aceleași unități din Brăila au realizat, cu cîțiva ani în urmă, kilogramul de carne de porc folosind 3,800 kilograme concentrate. Deci a crescut consumul pe kilogramul de carne cu mai mult de un kg de concentrate. Aceasta înseamnă că la efectivele totale de porci din județ, cu aceeași cantitate de furaje, se mai pot obține 150 mii de porci în plus. Aceeași situație este și la păsări, la bovine ș.a.m.d. Problema zootehniei, modernizarea ei, creșterea producției agricole sînt nemijlocit legate de asigurarea unor tehnologii moderne, de luarea de măsuri hotărîte pentru o furajare la consumurile medii existente pe plan mondial. Sînt realizări și la noi în țară, avem unități unde consumul de concentrate pe kilogramul de carne de porc este de pînă la 3,5—3,6 kg sau unități unde se poate obține un kilogram de carne de pasăre cu 2,5 kg — 2,7 kg de unități nutritive.Este deci necesar să trecem cu hotărîre la aplicarea măsurilor de modernizare, de furajare rațională, folosind tehnologiile cele mai bune, pentru a obține reducerea consumurilor exagerate, inadmisibile care se realizează astăzi și care fac ca și costurile de producție să fie foarte mari. Numărul de animale pe care le avem asigură pe deplin, în condițiile realizării producțiilor medii, o bună aprovizionare a populației cu carne, lapte, ouă și chiar ne dă posibilitatea să avem și unele rezerve. Trebuie însă să trecem cu hotărîre la înfăptuirea măsurilor din zootehnie, așa cum am discutat încă acum un an și cum am stabilit recent prin Decretele publicate, prin hotărîrea Comitetului Politic Executiv — și prin care dorim să accentuăm autoconducerea Și autoapro- vizionarea teritorială. Am luat aceste măsuri tocmai pentru a pune ordine, disciplină, pentru a asigura creșterea' răspunderii fiecărui județ, a fiecărui oraș și fiecărei comune în buna gospodărire a mijloacelor pe care le avem, a produselor agricole, a produselor alimentare în general.Noi am pornit de la un consum mediu de 180 kg cereale pe locuitor. Sînt însă țări care realizează consumuri sub 70 de kg de cereale, în cele mai multe țări, inclusiv țări socialiste, consumurile de ce

reale variază între 80 kilograme și 100, 108, 110 kg anual. La noi am stabilit 180 kg, pornind de la faptul că avem o tradiție să se mă- nînce pîine, mămăligă multă ; dar — pe măsură ce vom trece să dezvoltăm producția de carne și vom realiza un consum mai mare de legume — trebuie să reducem consumul de cereale.Consumul pe care l-am stabilit pentru toate zonele asigură o bună aprovizionare a populației. Aceasta presupune, desigur, ca fiecare primar, fiecare organizație de partid, fiecare consiliu popular județean, președintele și primul secretar să se ocupe de buna gospodărire a produselor agricole, de aprovizionarea corespunzătoare a tuturor cetățenilor.Desigur, este o medie, nu toată lumea mănîncă atît. Sînt și copii pînă la 1 an care nu mănîncă aproape deloc pîine, și trebuie să mănînce mai mult mama, și, cîte- odată, mai mănîncă și tata. (Animație. aplauze îndelungate). Sînt activități diferite ; unul este consumul funcționarilor din birou, altul este consumul minerilor sau al metalurgiștilor, care fac un efort fizic mai mare. Deci, cînd am stabilit acest consum mediu — și cînd, în general, în lume se vorbește de consumul mediu — nu înseamnă o repartiție uniformă a acestui consum. Trebuie ținut seama de vîrste, de ocupația cetățenilor, pentru că aceste consumuri sînt foarte diferite. Dar, cu cantitatea pe care o avem, putem să asigurăm și să satisfacem din plin necesarul de pîine și de produse din făină și mălai.Am pornit de la faptul că trebuie să asigurăm aprovizionarea cu cereale, cu pîine și mălai și a populației din zonele de munte, care nu produce în măsură suficientă cerealele de care are nevoie. De aceea am stabilit să nu mai lăsăm populația să umble prin țară să-și caute ea aceste produse, ci să asigurăm din fondul de stat cantitatea de cereale, de grîu și porumb necesară și pentru populația din zonele de deal și munte. Dar este necesar ca și populația din aceste zone să dea statului produsele care se realizează acolo — și ați auzit că în aceste zone se produc cartofi, carne, lapte, lînă. Deci asigurăm în mod organizat ca populația să primească ceea ce are nevoie. Prin organizațiile noastre de stat sau cooperatiste, să asigurăm o bună aprovizionare a tuturor locuitorilor din patria noastră.Am luat măsuri corespunzătoare și în privința altor produse. Pornind de la principiul autoapro- vizionării și autoconducerii, am a- sigurat ca produsele agricole și a- limentare de bază să șe distribuie în localitatea respectivă, inclusiv in comune, pentru ca toți cetățenii să le poată primi nemijlocit. Din păcate, mai avem și uscături, mai avem și oameni care cred că pot trăi fără să muncească, dedi- cîndu-se activităților de speculă, o- cupîndu-se să cumpere și să re- vindă, voind să facă ei circulația mărfurilor, dar speculînd și asigu- rîndu-și astfel venituri fără muncă.Avem o organizare bună a co

merțului — de stat și cooperatist— care poate să asigure circulația corespunzătoare a produselor. Mai sînt, desigur, lipsuri ; unele unități ale comerțului cooperatist sau de stat nu lucrează întotdeauna cum trebuie. Dar trebuie să acționăm și să întărim controlul muncitoresc și cetățenesc asupra a- cestor organisme, să le facem să funcționeze cum trebuie. Nu vom admite în nici un fel speculanții, intermediarii în comerț ! Comerțul trebuie să fie socialist, în mîna poporului ! (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul !“).Am ajuns la un consum mediu pe locuitor de peste 60 kg de carne. Sînt și țări care au un consum mai mare, dar cîteva. Cele mai multe au un consum cu mult mai mic decît la noi. Ne-am propus ca în 1985 să ajungem la circa 70 kg carne, iar pînă în 1990 la un consum — peste care nu este necesar să trecem — de circa 75—80 kg carne pe locuitor. Avem toate condițiile să realizăm acest program. Numai dacă am reduce consumul de cereale cu 40 kg, rămî- nind, deci, cu un consum cu mult peste nivelul țărilor care consumă 100 kg pe an, tot am rămîne cu 140 kg de cereale și am da 10 kg de carne în plus. Avem, deci, posibilități ca, folosind o parte din cerealele existente, să asigurăm creșterea consumului de proteine din carne, să obținem o structură mai bună a alimentației. De a- semenea, față de multe țări, consumăm aproape de două ori mai multe legume. Dar trebuie să mai ținem seama și de rezervele pe care le avem în domeniul consumurilor din îngrășătoriile de animale : reducerea acestor consumuri pentru kilogramul de carne la nivelul mediei ce se realizează astăzi pe plan mondial ne mai asigură, de asemenea. o creștere cu circa 15—20 la sută a producției de carne.Deci cu producția actuală de cereale putem — cu o bună gospodărire și organizare — să realizăm prevederile Congresului al XII-lea— consumul de 70 kg carne pe locuitor în 1985. Trebuie să luăm toate măsurile și să acționăm hotărît în această direcție, să întărim autoconducerea și autoges- tiunea. în linii generale, avem în vedere ca pe locuitor să ajungem la o jumătate de porc de 110 kg, să ajungem la 15 păsări de circa 1,500 kg și să asigurăm cam 15 kg de carne de bovină. Prin toate a- cestea se realizează cele 70 de kg. în prezent dispunem de numărul de porci prin care se poate asigura această cantitate.Este prevăzut să tăiem porcul la 110 kg. Dacă se va tăia la 120 kg, fiecare . județ va avea carne mai multă. Dacă se va tăia porcul numai la 100 de kg, va fi carne mai puțină. Mai mulți porci nu vom putea tăia. Dacă la carne de bovină vom da 15 kg, înseamnă că tăind la greutatea de 400 de kg vom putea asigura carne pentru 15 oameni la o bovină. Dispunem de animale care să asigure aceasta. Vom da fiecărui județ bovine și va trebui să asigure îngrășarea lor la 400 de kg. Dacă se va tăia bovina 

sub 400 kg va fi carne mai puțină. Dacă le vor îngrășa la 500 kg, vor avea carne mai multă. Așa vom face și la oi, la păsări. Trebuie, tovarăși, nu numai să vorbim de autoconducere și autogestiune, ci să asigurăm ca fiecare unitate, fiecare comună, oraș, județ să-și stabilească programul de producție și să-șl asigure animalele, pentru a putea asigura buna aprovizionare a populației. Toți cetățenii trebuie să cunoască și să participe activ la realizarea acestui program. Cu ceea ce avem acum putem realiza aceasta, tovarăși ! (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !•).Am insistat mai mult asupra a- cestor probleme pentru că, încă în cursul lunii noiembrie, vom lua măsuri în această privință ; le vom supune discuției și vom trece la realizarea programului concret, pe fiecare localitate și județ. Este necesar să înțelegem bine că trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru ca orice metru de pămînt — sau, cum se spunea pe timpuri la țară, orice palmă de pămînt — să fie muncit și să producă. Orice cetățean care deține pămînt, sub o formă sau alta — inclusiv muncitorii, funcționarii, din orice domeniu — trebuie să-l lucreze ! Nu putem admite ca pămîntul — care constituie un bun al întregii națiuni — să nu fie lucrat și să nu dea maximum de recoltă ! Cine nu va lucra pămîntul nu are dreptul să-l mențină sub nici o formă, nici în proprietate, nici în folosință ! Pămîntul este al întregii națiuni și el trebuie muncit pentru a asigura hrana fiecărei gospodării, a întregii țări, pentru a crește contribuția agriculturii la dezvoltarea generală a României socialiste • (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul!").Este necesar să acționăm cu mai multă hotărîre — și mă refer în această privință la organele noastre de stat și de partid, începînd cu Ministerul Agriculturii, cu organele județene — pentru buna gospodărire și pentru realizarea programului de îmbunătățiri funciare, de desecări, a programului de irigații. Am realizat irigații pe suprafețe mari ; vom ajunge în acest cincinal la 3 milioane hectare suprafață irigată. Nu este admis să obții pe un hectar irigat sub 10 tone de porumb. Nu se poate considera că s-a lucrat bine dacă nu obții 6 000— 7 000 kg de grîu și orz la hectar. Și acest lucru e valabil pentru toate celelalte culturi.Trebuie să acționăm cu hotărîre pentru îmbunătățirea pășunilor și fînețelor. Avem aproape 4 milioane și jumătate de hectare de pășuni și finețe. Cu o producție medie de 25—30 de tone la hectar, aceasta ne asigură o bază furajeră mai mult decît este necesar pentru o bună hrăriire a animalelor. Trebuie să asigurăm cultivarea, îngrijirea acestor pășuni și finețe. Ele nu trebuie tratate ca ale nimănui, ci trebuie să intre în programul de cultivare, de producție, ca orice suprafață de pămînt. Trebuie să spunem(Continuare in pag. a III-a)

- - - - - - - - - - - Sărbătorirea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste România, □ participat dumi
nică, la Brăila, la manifestările organizate cu prilejul „Zilei re
coltei", prestigioasă sărbătoare înscrisă in calendarul satului româ
nesc contemporan ca o expresie grăitoare a înaltei prețuiri ce se acorda 
in țara noastră muncii neobosite desfășurate de milioanele de lucrători ai 
ogoarelor, care, an de an, cu rivna deprinsă din străbuni și cu mijloacele 
tehnicii moderne de astăzi, plămădesc piinea țării. Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la această tradițională sărbătoare evidențiază, tot
odată, grija permanentă pe care partidul, secretarul său general o acordă 
agriculturii, dezvoltării și modernizării acestui sector fundamental al eco
nomiei naționale, chemat să contribuie din plin la îmbunătățirea condițiilor 
de aprovizionare a populației cu produse agroalimentare, la asigurarea 
materiilor prime pentru multe ramuri ale industriei.

împreună cu secretarul general al partidului, la sărbătoarea „Zilei 
recoltei" au participat tovarășii llie Verdeț, Emil Bobu, Constantin Dăscă- 
lescu, Ludovic Fazekas, Petru Enache, membri ai guvernului. Au luat parte, 
ca invitați, primii secretari ai comitetelor județene de partid Constanța - 
Ion Stoian, Galați - Pardschiv Benescu, Ialomița - Ion larachiu, Tulcea - 
Ion Petre, Călărași - Vasile Martin, cadre de conducere din agricultură, 
specialiști, precum și reprezentanți ai unor unități agricole fruntașe din 
diferite județe ale țării.

La aterizarea elicopterului pe plat
forma gării fluviale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost intimpi- 
nat de mii de oameni ai muncii 
din municipiul Brăila și țărani coope
ratori din comunele județului, care 
au făcut secretarului general al 
partidului o primire sărbătorească. 
Ca și in ziua precedentă, cind to
varășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
o vizită de lucru in județul Brăila, 
și in această zi de început de noiem
brie. cei ce trăiesc și muncesc pe me
leagurile brăilene și-au exprimat 
bucuria nețărmurită și adinca satis
facție de a avea din nou în mijlocul 
lor ca oaspete drag pe conducătorul 
iubit al partidului și statului nostru.

Toți cei prezenti scandează În
delung „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu— 
Pace !“, urale devenite simboluri 
pentru intreaga noastră națiune. La 
această vibrantă manifestare parti
cipă și marinarii de pe navele flu
viale aflate in port, care salută cu 
sunete prelungi de sirenă prezența 
secretarului general al partidului în 
străvechiul oraș dunărean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
intimpinat de Ion Catrinescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., de membrii Biroului 
comitetului județean de partid.

Și aici, la marele bilanț al roade
lor pămintului. după datina străbună, 
gazdele il primesc pe secretarul ge
neral al partidului, președintele tării 
cu tradiționala piine și sare. Tineri 
și tinere, pionieri și șoimi ai patriei 
ii inminează frumoase buchete de 
flori. Un ansamblu vocal-instrumen- 
tal, format din elevi și tineri munci
tori. intonează melodia „Cintec pen
tru președinte".

Pe platoul din apropierea gării flu
viale este organizată expoziția 

realizărilor agriculturii județului 
Brăila, care, prin numeroasele și 
variatele sale exponate, constituie o 
amplă și grăitoare dovadă a posibi
lităților de care dispune această fer
tilă zonă a tării.

Gazdele invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să inaugureze expoziția. în 
uraleie puternice ale celor prezenti. 
secretarul general al partidului taie 
panglica inaugurală.

Pe sub arcadele unei porti îmbră
cate in mănunchiuri de stuf, oaspeții 
pătrund în imensa expoziție a reali
zărilor agriculturii brăilene. Galbenul 
snopilor de grîu și auriul știuletilor 
de porumb contrastează cu roșul 
merelor și verdele legumelor, roade 
bogate ale acestor meleaguri. Dialo
gul privind modalitățile de valorifi
care deplină a marilor rezerve de 
care dispune agricultura brăileană 
începe in fata panourilor și expona
telor care ilustrează posibilitățile 
largi de care dispune agricultura 
brăileană, realizările obținute în spo
rirea producției vegetale și animale, 
in dezvoltarea diferitelor sectoare. 
Oglindă expresivă a realizărilor în
tregii noastre agriculturi, a progrese
lor sale de ansamblu, expoziția pre
zintă obiectivele ce urmează să fie 
înfăptuite în actualul cincinal. în 
lumina sarcinilor stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
de cel de-al II-lea Congres al țără
nimii.

în fata standurilor care înfățișează 
sporirea producției de cereale — 
principala ramură a agriculturii ju
dețului — tovarășul Ion Susanu. 
directorul general al Direcției gene
rale a agriculturii și industriei ali
mentare, prezintă modul de folosire 
a terenului, structura culturilor si 
rezultatele obținute in producție. 
Secretarul general al partidului este 

informat că județul dispune de 
259 000 hectare amenajate pentru iri
gat, suprafață care urmează să 
crească in actualul cincinal cu alte 
29 000 hectare, ceea ce creează condiții 
pentru obținerea unor recolte mari si 
stabile. Sint prezentate soiurile de 
grîu și hibrizii de porumb care, prin 
aplicarea unor tehnologii adecvate, 
au dat producții importante.

Apreciind aceste rezultate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu recomandă 
specialiștilor din agricultură să asigu
re sămînta necesară din soiurile in
dicate pentru această zonă și să aplice 
corect tehnologiile stabilite, astfel 
Incit să se realizeze, în medie pe ju
deț. cel puțin 5 000 kg griu la hectar. 
Gazdele informează că. în urma mă
surilor luate la indicația conducerii 
partidului, însămînțările s-au încheiat 
mult mai devreme decit în alti ani. 
Au fost executate lucrări de calitate 
superioară, ceea ce constituie cea mai 
bună dovadă că poate fi făcută o 
cotitură radicală in practicarea 
agriculturii in România. Dealtfel, 
acum, cind se sărbătorește „Ziua 
recoltei", verdele sănătos al semă
năturilor de toamnă prefigurează, nu 
numai in județul Brăila, ci și in 
restul tării, roadele bogate ale anului 
viitor.

Oaspeții zăbovesc apoi in fata stan
durilor încărcate cu știuleti de po
rumb din diferiți hibrizi. Si nu în- 
timplător, județul Brăila este unul 
din județele mari producătoare de 
porumb, din care bună parte se reali
zează la întreprinderea agricolă de 
stat „Insula Mare a Brăilei", pe te
renurile smulse apelor prin lucrări de 
îmbunătățiri funciare. Analizînd re
zultatele obținute, ca si in ziua pre
cedentă. cu prilejul vizitei efectuate 
in citeva unități agricole din județul 
Brăila, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că pot și trebuie să se obțină 
recolte de la 7 000 pînă la 10 000 kg 
porumb la hectar. „Ce greutate are 
acest știulete ?“ — întreabă secreta
rul general al partidului, arătînd unul 
din hibrizii mai puțin productivi. Se 
răspunde că ar putea cîntări 150—165 
de grame. „înmulțiți această cantitate 
cu numărul de plante la hectar — 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
și veți vedea că se ajunge ușor la 
10 000 kg la hectar".

Secretarul general al partidului dă 
indicația ca în această zonă, care be
neficiază de terenuri dintre cele mai 
fertile — o bună parte din ele ame
najate pentru irigat — să fie cultivați 
hibrizi de mare productivitate, chiar 
și in culturi duble, astfel încit ran
damentul la hectar să crească sim
țitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de rezultatele și programul 
privind extinderea culturii plantelor 
tehnice. Gazdele arată că Ia coope
rativa agricolă de producție Cazasu

ZILEI RECOLTEI"5s-au obținut 3 236 kg floarea-soarelui 
la hectar, la soiul „Romsun", iar la 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei soiul 
„Soren" a dat 2 840 kg la hectar. Se
cretarul general al partidului, apre
ciind rezultatele bune obținute, cere 
agricultorilor județului Brăila să ac
ționeze pentru a realiza, in medie, cej 
puțin 3 000 kg floarea-soarelui la 
hectar. S-a subliniat, de asemenea, că 
poate fi sporită simțitor producția de 
soia, de sfeclă de zahăr. în acest 
scop, trebuie revăzută mașina de re
coltat sfeclă, care — așa cum s-a 
constatat cu prilejul vizitei din ziua 
precedentă — rupe rădăcinile, ceea ce 
constituie o pagubă adesea irecupera
bilă. Totodată, s-a arătat că sint con
diții ca în județul Brăila să fie ex
tinsă mult cultura orezului. Aici există 
una din cele mai mari unități culti
vatoare de orez din tară — I.A.S. 
Stăncuța — care obține în această 
toamnă 4 500—5 000 kg orez la hec
tar. La Măxineni s-a ajuns chiar la
6 000 kg la hectar. Secretarul gene
ral al partidului indică să fie extinse 
orezăriile din județ pe cei puțin 
10 000 hectare, folosindu-se îndeosebi 
terenurile sărăturate. care ocupă mari 
suprafețe in această zonă, și să fie 
creată o semănătoare care să înlocu
iască însămîntarea orezului din 
elicopter.

Standul horticulturii reflectă efor
turile care se fac în județul Brăila 
pentru sporirea producției de legume 
și fructe, menită să asigure o bună 
aprovizionare a populației cu aceste 
produse. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
examinează îndeaproape exponatele, 
compară rezultatele medii înscrise în 
grafice cu realizările unităților frun
tașe și arată că producția de legume 
la hectar poate spori mai mult. 
Gazdele informează că la tomate s-au 
obținut 28 000 kg la hectar. Se apre
ciază că aceasta este o recoltă minimă, 
că, in condițiile irigării culturilor și e- 
xecutării corecte a lucrărilor de între
ținere. de la fiecare plantă se pot ob
ține cel puțin 2 kg de tomate, ceea ce 
înseamnă o recoltă de 50 000—60 000 
kg la hectar. In legumicultura, subli
niază secretarul general al partidu
lui, trebuie să mergem pe intensifica
rea producției, pe creșterea randa
mentelor la hectar.

Reprezentanții organelor locale de 
specialitate raportează că, în lumina 
indicațiilor date la Consfătuirea de 
lucru pe probleme de agricultură de 
la C.C. al P.C.R., urmează să fie re
considerate metodele de cultivare a 
legumelor, să fie îmbunătățit sorti
mentul cultivat, astfel îneît producția 
la hectar să sporească simțitor, iar, 
printr-o mai bună eșalonare a apro
vizionării, populația să beneficieze în 
tot cursul anului de produse proas
pete. bogate în vitamine. Secretarul 
general al partidului trasează sarcina 
de a se acționa susținut, astfel ca

producția anima- 
cu 62 la sută mai 
anuală din cinci- 
se realizează mă-

judetul Brăila să devină un mare 
furnizor de legume, care să satisfacă 
nu numai consumul local, ci să ofere 
și disponibilități pentru economia 
tării.

Un mare interes a manifestat tova
rășul Nicolae Ceaușescu fată de rea
lizările și programul privind diversi
ficarea producției de conserve de 
legume și fructe, indicind să se in
tensifice eforturile pentru diversifi
carea acestei producții, astfel incit să 
se asigure aprovizionarea populației 
cu o gamă variată de produse.

Secretarul general al partidului s-a 
oprit, in continuare, in fața mache
telor ce înfățișează evoluția activită
ții de creștere a animalelor in jude
țul Brăila. Specialiștii aU informat 
că s-au înregistrat creșteri impor
tante la ovine si păsări, ponderea 
zootehniei in ansamblul producției a- 
gricole fiind acum de 40 la sută. 
Este prezentat programul de dezvol
tare a zootehniei în actualul cincinal, 
subliniindu-se că 
lieră va fi în 1985 
mare decît media 
naiul anterior si ___________
șurile pentru extinderea creșterii a- 
nimalelor în gospodăriile populației. 
Este vorba, printre altele, de ame
liorarea celor peste 24 000 hectare 
pășuni, de asigurarea anuală a unui 
mare număr de pui de o zi și purcei, 
din unitățile agricole, pentru a fi 
crescuți in gospodăriile populației. 
Reluind indicațiile date cu prilejul 
vizitei de lucru din ziua precedentă, 
secretarul general al partidului a 
subliniat din nou necesitatea sporirii 
cantităților de produse animaliere 
prin creșterea producțiilor medii de 
lapte si a greutății de livrare a ani
malelor pentru carne, astfel incit 
ceea ce se realizează în plus să con
tribuie la o mai bună aprovizionare 
a populației.

Secretarului general al partidului 
i-au fost apoi prezentate preocupă
rile unităților agricole din județ pen
tru imbunătățirea structurii culturi
lor furajere și diversificarea sorti
mentelor de nutrețuri. Apreciind re
zultatele bune, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut, totodată, condu
cerii ministerului de resort, cadrelor 
de conducere din județ să ia măsuri 
pentru extinderea pajiștilor pe lingă 
fermele și complexele zootehnice, 
pentru folosirea unui amestec cores
punzător de ierburi valoroase în ve
derea ridicării conținutului în pro
teine, iar asemenea pajiști să fie cul
tivate în regim de irigații și fertili
zate periodic cu îngrășăminte orga
nice provenite din fermele zooteh
nice respective. în același timp, se- 

. cretarul general al partidului a in- 
' dicat ca în toate unitățile de creș
tere a animalelor să se amenajeze, 
in cel mai scurt timp, bucătării fu

rajere, astfel încit să se asigure o 
hrănire rațională și echilibrată a ani
malelor. obtinindu-se sporuri mai 
mari de producție cu un consum tot 
mai redus de furaje. »

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit apoi la mașinile și utilajele a- 
similate recent de industria noastră, 
care vor contribui la practicarea unei 
agriculturi intensive, de mare pro
ductivitate. Sint prezentate două 
tractoare de 65 și, respectiv, 85 CP, 
tractoare modernizate care pot folosi 
întreaga gamă de mașini din dotarea 
unităților agricole și care au consum' 
redus de carburanți. De asemenea, 
printre exponate se află și o gamă 
de tractoare din grupa 400, echipate 
cu utilaje pentru efectuarea lucrări
lor de recoltat furaje, combaterea 
dăunătorilor in plantațiile și cultu
rile existente pe terenurile in pantă 
de pină la 20 de grade.

Secretarul general al partidului 
cere ministerului de resort, institu
telor de cercetare să revadă tehno
logiile de fabricare a acestor trac
toare, în sensul reducerii greutății 
lor, să proiecteze și să realizeze mo
toare cu o putere de tracțiune în con
cordanță cu lucrările pe care le efec
tuează, să elaboreze subansamble — 
în special roți — capabile să dea o 
mai mare stabilitate mașinilor.

în legătură cu mașina de săpat 
șanțuri pentru desecări și eliminarea 
excesului de umiditate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat 
specialiștilor să găsească soluții pen
tru ca utilajul să execute la o sin
gură trecere un canal mai adine și 
să poată fi utilizat și la adincirea 
unor rîurl mai mici.

Sînt prezentate apoi instalația pen
tru descărcat vagoane cu ingrășă- 
minte chimice în vrac, batoza de po
rumb cu o capacitate de 30 tone pe 
oră. instalația pentru amonizarea 
paielor, utilajul pentru nivelarea te
renurilor agricole. Secretarul general 
al partidului a cerut cadrelor de 
conducere din ministerul de resort, 
din cercetarea agricolă să creeze și 
să doteze in cel mai scurt timp fer
mele zootehnice cu utilaje pentru 
transportul la cimp al gunoiului de 
grajd.

Sint vizitate apoi standurile indus
triei alimentare, în care se află ex
pusă o largă varietate de produse. 
Oprindu-se în fața primelor grafice 
ilustrind realizările din acest sec
tar. secretarul general al parti
dului urmărește evoluția produc
ției de carne, care in perioada 
1976—1985 înregistrează o creștere de 
aproape 10 000 tone. Apreciind preo
cupările unităților agricole din jude
țul Brăila de a realiza producții tot 
mai mari, care să asigure un consum 
sporit de carne și preparate din car
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu a

: A
indicat factorilor de răspundere să 
acorde aceeași atenție valorificării 
tuturor subproduselor. Grafice edifi
catoare relevă posibilitățile pe care 
județul Brăila le are și in privința 
sporirii producției de lapte, astfel in
cit consumul pe locuitor să crească 
de la 180 litri in prezent la 240 litri 
in 1985.

Un amplu dialog are loc in fața 
standului industriei peștelui. Arătind 
că numai prin popularea apelor in
terioare s-ar putea asigura anual 10 
kg pește și conserve din pește pen
tru fiecare locuitor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că se impune 
revederea actualului program in sco
pul stabilirii unor noi măsuri, in 
baza cărora fiecare județ să-și cree
ze centre de înmulțire a puietului. 
In acest mod, odată cu sporirea pro
ducției destinate fondului de stat, 
consiliile populare vor putea să asi
gure aprovizionarea populației din 
resurse proprii.

Cercetind unele produse de panifi
cație expuse, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere ca acestea să fie 
realizate la dimensiuni mai reduse, 
potrivit nevoilor reale de consum.

în continuare sint vizitate standu
rile industriilor zahărului, uleiurilor 
vegetale, amidonului, glucozei și al
tor sectoare ale industriei alimentare, 
în cadrul expoziției sint prezentate, 
de asemenea, realizările cooperative
lor agricole din județ în domeniul 
micii industrii. La rîndul său, coope
rația meșteșugărească brăileană ex
pune in standurile sale un bogat și 
divers sortiment de bunuri pentru uz 
casnic și gospodăresc, articole de 
marochinărie, textile, artizanat, piese 
de mic mobilier, covoare, realizate 
in primul rind prin valorificarea ma
teriilor prime locale, a materialelor 
refolosibile. Cooperația meșteșugă
rească din județ contribuie in acest 
an la fondul pieței cu bunuri de con
sum in valoare de pește 176 milioa
ne lei.

Se vizitează apoi standurile desti
nate prezentării activității coopera
ției de consum din județul Brăila in 
domeniul achizițiilor de produse de 
la populație, prestărilor de servicii 
pentru oamenii muncii de la sate, 
prelucrării și industrializării unor 
produse, in special agroalimentare, 
realizării de diverse bunuri de larg 
consum industriale și alimentare.

După vizitarea expoziției realiză
rilor agriculturii județului Brăila, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este in
vitat să se prindă in „Hora recoltei". 
Este un moment emoționant, care 
relevă noi și grăitoare dovezi ale 
unității de nezdruncinat dintre par
tid și masele largi de oameni ai mun
cii. ale legăturii nemijlocite și per
manente a secretarului general al 
partidului cu poporul și țara.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a II-a)deschis că Ministerul Agriculturii, organele agricole județene, consiliile populare au tratat, de fapt, pină acum, aceste suprafețe de 4 milioane și jumătate de hectare ca și cînd ar fi ale nimănui. Nu s-a interesat, practic, nimeni de ele. De aceea nu obținem nici 20 la sută din furajele pe care le pot produce aceste terenuri. Nu se poate face o zootehnie de înaltă productivitate fără a acționa cu toată hotărîrea ca, în următorii 2—3 ani, să punem în valoare și să obținem producții maxime pe această importantă suprafață pe care o avem.în general, se impun măsuri hotărîte pentru buna gospodărire a fiecărui metru, a fiecărei palme de pămînt, oriunde se găsește, în sat sau în oraș. Trebuie să facem totul ca suprafața de care dispunem să dea maximum de producție, să asigure — și poate asigura — întregul necesar pentru buna aprovizionare a populației și să creeze rezerve mari pentru alte necesități ale economiei.Noi am ajuns la un consum de calorii pe locuitor care depășește unele state avansate. De exemplu, consumăm cu cîteva calorii pe locuitor mai mult decît se consumă în Republica Federală Germania. Deci, avem un consum bun și, ca să spunem deschis, aceasta se vede și în rîndul populației. Sînt mulți care s-au îngrășat mai mult decît este necesar ! (Animație, aplauze). Chiar și în tribună se găsesc tovarăși mai grași decît ar trebui ! (Animație, aplauze). Zilele trecute am constituit o comisie de stat și de partid formată din specialiști care, pe baza normelor și a experienței internaționale — dar ți- nînd seama și de specificul poporului român — urmează să realizeze un program de consum cu o structură optimă, stabilind ce este normal și cît ar trebui să se consume pe locuitor. Luind în calcul structura alimentelor, dar și specificul nțuncii, va trebui să acționăm în așa fel încît să asigurăm tot ce este necesar pentru sănătatea fizică a oamenilor și, totodată, să împiedicăm obezitatea. Să împiedicăm, de fapt, un consum care duce la îmbolnăvirea populației. Trebuie să spun că avem fenomene grave, se constată o înrăutățire a stării de sănătate a multora. Mai cu seamă la cetățenii care trec de vîrsta medie avem fenomene grave de îmbolnăvire ca urmare a consumurilor excesive, inclusiv ' de băutură.Dorim să realizăm un program științific de alimentație care, desigur, va fi aplicat de fiecare cetățean ; va trebui să făcefn ca și în această privință fiecare cetățean să se autoconducă, să se auto- hrănească — adică să fie conștient de ceea ce este în folosul lui, de ceea ce trebuie să facem pentru a avea un popor sănătos, atît din punct de vedere fizic, dar și cu un înalt nivel de înțelegere, de inteligență. Poporul nostru este recunoscut ca un popor inteligent, creator — și trebuie să păstrăm această inteligență și s-o dezvoltăm ! (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Iată, dragi tovarăși și prieteni, unele din preocupările conducerii țde partid și de stat în legătură cu aceste probleme, care trebuie să ne preocupe pe toți, întregul nostru popor, care își făurește în mod conștient prezentul și viitorul său. Trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru ca, împreună, să găsim căile cele mai bune în vederea înfăptuirii programului general de dezvoltare a agriculturii, a întregii noastre țări, pentru buna aprovizionare a populației, dezvoltarea poporului nostru, asigurarea mersului său ferm înainte spre visul de aur — spre comunism. (Aplauze și urale prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,Deși sîntem la „Ziua recoltei", cred că e bine să reamintim, chiar foarte pe scurt, de succesele pe care le avem în industria noastră socialistă, care are un rol de im

Momente din timpul vizitării expoziției realizărilor agriculturii județului Brăila

portanță deosebită în dezvoltarea generală a patriei noastre. Nu doresc să mă refer la trecut, la cincinalul pe care l-am încheiat acum un an. Sînt cunoscute aceste realizări. Am parcurs un drum lung, am realizat o dezvoltare impetuoasă, în toate domeniile de activitate. Am trecut acum la noul cincinal. Sîntem în primul an al cincinalului și în industrie și în agricultură. Doresc să arăt că, și în industrie, rezultatele sînt, pe ansamblu, bune. Avem o creștere a producției industriale în toate sectoarele, deși mai sînt și unele rămî- neri în urmă, mai cu seamă în sectorul energetic. Am mai vorbit însă, în acest an, de această problemă.Sîntem preocupați de a asigura încheierea anului cu rezultate cît mai bune în industrie, pentru a pune o bază trainică înfăptuirii întregului cincinal. Trebuie să facem totul pentru ca obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea privind trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare — de la țară socialistă în curs de dezvoltare la țară socialistă mediu dezvoltată — precum și trecerea la o nouă calitate să fie înfăptuite peste tot, cu toată consecvența.Am vizitat două întreprinderi industriale în Brăila. Am rămas cu impresii plăcute despre progresele ce s-au realizat chiar de la ultima vizită pe care am făcut-o cu un an în urmă. Avem, în general, rezultate bune în întreaga țară. Aș dori, de la această adunare consacrată „Zilei recoltei", să adresez minunatei noastre clase muncitoare, inginerilor, tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, felicitări pentru rezultatele obținute pînă acum, precum și urarea de succese tot mai mari în întreaga activitate 1 (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Și în industrie trebuie să acționăm cu mai multă fermitate și ho- tărîre pentru buna folosire a capacităților de producție. Este cunoscut că, în toate județele — deci și aici la Brăila — am realizat în cincinalul trecut mari capacități de producție, dotate cu utilaje moderne, o parte aduse din import, pentru care am plătit mult și mai avem încă de plătit multă valută. Trebuie să facem totul ca aceste unități industriale, aceste utilaje să lucreze acum din plin, la întreaga capacitate, să obținem maximum de producție. Avem încă rezerve foarte mari ! Cu capacitățile existente, în momentul de față putem obține o creștere a producției industriale cu 40—50 la sută în acest cincinal. Și trebuie să facem totul pentru a realiza aceasta 1 (Aplauze puternice : se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Este necesar să acționăm, cu mai multă hotărîre, pentru reducerea consumurilor materiale, a cheltuielilor de producție în general. Există încă și în industrie risipă de materiale, de energie. Am realizat unele succese în reducerea consumurilor de materiale și energie, dar nu putem fi mulțumiți cu ceea ce am făcut. Mai avem rezerve mari și cu cît vom reduce aceste consumuri, cu cît vom asigura folosirea mai rațională a materiilor prime, a forței de muncă, cu atît vom crește eficiența economică, cu atît va spori venitul național, se vor crea condiții pentru dezvoltarea generală a patriei, pentru ridicarea bunăstării poporului. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu P.C.R. !“).Este necesar să ne preocupăm permanent de îmbunătățirea calității și de ridicarea nivelului tehnic al produselor românești, care trebuie să fie tot mai competitive cu produsele similare realizate pe plan internațional. Trebuie să asi; gurăm industriei’ și populației, dar și exportului, produse de înaltă calitate, să realizăm o valorificare superioară a materiilor prime. Avem rezerve mari și trebuie să facem totul pentru a realiza această sarcină importantă stabilită de Congresul al XII-lea al partidului. Cînd am; vorbit de o nouă calitate in toate domeniile de activitate am avut în vedere ca în toate sectoarele — începînd cu producția 

materială, dar și în cercetarea științifică, în activitatea culturală, în învățămînt, în toate celelalte domenii — să obținem o perfecționare a activității, o ridicare a calității muncii și vieții întregii națiuni. (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea în bune condiții a investițiilor — inclusiv a construcțiilor de locuințe prevăzute pentru acest an — să pregătim temeinic investițiile pentru anul viitor. Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru creșterea eficienței economice, pentru a- plicarea fermă a noului mecanism economic, a autoconducerii muncitorești în toate domeniile de activitate.Noi am trecut la autoconducere, la autogestiune, stabilind ca fiecare unitate să aibă buget propriu de venituri și cheltuieli, ca oamenii muncii — în calitatea de proprietari, de producători și beneficiari — să-și asume nemijlocit răspunderea bunei gospodăriri și conduceri a mijloacelor încredințate de popor, să participe la administrarea lor. Fiecare muncitor, fiecare funcționar, fiecare inginer este și proprietarul întreprinderii — un proprietar de tip nou, un proprietar colectiv. Fiecare este și producător, este și beneficiar, pentru că tot ceea ce producem se împarte după principiul socialist, în raport cu munca și contribuția fiecăruia — o parte, desigur, fiind rezervată pentru a asigura dezvoltarea generală a patriei noastre, a forțelor de producție, precum și pentru asigurarea mijloacelor de apărare a tării.In această concepție a autoconducerii muncitorești, de participare democratică a maselor populare, a întregului popor la conducerea societății, trebuie să acționăm cu toată răspunderea pentru aplicarea fermă a noului mecanism economic, pentru buna funcționare a consiliilor de conducere, a adunărilor generale. Fiecare muncitor, fiecare cooperator, fiecare țăran trebuie să știe că este și el răspunzător de felul cum merg treburile. Să nu considere că aceasta privește numai consiliul de conducere, pe director, pe maistru sau pe inginer; dimpotrivă, trebuie, să-și spună cuvîntul, să-i tragă la răspundere dacă nu lucrează cum trebuie. Cu toții trebuie să acționăm cu întreaga răspundere pentru a ne îndeplini rolul de conducători și de constructori conștienți ai socialismului și comunismului ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).Societatea noastră socialistă se bazează pe alianța trainică dintre muncitori și țărani, cele două clase producătoare de bunuri materiale, care au rolul determinant în dezvoltarea generală a patriei. Industria și agricultura reprezintă ramuri de bază, hotărîtoare, ale e- conomiei noastre naționale ; deci și muncitorii și țăranii reprezintă clase hotărîtoare ale societății noastre socialiste, iar alianța dintre aceste două clase — proprietare, producătoare și beneficiare — constituie baza de granit a orînduirii noastre socialiste și comuniste. (A- plauze și urale prelungite : se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Această alianță trebuie să se manifeste cu putere în primul rînd în domeniul economic. în industrie, clasa muncitoare asigură dezvoltarea forțelor de producție și realizarea produselor necesare pentru întreaga populație ; în agricultură, țărănimea trebuie să asigure producția agricolă de bună calitate și buna aprovizionare a întregii țări. Schimbul acesta între oraș și sat, realizat pe principii socialiste, la prețuri stabile, echitabile între produsele industriale și agricole constituie, de fapt, baza alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, chezășia înfăptuirii principiilor socialiste de proprietate, de repartiție, garanția bunăstării națiunii noastre socialiste. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Prin organizațiile comerciale de stat sau cooperatiste asigurăm desfacerea produselor industriale 

întregii populații — iar, In ceea ce privește țărănimea, inclusiv a mijloacelor de producție, de mecanizare și de chimizare — la prețuri stabile. în aceeași măsură trebuie să asigurăm ca și produsele agricole obținute, atît în unitățile de stat și cooperatiste, cît și din sectorul particular, să fie desfăcute la prețuri stabile, care să asigure un raport echitabil, să fie expresia unei alianțe între două clase frățești. Dealtfel, aproape că nu există muncitor în țara noastră care să nu fi trăit sau să nu aibă și astăzi rude — părinți sau frați — la sate. Este firesc, deci, ca această alianță să se manifeste și în muncă, dar și în prețuri fixe și echitabile, pentru a evita orice speculă cu produsele industriale sau agricole. Este în interesul nostru, al muncitorilor, al țăranilor, al societății noastre, să asigurăm o ordine nouă în comerțul socialist — așa cum am menționat mai înainte —. să înlăturăm cu desăvîrșire pe speculanți, pe aceia care vor să trăiască fără muncă ! (Aplauze puternice).Este necesar să întărim alianța muncitorilor și țăranilor cu intelectualitatea, cu celelalte categorii sociale. Dealtfel, intelectualitatea noastră este strîns legată de popor, reprezintă o parte integrantă din rîndul clasei muncitoare și al țărănimii. Intelectualii sînt fiii muncitorilor și țăranilor, ei sînt legați prin toate sentimentele și trecutul lor de popor, acționează cu hotărîre, împreună cu muncitorii și țăranii, cu celelalte categorii sociale, într-o deplină unitate, pentru înălțarea patriei noastre pe cele mai înalte culmi de știință și cultură, pentru realizarea celui mai înalt nivel de viață — spre comunism ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).In acest spirit să acționăm, dragi tovarăși, pentru perfecționarea întregii activități de conducere și planificare, pentru creșterea rolului organelor noastre de conducere în toate unitățile economico-sociale, pentru perfecționarea activității consiliilor populare, a consiliilor din cooperative și din celelalte unități agricole, pentru a asigura condiții ca organele de conducere din toate domeniile să acționeze în strîn- să legătură cu masele populare, sub controlul nemijlocit al acestora.Să întărim alianța și unitatea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea partidului nostru comunist — forța politică conducătoare a întregii națiuni, care nu are și nu va avea țel mai înalt decît slujirea intereselor poporului, ale națiunii, cauza independentei și suveranității patriei! (Aplauze și urale puternice, prelungite : se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Este necesar să intensificăm activitatea de dezvoltare a învăță- mîntului, de formare a cadrelor și de perfecționare a cunoștințelor lor. Industria și agricultura. întreaga economie națională, cultura, știința, societatea noastră au nevoie de oameni cu înalte cunoștințe profesionale și tehnice, cu înaltă calificare. Agricultura nu se mai poate face fără oameni cu înalte cunoștințe. De asemenea, nici în industrie, tehnica modernă cu care sînt dotate fabricile noastre nu poate fi stăpînită decît de oameni cu o înaltă calificare. Este necesar ca organizațiile de partid, organele de stat să înfăptuiască neabătut prevederile legilor, hotă- rîrile de partid, cu privire la perfecționarea continuă a cunoștințelor profesionale, .tehnice, științifice, pentru ridicarea nivelului de cultură al poporului, pentru formarea conștiinței socialiste și înarmarea omului nou al societății noastre cu cele mai înalte cunoștințe — atît tehnice, cît și în alte domenii ale cunoașterii umane. Să punem la baza întregii activități politico-educative, a întregii activități de formare a omului nou concepția revoluționară despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric, socialismul științific ! Să facem totul ca poporul nostru, tineretul patriei, constructor al socialismului și comu

nismului, să stăpînească cele mai înalte cunoștințe, să fie conștient de menirea sa și să acționeze conștient în toate împrejurările ! A- ceasta este cerința societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm ! Aceasta va permite întărirea autoconducerii, dezvoltarea democrației muncitorești, ridicarea națiunii noastre la un înalt nivel de civilizație materială și spirituală. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,Ne preocupăm și punem pe primul plan problemele dezvoltării societății noastre, problemele privind națiunea noastră, dar sîntem pe deplin conștienți de răspunderea pe care o avem, de rolul pe care poporul nostru, România socialistă îl au în lume. Sîntem conștienți că pentru a asigura înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate avem nevoie de pace, de colaborare internațională cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. (Urale și a- plauze prelungite ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Pornind de la aceasta, România participă activ la viața internațională. Partidul și statul nostru acționează pentru extinderea relațiilor economice, științifice, culturale și politice pe plan mondial, își aduce activ contribuția la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale, în interesul destinderii, al independenței naționale, al colaborării și păcii în întreaga lume. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).In acest spirit, ca țară socialistă, România acționează cu toată fermitatea pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele socialiste. Dorim să contribuim la întărirea solidarității și unității lor, la depășirea unor divergențe existente, fiind conștienți că unitatea și solidaritatea țărilor socialiste constituie un factor de importanță deosebită în lupta pentru progres social, pentru independență și pentru pace. (Aplauze și urale puternice, prelungite).Dezvoltăm și extindem continuu relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, înscriind aceasta în politica noastră generală de luptă împotriva politicii imperialiste, colonialiste, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, fără nici un amestec din afară. Extindem, de asemenea, relațiile și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Punem permanent și ferm la baza relațiilor noastre internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în soluționarea problemelor dintre state. Pornim de la necesitatea ca toate problemele complexe ale lumii de astăzi să fie soluționate numai și numai pe calea tratativelor între state. Nu există și nu pot exista probleme, oricît de complicate ar fi ele, care să nu poată fi soluționate pe calea tratativelor atunci cînd se pornește de la respectul reciproc, de la recunoașterea drepturilor și independenței fiecărei națiuni ! (Urale și a- plauze îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Sîntem preocupați de situația deosebită din Europa, de faptul că pe acest continent s-au acumulat și continuă să se acumuleze mari cantități de armament, cu mult peste necesarul apărării fiecărei națiuni, îndeosebi s-au acumulat și continuă să se acumuleze armamente nucleare, care pun tot mai grav în pericol viața și existența fiecărei națiuni din Europa. Iată de ce Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a lansat Apelul către întregul nostru popor, către alte popoare ale lumii, pentru a-și uni eforturile și#a acționa cu toată hotărîrea în vederea opririi cursului periculos al înarmărilor, pentru a se pune capăt creșterii cheltuielilor militare, pen

tru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară. Acum — pînă nu este prea tîrziu — popoarele Europei, popoarele întregii lumi trebuie să se unească, să spună un NU hotărît războiului, armamentului nuclear, să ceară încetarea cursei înarmărilor, să impună o politică de dezarmare, care să țină seama de independența și dreptul la viață liberă al fiecărei națiuni ! (Aplauze și urale prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“).Acționăm pentru ca la Madrid — unde s-au reluat lucrările reuniunii pentru securitate și cooperare — să se ajungă la înțelegeri și acorduri cît mai bune în toate domeniile. în primul rînd, considerăm necesar să se treacă la convocarea unei conferințe pentru dezarmare și încredere în Europa, să se asigure continuitatea procesului de securitate și colaborare început la Helsinki, prin organizarea de noi reuniuni. în acest sens, România s-a oferit să găzduiască în capitala sa, în București, următoarea reuniune pentru securitate și cooperare în Europa. Și avem toată convingerea că vom organiza în mod corespunzător această conferință, că vom putea face ca ea să dea un nou impuls colaborării și unității între popoarele și țările europene, fără deosebire de orînduire socială. (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).La fel ca toate popoarele europene, sîntem profund îngrijorați și preocupați de perspectiva amplasării de rachete cu rază medie de acțiune în Europa, de dezvoltarea celor existente. Cerem cu hotărîre să se acționeze pentru începerea tratativelor în vederea neamplasării rachetelor și înlăturării celor existente ! Europa nu are nevoie de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune ! Europa are nevoie de înlăturarea acestora, de reducerea armamentului ! Europa, popoarele europene au nevoie de pace, au nevoie de cooperare ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Ne pronunțăm cu hotărîre împotriva producerii bombei cu neutroni, care este destinată să fie amplasată în Europa. Ce se va întîm- pla dacă nu vom opri rachetele cu rază medie, producerea și amplasarea în Europa a bombei cu neutroni ? Aceasta va mări considerabil pericolul războiului nuclear în Europa, va mări considerabil posibilitatea distrugerii civilizației continentului european, a vieții în Europa. In numele civilizației, al vieții, popoarele de pe continentul nostru trebuie să facă totul pentru a împiedica noul armament nuclear, pentru a determina trecerea la dezarmare ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu și poporul !“).Este adevărat că situația internațională este foarte complexă, încordarea existentă fiind destul de periculoasă. Trebuie să facem însă totul pentru a determina reluarea politicii de destindere, pentru a asigura începerea tratativelor și soluționarea, pe această cale, a problemelor, inclusiv a celor privind dezarmarea. Este evident că trecerea la dezarmare trebuie să asigure un echilibru corespunzător între părțile implicate ; trebuie să se asigure condiții de securitate pentru fiecare siat, pentru fiecare parte, dar aceste condiții să fie realizate nu prin ridicarea nivelului înarmărilor, ci prin reducerea lor. Și așa s-au acumulat armamente nucleare în stare să distrugă de cîteva ori întreaga omenire !Trebuie să nu uităm că problemele grave din economia mondială și criza care se accentuează — și care a cuprins practic toată lumea, toate statele — constituie și un rezultat direct al cursei înarmărilor, al uriașelor cheltuieli militare, care au depășit în acest an 500 de miliarde de dolari. Desigur, criza este și rezultatul inegalităților economice, al accentuării decalajelor între țările bogate și sărace, al întregii politici economice desfășurate pe plan internațional, inclusiv al politicii dobînzilor foarte mari — care reprezintă o nouă 

formă de asuprire colonialistă-im- perialistă, creînd noi greutăți și înrăutățind situația țărilor în curs de dezvoltare.Iată de ce lupta pentru dezarmare, pentru reducerea cheltuielilor militare constituie, în același timp, o parte integrantă a luptei împotriva decalajelor dintre cei bogați și săraci, pentru o nouă ordine economică internațională, pentru a asigura un sprijin puternic țărilor în curs de dezvoltare, în vederea progresului lor economic-social, pentru soluționarea problemelor grave de subalimen- tație și de altă natură care preocupă astăzi omenirea.Trebuie să facem totul pentru a ne aduce contribuția la realizarea noii ordini economice internaționale, care constituie o cerință primordială pentru o politică de pace, de independență, pentru a asigura înfăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liberă, să beneficieze de minunatele cuceriri ale științei și tehnicii moderne. (Aplauze și u- rale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“).Apelul Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste dorește să sublinieze preocuparea organizațiilor din Frontul Democrației și Unității Socialiste, ca și preocuparea poporului nostru, adeziunea sa fermă la politica de pace, de colaborare și independență națională, dorește să afirme cu putere în fața întregii lumi că poporul român, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate, este hotărît ca, împreună cu toate popoarele lumii, să lupte pentru dezarmare, pentru pace, pentru a asigura dreptul fundamental al omului, al națiunilor — dreptul la viață, la libertate, dreptul de a trăi liber ! (Aplauze îndelungate, urale ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).
Dragi tovarăși și prieteni.Aș dori, în încheiere, să mă refer din nou la impresiile bune pe care le avem despre ceea ce am constatat atît în industrie, cît și în agricultură, în județul Brăila, să subliniez rezultatele minunate pe care poporul nostru le obține în dezvoltarea patriei, în acest prim an al noului cincinal. Fără îndoială /că tdate acestea sînt rezultatul muncii unite a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a întregii națiuni — în aceasta în- cadrîndu-se, desigur, și activitatea organelor și organizațiilor de partid din întreaga țară.Cînd am vorbit de rezultatele bune, de ceea ce trebuie făcut în Brăila și în întreaga țară, m-am referit și la munca organizației de partid. Dar — cum e și normal— și atunci cînd am evidențiat rezultatele bune, și cînd am criticat anumite neajunsuri — m-am referit atît la realizările, cît și la lipsurile din munca organizațiilor de partid, a organizațiilor de tineret, sindicale și celelalte. Este necesar ca în înfăptuirea marilor sarcini puse de Congresul al XII-lea să acționăm pentru perfecționarea continuă a activității organizațiilor noastre de partid, pentru întărirea rolului lor de forță politică conducătoare, care — așa cum am menționat, nu o dată — constă tocmai în a uni eforturile întregului popor, ale maselor populare, de a înțelege că fiecare organizație de partid lucrează bine în* măsura în care acționează în strîn- să legătură cu muncitorii, cu țăranii, cu intelectualii. Trebuie să nu uităm că pentru comuniști nu există decît o singură preocupare— asigurarea bunăstării poporului, a națiunii, dezvoltarea patriei noastre. Rolul partidului este tocmai de a asigura unirea eforturilor, buna organizare a activității în înfăptuirea acestor năzuințe de mai bine ale națiunii noastre socialiste ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !•).Fiind convins că organizația de partid a județului Brăila, toate organizațiile de partid din industrie, din agricultură, din celelalte sectoare de activitate vor trage concluziile necesare, atît din ceea ce e bun, cît și din ceea ce e negativ, că vor acționa cu toată hotărîrea pentru a asigura înfăptuirea sarcinilor mari ce le stau în față, pentru încheierea cu succes a acestui an și buna pregătire a anului 1982, le doresc să lucreze în așa fel încît să putem, .eventual, și în anul viitor, să sărbătorim tot' aici „Ziua recoltei". (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).Am deplina convingere că oamenii muncii din municipiul și județul Brăila — la fel ca întregul nostru popoi- — nu vor precupeți nici un efort pentru a obține rezultate tot mai bune, în toate domeniile. Cu această convingere, vă urez tuturor succese tot mai mari în întreaga activitate !Urez tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor succese tot mai mari în activitatea viitoare, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu — pace!", într-o atmosferă de puternic entuziasm, toți cei prezenți in marea piață a orașului aclamă și ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român — forța conducătoare a națiunii noastre socialiste — pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu).



PAGINA 4 SClNTEIA — marți 3 noiembrie 1981

MflRM ADUNARE POPULARA BIN MBH1CIPHIL BBAlUI CBHSACBBTft SftRBftTDRIBSI ..ZILEI RICBL1EI"
Sărbătoarea Zilei recoltei, sărbă

toarea hărniciei celor care prin 
munca lor neobosită smulg pămîntu- 
lui recolte din an in an mai bogate, 
s-a încheiat printr-o mare adunare 
populară, organizată în Piața In
dependenței din Brăila.

De la expoziție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului si statului străbat 
principalele artere ale municipiului 
Brăila, străjuite în această zi de mii 
și mii de cetățeni, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei, muncitori și țărani 
cooperatori, intelectuali, ostași ai 
forțelor noastre armate, pionieri și 
șoimi ai patriei, care, animați de un 
puternic entuziasm patriotic, flutură 
stegulețe, scandează numele partidu
lui. al secretarului său general și al 
patriei noastre socialiste. Coruri 
reunite interpretează vibrantul cîntec 
„Partidul — Ceaușescu — România", 
trei nume a căror firească alăturare 
a intrat în conștiința națiunii, trei 
nume care dau măsura unității între
gului popor în jurul partidului, al 
celui mai iubit fiu al poporului. Nu
meroase formații artistice de amatori 
și grupe de sportivi intregesc atmo
sfera de sărbătoare ce a cuprins în
tregul oraș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură manifestărilor en
tuziaste ale brăllenilor. dă mina cu 
sute de oameni ai muncii.

Sosirea în Piața Independenței a 
secretarului general al partidului, a 
celorlalți tovarăși este întimpinată 
cu o explozie de urale și ovații. Cei 
prezenți, locuitori ai municipiului și 
ai localităților rurale învecinate, 
soandează minute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. ..Ceaușescu și poporul !“, 
dind glas dragostei și încrederii în 
partid și secretarul său general, 
adeziunii depline la politica clarvă
zătoare a partidului și statului nostru 
de propășire continuă a patriei so
cialiste, de ridicare a României pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Cei peste 100 000 de oameni ai 
muncii — tineri și vîrstnici — repre- 
zentînd toate categoriile sociale din 
județul Brăila scandează, neîntre
rupt. într-un singur și puternic glas. 
„Ceaușescu — Pace !“. Porumbei albi, 
simbol etern al păcii, se înalță în 
aceste clipe spre cerul orașului Bră
ila. Marea adunare populară din 
Piața Independenței se transformă, 
în același timp, într-o impresionantă 
și mobilizatoare manifestație pentru 
pace. Pe mari pancarte sint înscrise 
cuvinte ce dau expresie voinței una
nime a poporului român : „Nu bom
bei cu neutroni !“. „Nu producerii și 
amplasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa !“, „Să făurim 
o lume fără arme și războaie !“

Inițiativele și propunerile concrete, 
de o deosebită Însemnătate, ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. ale 
României pentru dezarmare, și in 
primul rind pentru dezarmare nuclea
ră. pentru o lume fără arme si fără 
războaie, pentru o lume mai bună si 
mai dreaptă găsesc ecoul adeziunii 
totale în inimile si glasurile celor 
prezenți în Piața Independentei.

Deschizînd adunarea, tovarășul Ion 
Catrinescu. prim-secretar al Comite
tului județean Brăila al P. C. R„ 
a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
lecretar general Nicolae (Ceaușescu,

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

mele comuniștilor, al tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc in această mănoa
să vatră de Bărăgan, pe malul renăs
cut al bătrinului Danubiu, să exprim 
din adincul inimii, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ne
mărginita noastră bucurie de a vă a- 
vea în mijlocul nostru la marea 
sărbătoare a muncii și hărniciei — 
Ziua ^recoltei — sărbătoare instituită 
din inițiativa dumneavoastră. Este un 
minunat prilej pentru a vă exprima 
încă o dată cele mai profunde senti
mente de dragoste și aleasă prețuire 
pe care toți locuitorii județului, ase
menea întregii noastre națiuni, le 
nutresc față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
fiul cel mai iubit al poporului, revo
luționar înflăcărat si ilustru bărbat 
de stat, care, in fruntea partidului și 
a patriei, ne călăuziți pașii spre cul
mile însorite ale socialismului și co
munismului, militind cu admirabilă 
înflăcărare pentru pacea și liniștea, 
omenirii, pentru Înlăturarea spectru
lui cursei nesăbuite a înarmărilor, a 
unei conflagrații devastatoare, pentru 
relații de echitate și dreptate intre 
toate popoarele lumii.

înfăptuind politica științifică a 
partidului și statului nostru de dez
voltare armonioasă a tuturor jude
țelor țării, bucurmdu-se de grija sta
tornică și de sprijinul dumneavoas
tră permanent, județul Brăila a cu
noscut in anii socialismului o înflorire 
multilaterală fără precedent.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
brăileni. in frunte cu comuniștii, au 
acționat neabătut pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres.al partidului, a sar
cinilor si indicațiilor pe care ni le-ati 
dat cu prilejul vizitelor intreprinse 
în județul nostru, au pus in centi-ul 
preocupării lor perfecționarea latu
rilor calitative ale activității econo- 
mico-sociale. sporirea eficientei in 
toate sectoarele, aplicarea riguroasă 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, a autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești.

în industrie, pe nouă luni din acest 
an. am realizat planul producției nete 
în proporție de 101 la sută, am depă
șit productivitatea cu peste' 1 300 lei 
pe om al muncii, ne-am încadrat in 
cheltuielile totale la 1 000 lei produc- 
ție-marfă și am economisit peste 
1 000 tone metal, 11 000 tone com
bustibil conventional, 11 000 MWh e- 
nergie electrică, iar pină la sfîrșitul 
anului vom livra la export produse în 
valoare de aproape 2 miliarde lei. A- 
plicînd cu strictețe indicațiile dum
neavoastră. am luat măsuri energice 
pentru ca. în cele două luni care au 
mai rămas pină la finele primului an 
al actualului cincinal, să concentrăm 
eforturile colectivelor de muncă 
spre recuperarea rămînerilor in 
urmă și realizarea integrală a tuturor 
indicatorilor de plan, pentru pregă
tirea in cele mai bune condiții a 
producției anului 1982.

La acest moment de bilanț în agri
cultură. oamenii muncii de ne ogoa
rele brăilene vă raportează, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
producțiile obținute in acest an — de 
3 435 kg grîu și 4 200 kg orz la hectar 
— au creat condiții pentru depășirea 
sarcinilor la fondul de stat. Cu toate 
condițiile climatice mai puțin favora
bile. la porumb realizăm o producție 
medie de peste 5 000 kg la hectar. 
De asemenea. Ia floarea-soarelui am 
obtinut peste 2 000 kg. la sfecla de 
zahăr vom realiza circa 30 000 kg. la 
orez aproape 4 000 kg. județul nostru 
contribuind la fondul de stat cu 
62 000 tone la floarea-soarelui. 271 000 
tone la sfecla de zahăr si 19 250 tone 
la orez, cantități considerabil supe-' 
rioare fată de cele livrate, in medie 
anuală. în ultimii 4—5 ani.

în legumicultură am realizat cea 
mai mare producție din istoria ju
dețului. ceea ce ne îngăduie să li
vrăm la fondul de stat 126 000 tone, 
cu 1 000 tone peste plan și cu 34 000 
tone mai mult decit media livrărilor 
anuale din perioada 1976—1980. 
Producția legumicolă a fost concepu
tă și specializată in mari bazine a- 
menajate pentru irigații s-a extins, 
de asemenea, cultivarea legumelor in 
jurul municipiului Brăila, realizîn- 
du-se în acest fel o puternică bază 
proprie de aprovizionare, precum și 
importante disponibilități pentru ne
voile economiei naționale.

Punînd în centrul întregii noastre 
activități aplicarea în practică a in
dicațiilor dumneavoastră, o atenție 
sporită acordăm zootehniei, care în 
prezent deține circa 40 la sută din 
totalul producției agricole, creșterii 
și îmbunătățirii efectivelor de ani
male. modernizării adăposturilor, asi
gurării bazei furajere, adîncirii spe
cializării și concentrării producției. 
De asemenea, acordăm tot sprijinul 
membrilor cooperatori și altor cetă
țeni care dețin terenuri în gospodă
ria personală pentru a le cultiva cît 
mai rațional si a dezvolta creșterea 
animalelor. în vederea satisfacerii 
nevoilor proprii si a sporirii contri
buției lor la buna aprovizionare a 
populației orășenești.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, în spiritul indi
cațiilor date de dumneavoastră la 
consfătuirea de lucru de Ia Comitetul 
Central al partidului, precum și cu 
alte prilejuri, am acționat pentru 
efectuarea la timp și în condiții co
respunzătoare a tuturor lucrărilor 
agricole. în această toamnă, însămin- 
țatul întregii suprafețe de grîu și orz 
s-a realizat aproape în perioada op
timă și de calitate, culturile prezen- 
tindu-se într-o stare bună de vege
tație. în prezent, am concentrat for
țele pentru terminarea recoltării tu
turor culturilor, transportării și de
pozitării in cele mai bune condiții 
a întregii producții, pentru efectuarea 
ogoarelor de toamnă si stringerea tu
turor furajelor din cîmp.

Analizînd cu exigență șî responsa
bilitate întreaga noastră muncă, sîn- 
tem conștienți că rezultatele obținute 
nu sint încă pe măsura posibilități
lor de care dispunem. Considerăm 
pe deplin îndreptățite criticile aspre 
pe care ni le-ati făcut, în timpul vi
zitei în județul nostru, privind ni
velul scăzut al producției în unele 
unități, nerespectarea tehnologiilor, 
mai ales în domeniul creșterii ani
malelor, deficiențele grave in orga
nizarea și conducerea lucrărilor a- 
gricole. Vă asigurăm că, in spiritul 
indicațiilor date de dumneavoastră. 
Comitetul județean de partid și Con
siliul popular județean vor întreprin
de măsuri energice pentru înlătura
rea grabnică a lipsurilor din activi
tatea noastră, pentru întărirea răs
punderii și disciplinei tuturor cadre
lor de partid și de stat din județ, a 
specialiștilor și factorilor de condu
cere din consiliile unice agroindus
triale și unitățile agricole, din fer
me, pentru executarea tuturor lucră
rilor agricole în termenele stabilite 
și de cea mai bună calitate, pentru 
curmarea cu desăvirșire a risipei in 
fiecare unitate agricolă.

Vom aplica cu hotărire prevederile 
recentelor acte normative cu privire 
la autoconducerea și autoaprovizio- 
narea teritorială, vom revedea, și îm
bunătăți programele de creștere a 
producției vegetale și animale care 
să asigure cantități sporite la fondul 
de stat și necesarul de consum, co
respunzător normelor stabilite, pen
tru întreaga populație a județului. 
Ne vom intensifica preocupările pen
tru ridicarea' pregătirii profesionale 
a tuturor oamenilor muncii de pe 
ogoare, îndeosebi a tineretului, pen
tru educarea lor în spiritul înaltei 
conștiințe socialiste, care să asigure 
dezvoltarea și întărirea proprietății 
obștești, dragostea și respectul pen
tru munca în agricultură.

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general,

Mobilizînd toate forțele, întreaga 
capacitate creatoare a oamenilor 
muncii din județul Brăila la înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin din mă
rețul program al partidului, ne ex-r 
primăm totodată adeziunea totală la 
politica de pace și prietenie promo
vată de partidul și statul nostru. 
Susținem în modul cel mai hotărit 
recentele dumneavoastră inițiative, 
de o deosebită însemnătate, pentru 
organizarea unor largi acțiuni de 
masă ale oamenilor muncii în apă
rarea cauzei păcii, -pentru exprima
rea atitudinii lor hotărite împotriva 
producerii și amplasării rachetelor cu 
rază medie de acțiune și pentru în
lăturarea celor existente, împotriva 
bombei cu neutroni, pentru convo
carea unei conferințe consacrate de
zarmării și Încrederii în Europa și 
în întreaga lume. De la tribuna aces
tei mari adunări populare, dăm o 
înaltă apreciere întregii dumneavoas
tră activități consacrate apărării ce
lui mai fundamental drept al po
poarelor — dreptul la viață, la pace, 
la existență liberă.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că no
bila dumneavoastră activitate de în
flăcărat patriot și neobosit militant 
pentru o lume a păcii, strălucitul 
exemplu de dăruite și principialitate 
comunistă pe care ni-I oferiți în per
manență ne dau un puternic im
bold în întreaga activitate, ne mobi
lizează conștiințele pentru a munci 
mereu mai mult și mai bine. Vă vom 
urma cu devotament comunist, con- 
sacrindu-ne întreaga capacitate de 
muncă și creație realizării exemplare 
a sarcinilor ce ne revin în măreața 
operă condusă cu atîta strălucire de 
partidul nostru comunist, în frunte 
cu dumneavoastră, pentru ridicarea 
României pe înaltele culmi ale civi
lizației socialiste și comuniste.

în cuvîntul său, tovarășul Ion Teșu, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare, a spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși,
în această zi de bilanț preliminar 

pentru toți oamenii muncii din agri
cultură, de sărbătoare și stimă pentru 
fruntașii ogoarelor, care prin munca 
plină de dăruire au acționat zi de zi 
pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidului, 
vă rog să-mi permiteți ca. din adin
cul inimii, să aduc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele tării, cele 
mai calde mulțumiri, să dau glas 
sentimentelor noastre de profundă 
recunoștință pentru grija statornică 
pe care o poartă oamenilor muncii de 
pe ogoare, pentru sprijinul pe care îl 
acordă agriculturii.

Ca urmare a dezvoltării și moder
nizării bazei tehnico-materiale. a 
muncii desfășurate pe ogoarele tării, 
producția agricolă, pe ansamblu, în
registrează o creștere continuă.

Deși condițiile climatice nu au fost 
dintre cele mai favorabile, multe 

unități agricole au obținut recolte 
bune. Astfel, la griu 345 întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agri
cole1 au realizat peste 4 000 kg la ha ; 
dintre acestea, 86 de unități au obți
nut între 5 000 și 5 500 kg la hectar. 
La orz, 526 întreprinderi agricole de 
stat și cooperative au realizat. peste 
4 000 kg la ha, iar dintre acestea. 157 
au depășit 5 000 kg, iar 108 coopera
tive au obtinut mai mult de 5 500 kg 
la hectar. Producțiile totale de sfeclă, 
de cartofi de toamnă sint superioare 
mediilor anuale din cincinalul ante
rior. La legume obținem o recoltă de 
4 milioane de tone, cu 561 mii de 
tone mai mult decit în anul 1980, iar 
la struguri peste 1,6 milioane tone, 
cu 309 mii de tone mai mult decit în 
anul precedent. Se prelimina, toto
dată, sporuri de efective la porcine, 
ovine și păsări, fată de anul trecut.

Trebuie să arătăm însă că rezulta
tele de producție și economico-fi- 
nanciare din acest an nu ne pot mul
țumi, ele situindu-se sub prevederile 
de plan și sub posibilitățile reale pe 
care le are agricultura noastră. Tre
buie s-o spunem cu toată răspunde
rea că nerealizarea planului la unele 
culturi se datorește nu atît condiții
lor climatice nefavorabile, cît lipsu
rilor manifestate în organizarea pro
ducției și a muncii, în folosirea pă- 
mîntului și a bazei tehnico-materia
le. precum și în activitatea Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, a organelor agricole jude
țene și a colectivelor de muncă din 
unele unități agricole.

Experiența și rezultatele unităților 
fruntașe au demonstrat și in acest an 
că dispunem de rezerve importante 
de creștere a producției agricole, că 
acestea pot fi. pe deplin puse în va
loare atunci cînd sînt respectate și 
aplicate cu strictete tehnologiile sta
bilite corespunzător condițiilor spe
cifice fiecărei zone de cultură.

Pornind de la orientările și indica
țiile pe care dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, le-ati dat 

' 0 impresionantă și puternică afirmare a unității
poporului in jurul partidului, a legămintului solemn 
de a urma cu devotament politica de pace și 
colaborare promovată de partidul și statul nostru, 
de a sprijini activ, din toată inima, noua, strălucita 
inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste.
în repetate rînduri, ca și cu prilejul 
vizitei de ieri din județul Brăila, vom 
analiza amănunțit și cu toată răspun
derea cauzele care au dus la nereali
zarea prevederilor de plan, pentru a 
stabili cele mai potrivite măsuri pen
tru ca în anul 1982 să asigurăm creș
terea producțiilor la nivelul prevăzut 
în toate unitățile de stat si coope
ratiste.

Sintem conștienți că vom reuși să 
îndeplinim programele stabilite, atît 
în agricultură, cît și în industria ali
mentară. numai în condițiile în care 
vom ridica nivelul calitativ al între
gii noastre activități, vom asigura 
perfecționarea continuă a pregătirii 
profesionale a tuturor cadrelor, pentru 
a putea stăpini și utiliza eficient teh
nica modernă, și vom imprima un 
Înalt spirit de responsabilitate în rin- 
dul tuturor specialiștilor; al cadrelor 
tehnice, al colectivelor de oameni ai 
muncii din fiecare unitate agricolă.

Vă asigurăm că vom acționa ener
gic pentru utilizarea cit mai eficientă 
a forței de muncă, a pămintului, a 
parcului de mașini si tractoare, a 
amenaiărilor pentru irigații, a mij
loacelor de chimizare, a semințelor 
de înaltă valoare biologică, angre- 
nind în rezolvarea acestei sarcini și 
specialiștii din cercetarea _ sțiintifică. 
precum si cadrele din învătămînt.

Stadiul actual de vegetație a cul
turilor arată că respectarea prevede
rilor Decretului cu privire la perioa
dele si normele de însămîntare a 
contribuit hotăritor la executarea lu
crărilor la timp si de bună calitate.1 
Avem, de asemenea, toate condițiile 
pentru ca. în următoarele zile, să 
terminăm efectuarea ogoarelor de 
toamnă — condiție esențială pentru 
obținerea unor recolte superioare în 
1982.

în creșterea animalelor va trebui 
să acționăm cu hotărire pentru rea
lizarea efectivelor matcă, creșterea 
în condiții corespunzătoare a tinere
tului de prăsilă. îmbunătățirea sub
stanțială a indicatorilor de reproduc
ție. sporirea producțiilor de carne, 
lapte si ouă. în acest scop, vom în
treprinde măsuri eficiente pentru a- 
sigurarea bazei furajere necesare, 
inclusiv prin folosirea tuturor resur
selor secundare. pentru creșterea 
sutistantială a producției pe cele pes
te 4 milioane hectare de pajiști.

Luînd măsuri pentru obținerea 
unor producții mari în fiecare uni
tate. în condiții de eficientă econo
mică ridicată, vom asigura realiza
rea integrală a fondului de stat de 
produse agroalimentare si a resurse
lor necesare autoaprovizionării fie
cărui județ si fiecărei localități.

Pentru a-si îndeplini nobila misiu
ne de făuritori ai pîinii. oamenii 
muncii din agricultură, asemenea în
tregului nostru popor, asemenea tu
turor popoarelor lumii, au nevoie de 
pace, securitate și cooperare. în nu
mele acestor aspirații? ne exprimăm 
si cu acest prilej îngrijorarea fată 
de cursa fără precedent a înarmări
lor. angajîndu-ne să acționăm fără 
preget pentru înfăptuirea politicii 
partidului si statului nostru, inițiată 
si promovată cu consecventă de se
cretarul general al partidului, pre
ședintele tării. Ne ridicăm cu hotă- 
rîre glasul împotriva proliferării ra
chetelor. împotriva fabricării bombei 
cu neutroni, pentru a împiedica ni
micirea Europei si a întregii lumi, 
într-un război nuclear, pentru trece
rea. fără întîrziere, la reducerea bu
getelor militare, la dezarmare.

în încheiere, doresc să asigur con
ducerea partidului si statului nos
tru. pe dumneavoastră personal, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că toti oamenii muncii 
din agricultură sînt hotărîti să mun
cească mai bine, mai organizat, cu 
toată abnegația, pentru ca agricul
tura să-si aducă contribuția, pe mă
sura marilor resurse pe care le are, 
Ia progresul continuu al economiei 
naționale, la prosperitatea poporului 
nostru. ,

Luind cuvintul. Ștefan Sprîncena- 
tu, directorul I.A.S. Dragalina, ju
dețul Călărași, a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimafi tovarăși.
La tradiționala sărbătoare a re

coltei, vă rog ■ să-mi permiteți să 
aduc mesajul lucrătorilor ogoarelor 
călărășene, care, puternic mobilizați 
de hotărîrile Congresului al XII-lea, 
de prețioasele indicații pe care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor de 
lucru în județul nostru, vă rapor
tează, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că, în condițiile 
mai puțin prielnice ale acestui an, 
au obținut, in medie. 3 477 kg grîu și 
4 048 kg orz la hectar, iar la porumb 
estimăm 5 000 kg boabe la hectar 
pe suprafața cultivată, asigurind 
astfel predarea unor cantități sporite 
de cereale la fondul de stat.

întreprinderea agricolă de stat 
Dragalina a obținut în acest an 
4 750 kg grîu. 5 020 kg orz. 3 700 kg 
floarea-soarelui, precum și o pro
ducție la porumb boabe de 8 000 kg 
la hectar. Potrivit indicațiilor și 
sarcinilor pe care ni le-ați dat, cu 
prilejul vizitei întreprinse recent in 
unitatea noastră, vă raportăm că am 
trecut la perfecționarea organizării 
producției și a muncii în cadrul 
fermelor pe baza acordului global, 
pentru a asigura o mai strînsâ co
interesare a întregului personal față 
de rezultatele obținute.

Pentru asigurarea unor producții 
superioare în anul agricol 1982, ne 
vom îngriji mai mult decit am fă- 
cut-o pină acum de perfecționarea 
tehnologiilor atît la cultura plantelor, 
cit și in zootehnie, de ridicarea pre
gătirii profesionale a lucrătorilor, 
dezvoltarea spiritului lor gospodă
resc și înlăturarea oricărei risipe 
sau degradări de produse și materi
ale, întrucît, așa cum în repetate 
rînduri dumneavoastră ne-ați îndru
mat, noua revoluție in agricultură 
presupune îmbunătățirea radicală a 
conducerii și organizării producției, 
un mod superior de lucru al speci

aliștilor, al întregii țărăniml, o re
voluție în gindirea și în atitudinea 
acestora față de răspunderile ce le 
revin.

Preocupați fiind de sporirea roa
delor pămintului vrem să ne apărăm 
cu orice preț acest pămint, să-i apă
răm liniștea lui și a noastră.

De aceea dăm o inaltă apreciere 
inițiativei dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, pătrunsă de un spirit de 
inaltă grijă și răspundere pentru 
viața și liniștea popoarelor, pentru 
destinele civilizației umane, pentru 
făurirea unei lumi a prieteniei și 
colaborării pașnice intre toate nați
unile. Ne alăturăm glasurile noastre 
la această mare adunare populară 
tuturor forțelor păcii, cerem cu fer
mitate oprirea cursei înarmărilor, o 
trecere la măsuri practice pentru re
ducerea cheltuielilor, efectivelor mi
litare. măsuri pentru apărarea inde
pendentei popoarelor grav amenin
țate de actualul curs al vieții mon
diale.

Participînd la această sărbătoare, 
Ziua’1, recoltei, noi, lucrătorii ogoare
lor, ne angajăm în fața dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că vom 
face totul pentru a obține producții 
mari, incit sărbătoarea recoltei să 
se desfășoare in anul viitor la Călă
rași. Să ne trăiți, tovarășe secretar 
general !

în cuvîntul său, tovarășa Vasilica 
Popescu, președintele C.A.P. Cazasu, 
județul Brăila, a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Cu firească emoție și bucurie, vă 

rog să-mi îngăduiți ca, în numele 
locuitorilor din Cazasu, al tuturor 
lucrătorilor din agricultura județului 
Brăila, să exprim sentimentele de 
profund respect și fierbinte recunoș
tință față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
pentru grija și sprijinul permanent 
pe care le acordați dezvoltării agri
culturii, pentru activitatea neobosită 
pe care o desfășurați în scopul în
floririi continue a României socia
liste.

Așa după cum v-am raportat și cu 
prilejul vizitei pe care ați. făcut-o 
ieri în unitatea noastră, țăranii co
operatori din Cazasu au obținut anul 
acesta cite 5 100 kg grîu, 5 500 kg orz, 
peste 9 700 kg porumb boabe, 45 000 
kg sfeclă de zahăr, 3 252 kg floarea- 
soarelui, precum și 2 530 kg soia la 
ha. Am avut, astfel, posibilitatea să 
livrăm, peste plan, la fondul de stat 
683 tone grîu, 439 tone orz, 337 tone 
porumb boabe, 113 tone floarea-soa
relui, 574 tone de soia, iar pînă la 
sfirșitul anului vom livra, peste pre
vederile contractuale, 2 200 hectoli
tri de lapte.

Avind o bună tradiție în creșterea 
animalelor și cultivarea pămintului, 
țăranii cooperatori din Cazasu sint 
ferm hotăriți și se angajează față de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, să extindă — 
așa cum ne-ați indicat — in. timpul 
vizitei in unitatea noastră suprafe
țele de griu și porumb, să reintine- 
rească anual efectivul de animale 
cu 15-20 la sută și să obțină in anul 
viitor cel puțin 6 000 kg griu, 6 000 kg 
orz. 3 000 kg soia. 3 300 kg floarea- 
soarelui și 12 000 kg porumb la hectar 
in teren irigat, sporind producția de 
lapte la 4 500—5 000 litri pe cap de 
vacă furajată.

Am mandatul comuniștilor, al tu
turor consătenilor mei de a rosti 
aici, la această mare sărbătoare tra
dițională a muncii din România, că 
avem tot ceea ce ne trebuie pentru a 
realiza programul pe care ni l-am 
propus. Pentru aceasta însă munca 
noastră, casele și copiii noștri au 
nevoie de liniște și pace. Vrem să 
trăim și să muncim într-o lume ne
tulburată de umbra războiului, într-o 
lume fără arme, mai bună și mai 
dreaptă, așa cum și-o dorește orice 
om de omenie. De aceea, aprobăm 

din toată inima, cu toată hotărîrea, 
neobosita dumneavoastră activitate, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, inițiativele și propunerile 
de o importanță vitală pentru dezar
mare și destindere, pentru înțelege
re și colaborare intre popoare.

Mulțumindu-vă incă o dată, din 
inimă, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru prețioasele îndru
mări pe care ni le-ați dat ieri, vă 
asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru realizarea exemplară 
a angajamentelor luate. Vă dorim 
multă sănătate și putere de muncă, 
pentru ca în fruntea partidului și 
statului nostru să ne conduceți pe 
noi culmi de progres, de bunăstare, 
și fericire.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Du
mitru Ungureanu, director al S.M.A. 
Sibioara, județul Constanța, care a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
nerai.

Stimați tovarăși,
în această zi de sărbătoare și de bi

lanț, imi revine deosebita cinste de a 
adresa, in numele tuturor locuitorilor 
de pe ogoarele județului Constanța, 
cele mai vii mulțumiri dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru activitatea 
neobosită pe care o dedicați sporirii 
necontenite a producției agricole, re
alizării unei noi revoluții agrare în 
România.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că. beneficiind 
de ajutorul generos al partidului și 
statului, aplicînd ferm in viață pre
țioasele indicații date de dumnea
voastră, oamenii muncii din agricul
tura județului Constanța au realizat 
și depășit planul la griu. orz. orzoai- 
câ și floarea-soarelui. livrînd supli
mentar la fondul de stat aproape 
30 000 tone de cereale.

Deși în consiliul unic agroindus
trial Sibioara, in care imi desfășor 

activitatea, la griu. orz și porumb am 
obținut producții mai mari decit me
dia pe județ, sintem conștienți că re
zultatele nu sînt pe măsura posibili
tăților existente.

Cunoscind rezervele de care dispu
nem. precum și indatoririle ce ne re
vin, acționăm cu hotărire pentru îm
bunătățirea întregii noastre activități, 
în această toamnă. întreaga suprafa
ță de grîu a fost semănată in perioa
da optimă șj numai cu sămînță de 
calitate. Un rol important in execu
tarea lucrărilor agricole îl are orga
nizarea activității mecanizatorilor 
în spiritul recentelor indicații date de 
dumneavoastră. Repartizarea tractoa
relor și mașinilor agricole pe unități 
și ferme, sporirea dotării cu mașini 
complexe ne vor permite să organi
zăm în condiții mai bune aplicarea 
tehnologiilor, să executăm lucrările 
la timp și de calitate superioară și să 
prevenim orice pierderi.

Reafirmind și cu acest prilej atașa
mentul nostru ferm și unanim față 
de politica internă și externă a parti
dului și statului, față de noua dum
neavoastră inițiativă de pace, mult iu
bite tovarășe secretar general al parti
dului și președinte al republicii, vom 
lupta cu toată hotărîrea. alături 
de toți oamenii muncii din țara 
noastră, de toate popoarele lu
mii, pentru apărarea cauzei păcii 
și cerem ca pretutindeni imen
sele resurse imobilizate pentru înar
mare și distrugere, care împovărează 
tot mai mult popoarele, să fie folosi
te nu pentru război, ci să fie puse 
exclusiv în slujba progresului, apli
cării in scopuri pașnice a tot ceea ce 
geniul uman făurește in știintă și 
tehnică.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea 
noastră de a face totul pentru înfăp
tuirea sarcinilor de mare răspundere 
ce ne revin in creșterea producțiilor 
agricole, in realizarea, la locul nostru 
de muncă, a obiectivelor noii revolu
ții agrare în România.

în cuvîntul său, tovarășul Andrei 
Balazs, președintele C.A.P. Joseni, 
județul Harghita, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Am deosebita satisfacție să repre

zint, la această mare adunare popu
lară, oamenii muncii români și 
maghiari din județul Harghita si să 
vă transmit, mult stimate tovarășe 
secretar general, în numele lor, cele 
mai calde sentimente de stimă, pre
țuire și recunoștință.

Ziua recoltei constituie și pentru 
noi un moment de bilanț.

Vă raportez, mult iubite tovarășe 
secretar general, că, în ciuda condi
țiilor climaterice mai puțin favora
bile. lucrătorii ogoarelor noastre, 
printr-o muncă susținută, au reușit 
să obțină pe întreaga suprafață în- 
sămințată cu cartofi o producție me
die de peste 20 000 kg la hectar, că 
ieri județul Harghita a încheiat re
coltatul sfeclei de zahăr și al porum
bului.

Noi. cei din comuna Joseni, locali
tate cunoscută în tară pentru cele 
mai scăzute temperaturi, am obtinut 
cea mai ridicată producție de cartofi 
din județ — 25 000 kg la hectar, reu
șind să onorăm în întregime și chiar 
să depășim obligațiile noastre către 
fondul de stat.

Avind la bază aceste rezultate, apli
cînd cu consecventă îndemnurile și 
indicațiile date de dumneavoastră, ne 
angajăm ca, în anii următori, prin-, 
tr-o mai bună organizare a muncii, 
să majorăm producția de cartofi la 
hectar cu cel puțin 2 000 kilograme.

Sintem hotărîti. totodată, ca. în spi
ritul recentelor măsuri stabilite de 
conducerea partidului, prin folosirea 
cu spirit gospodăresc a pămintului, să 
facem totul pentru ridicarea produc
țiilor, la hectar la toate culturile, pen
tru creșterea producției de lapte și 
carne și extinderea culturilor de le
gume, pentru a ne aduce o contribu

ție sporită la buna aprovizionare a 
populației, îndeosebi a celei din ora
șul Gheorgheni.

încercind un puternic sentiment de 
mîndrie patriotică că întreaga politică 
a partidului și statului nostru este 
pusă in slujba idealurilor de libertate, 
pace și colaborare între națiuni, 
susținem cu toată ființa noastră noua 
și strălucita dumneavoastră inițiativă 
de pace, ne manifestăm împotrivirea 
fermă. împreună cu toți oamenii 
muncii din patria noastră, fată de 
cursa înarmărilor, cerînd cu toată ho
tărirea trecerea la măsuri eficiente 
de dezarmare, la realizarea unui cli
mat statornic de pace și înțelegere 
între popoare.

în încheiere, doresc să vă asigur că 
noi, locuitorii comunei Joseni, toți 
oamenii muncii din județul Harghita, 
strîns uniți în jurul partidului. al 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, vom acționa cu si 
mai multă fermitate și devotament 
patriotic pentru sporirea producției 
agricole, pentru înfăptuirea revoluției 
agrare in patria noastră, spre binele 
și fericirea poporului român si înălța
rea patriei comune, Republica Socia
listă România.

Tovarășa Floarea Spînu. țărancă cu 
gospodărie individuală din comuna 
borna Candrenilor. județul Suceava, 
a spus în cuvintul său :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Am venit la sărbătoarea recoltei de 

pe meleagurile sucevene pentru a vă 
raporta că oamenii muncii din agri
cultura județului nostru, dind indi
cațiilor dumneavoastră chipul faptei, 
au încheiat principalele lucrări din 
campania de toamnă. Eu trăiesc și 
muncesc intr-o așezare din zona de 
munte ; comuna are o suprafață de 
aproape 7 700 hectare, in mare majo
ritate pășuni și finețe. Folosind cu 
chibzuință această avuție, dovedind 
dragoste și pasiune pentru munca pe 
care o fac în folosul lor și al societă
ții. consătenii mei cresc un mare nu
măr de animale. Am ajuns astfel la 
o incărcătură de 95 taurine și 50 bo
vine la 100 hectare teren agricol. Pe 
această bază, s-au contractat si livrat 
către stat în acest an aproape 700 
tone carne. 30 000 hectolitri de lapte, 
peste 200 tone cartofi, 60 000 ouă. 500 
tone finuri. La aceste realizări o con
tribuție a adus-o și familia mea. con- 
tractind in acest an și predînd la 
fondul de stat peste 2 tone carne.
9 000 litri lapte, cantități însemnate 
de cartofi, ouă și alte produse agrico
le. îngrijind in gospodăria mea 16 
bovine, din care șase vaci cu lapte, 
15 oi și 5 porci, am contractat pen
tru anul viitor 7 tăurași. 9 500 litri 
de lapte, precum și alte produse.

Iubindu-ne ținuturile natale pre
cum ne iubim țara, iubindu-ne munca 
pe care o facem azi precum au 
iubit-o strămoșii strămoșilor noștri, 
învățîndu-ne copiii să se ocupe cu 
dragoste de animale și de munca pă
mintului — am în comună trei coipii 
crescători de animale și șapte nepoți 
—, ne îndeplinim îndatorirea patrio
tică de a contribui la sporirea bună
stării generale, asigurind livrarea 
spre cei ce muncesc la orașe a cît 
mai multor produse de-ale noastre, 
după cum și oamenii muncii de la 
orașe contribuie zi de zi la aprovizio
narea noastră cu mărfuri și produse 
industriale.

Sintem hotărîti ca. Împreună cu 
cooperatorii din șesurile tării, să 
muncim cu mai multă pricepere și 
dăruire, răspunzînd în acest fel marii 
griji pe care partidul și statul nostru, 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, o purtati na
țiunii noastre, prezentului socialist si 
viitorului comunist al patriei, prezent 
și viitor pentru asigurarea cărora 
luptați > cu o admirabilă și nesecată 
energie. încă o dată — și pentru a 
cita oară ? — chiar zilele acestea, 
prin noua și neprețuita dumneavoas
tră inițiativă, vă dovediți a fi omul 
pentru care pacea și securitatea lumii 
sint dorința arzătoare, dorință pen
tru a cărei realizare ne ridicăm cu 
totii glasul, cerînd cu toată hotărirea 
să se pună capăt cursei înarmărilor, 
să se reducă cheltuielile militare, să 
se folosească uriașele fonduri ce se 
irosesc in acest scop pentru bunăsta
rea și progresul tuturor națiunilor. 
Răspunzînd înflăcăratului Apel al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, spunem un NU hotărît înar
mărilor, armelor nucleare, bombelor 
cu neutroni și oricăror arme de dis
trugere in masă. Vom lupta cu toată 
ființa noastră pentru ca în lume să 
triumfe pacea, să se asigure viata li
beră si liniștită a tuturor popoarelor, 
a întregii omeniri.

Vă spunem din toată inima să ne 
trăiti multi ani în deplină sănătate, 
spre binele poporului, pentru înflori
rea în lume a frumosului chip al 
României socialiste.

Luînd cuvintul. tovarășul Vasile 
Bărbulescu, președintele Biroului 
executiv al Consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Scorni- 
cești, județul Olt. a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Trăiesc din nou’marea bucurie de 

a participa la sărbătoarea națională 
a agriculturii românești, „Ziua re
coltei", sinteză a prețuirii si grijii 
permanente ce o purtati milioanelor 
de lucrători de pe ogoarele patriei 
noastre.

Bucuria noastră cea mai mare a 
fost, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, cînd am putut să vă 
raportăm că. respectind indicațiile 
deosebit de prețioase date cu prilejul 
vizitelor dumneavoastră în județul 
Olt. am terminat în nouă zile bune 
de lucru recoltatul păioaselor, obti- 
nînd o producție medie la hectar 
de 3 568 kg grîu.

Am înțeles mai bine că atunci cînd 
se aplică tehnologiile necesare, cînd 
se realizează la timp optim cerințele 
agrotehnice, rezultatele nu se lasă 
mult așteptate. Spun aceasta pentru 
că. extinzind. la indicația dumnea
voastră. suprafețele cu loturi de
monstrative. am reușit in acest an să 
realizăm pe cele 18 000 ha cultivate 
cu porumb o producție medie de 
circa 7 000 kg porumb boabe ; rezul
tate bune au fost obținute și la cele
lalte culturi.

Noi, cei de la C.A.P. Scornicești, 
am reușit ca în acest an să realizăm 
o producție medie de 6 150 kg grîu și
10 320 kg porumb boabe la hectar. 
Rezultatele obținute ne-au creat po
sibilitatea să înregistrăm, peste plan, 
o producție globală de 50 milioane 
lei. dintre care 25 milioane lei bene
ficii, și să livrăm statului importante 
cantități de produse agroalimentare. 
De pe fiecare hectar cultivat obținem 
o producție agricolă în valoare de 
75 000 lei. la fondul central și F.N.C. 
am dat 5 120 kg griu, 9 170 kg porumb, 
152 tone legume de seră. De aseme
nea, au fost livrate 3 600 tone carne 
pasăre, cu 400 tone peste plan, și 
28 milioane ouă.

Vă mulțumim din inimă, mult 

iubite și stimate tovarășe secretar 
general, pentru sprijinul și încrederea 
ce ne-ați acordat în transformarea 
păminturilor sărace din întreg consi
liul Scornicești in adevărate cerno
ziomuri, de pe care am obtinut in 
acest an. la nivelul întregului consi
liu, o producție medie de 4 680 kg la 
grîu și 6 390 kg porumb boabe la 
hectar.

Fiind mesagerul țărănimii munci
toare de pe meleagurile Oltului da 
jos. permiteți-mi să exprim, in nu
mele celor pe care îi reprezint, to
tala noastră adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, să aduc și cu acest 
prilej profunda noastră recunoștință 
fată de activitatea dumneavoastră 
neobosită, eroică, pornită dintr-un 
adine și plenar sentiment patriotic 
pentru ca pacea și fericirea să trium
fe, pentru ca noi să putem trăi și 
munci într-o țară independentă, 
liberă, prosperă.

Susținem din toată inima noua 
dumneavoastră inițiativă de pace, de 
salvare a vieții generațiilor de azi si 
celor viitoare.

Prin dumneavoastră, glasul și do
rința de pace și progres ale poporului 
nostru sint cunoscute pe toate meri
dianele lumii.

Nu de bombe cu neutroni, de 
rachete cit mai ucigătoare, de esca
ladarea bugetelor militare are ome
nirea nevoie, ci de mai multe ce
reale, mai multă carne, mai mult 
lapte pentru copii.

Vă asigurăm și ne angajăm în fata 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. că vom acționa cu toată 
forța mintii și a brațelor noastre, că 
nu vom prepupeti nimic ca în anul 
1982 să materializăm indicațiile date 
țărănimii, in așa fel incit județul 
Olt, consiliul unic Scornicești să ob
țină cele mai mari producții agricole 
din istoria acestor străvechi pâmin- 
turi românești.

Să ne trăiti ani multi si fericiți 
pentru a conduce poporul nostru spre 
noi culmi de progres și civilizație, 
pentru ca pacea și rațiunea să 
triumfe in întreaga lume.

în numele tuturor participantilor 
la marea adunare populară, primul 
secretar al Comitetului județean de 
partid a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a luia cu- 
vintul.

întimpinat cu îndelungi ovații și 
urale, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii.

Cu vi ntarea tovarășului N icolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu viu in
teres și subliniată, in repetate rin- 
duri, cu puternice aplauze, cu urale 
prelungi. Cei prezenți au tinut să 
exprime si în acest fel angajamentul 
de a aplica în viață orientările și in
dicațiile date cu acest prilej, de a 
munci cu abnegație și dăruire pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
acest cincinal, de a munci cu pasiune 
revoluționară pentru îndeplinirea în
tocmai a hotăririlor celui de-aă 
XII-lea Congres al P.C.R. , pentru 
continua propășire a patriei noastre 
socialiste. Ei au tinut să sublinieze 
adeziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului si statului 
nostru, inițiată si promovată cu con
secventă de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii. 
Încrederea că aspirațiile de pace și 
progres ale poporului se regăsesc în 
întreaga activitate și preocupările 
statornice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în încheierea marii adunări 
populare, in numele tuturor celor 
prezenți, al locuitorilor județului 
Brăila, tovarășul Ion Catrinescu a 
spus ;

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Actuala vizită întreprinsă de dum- 
neavoastă în județul Brăila, dialogul 
nemijlocit și deosebit de fructuos pur
tat cu oamenii muncii, prețioasele 
sarcini, orientări și indicații Pe care 
ni le-ati dat in timpul vizitei și în 
strălucita cuvintare pe care ați rostit-o 
in oadrul acestei mari adunări 
populare constituie pentru noi o 
călăuză sigură in acțiune, ne an
gajează să Înfăptuim exemplar, cu 
fermitate revoluționară, amplul și 
mobilizatorul program de lucru pe 
care ni l-ați trasat cu limpezime și 
clarviziune științifică, pentru care vă 
mulțumim cu profundă recunoștință.

Muncind cu hotărire, pe linia li
chidării lipsurilor ce se mai mani
festă in activitatea noastră, ne an
gajăm să acționăm cu toată energia, 
cu spirit revoluționar — așa cum 
ne-o cereți dumneavoastră — pentru 
aplicarea exemplară a politicii par
tidului și statului nostru, pentru rea
lizarea unei noi calități in toate do
meniile de activitate, pentru a spori 
contribuția noastră la afirmarea 
viguroasă a revoluției agrare, temeiul 
propășirii și bunăstării întregului 
nostru popor.

Spre binele și fericirea patriei și 
poporului, spre gloria și măreția 
României socialiste, spre înfăptuirea 
idealurilor de pace și progres, a prie
teniei între popoare, vă urăm din 
toată ființa noastră :

Să ne trăiti întru multi ani, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !

Marea adunare populară din muni
cipiul Brăila ia sfîrșit intr-o atmos
feră de entuziastă sărbătoare. Zegile 
de mii de participant! aclamă si 
ovaționează din nou, minute în șir, 
pentru partid, pentru secretarul său 
general, pentru pace.

In fata sediului Comitetului jude
țean de partid, brăilenii au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu. la ple
care. aceeași caldă si entuziastă 
manifestare de dragoste, stimă si pre
țuire cu care l-au înconjurat, timp de 
două zile, pe tot parcursul vizitei. 
Pe arterele orașului domnește din 
nou o atmosferă vibrantă, de puter
nic entuziasm. Mulțimea scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“, 
exprimîndu-și și cu acest prilej dra
gostea nemărginită fată de conducă
torul iubit al partidului și statului 
nostru, recunoștința fierbinte pentru 
contribuția inestimabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la inflorirea pa
triei noastre socialiste, la creșterea 
prestigiului României în lume, la 
afirmarea năzuințelor de pace și în
țelegere intre popoare.

Pe platoul gării fluviale, o gardă 
militară a prezentat onorul. A fost 
intonat Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își la 
rămas bun de la primul secretar al 
Comitetului județean de partid, de la 
membrii birourilor comitetelor jude
țean și municipal Brăila ale P.C.R.. 
precum și de la primii secretari ai 
comitetelor judetâne de partid care 
au participat la sărbătorirea Zilei re
coltei. salută cu prietenie mulțimea 
aflată pe platou.

în ovațiile și aclamațiile celor pre- 
zenți, elicopterul prezidențial s-a 
îndreptat spre București.
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ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

In municipiul galați
Măsuri concrete, prețioase indicații pentru îndeplinirea 

sarcinilor actualului cincinal

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Soci
aliste România, a avut, simbătă seara, 
la Galați, o întilnire de lucru cu 
birourile executive ale consiliilor 
oamenilor muncii de la Centrala si
derurgică și Combinatul siderurgic 
Galati.

Au luat parte tovarășii Uie Verdeț, 
Constantin Dăscălescu, Gheorghe 
Oprea, Petru Enache.

Au luat cuvîntul tovarășii Neculai 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Paras- 
chiv Benescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Galați al P.C.R., 
Costache Trotuș, adjunct al ministru
lui industriei metalurgice, directorul 
general al Centralei industriale si
derurgice, Ștefan Rădvan. directorul 
întreprinderii de construcții și mon
taje siderurgice. Aurel Manolache, 
directorul uzinei cocsochimice a 
Combinatului siderurgic Galati. Con
stantin Văduva, secretarul comitetu
lui de partid de la uzina otelării re
fractare a Combinatului siderurgic 
Galați, Costică Popescu, directorul u- 
zinei de piese de schimb și reparații 
siderurgice. Ion Tănase, prim-secre
tar al comitetului de partid al Com
binatului siderurgic Galați, președin
tele consiliului oamenilor muncii.

Participanții la discuții au mulțu
mit călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru atenția si grija 
manifestate statornic față de colecti
vul combinatului, față de activitatea 
și preocupările sale și au subliniat că 
intilnirile cu secretarul general al 
partidului reprezintă pentru cei ce 
lucrează în marea unitate siderurgi
că gălățeană momente de deosebită 
însemnătate, indicațiile date cu aceste 
importante prilejuri mobilizîndu-le 
energiile, orientîndu-le eforturile în 
direcția ridicării întregii activități pe 
un plan calitativ superior, la nivelul 
cerințelor impuse de dezvoltarea im
petuoasă a economiei naționale, de 
actuala etapă de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

în cadrul întîlnirii de lucru a fost 
examinat, cu exigență și răspundere, 
modul în care s-a acționat pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce revin Com
binatului siderurgic Galați in acest 
prim an al cincinalului. S-au eviden
țiat preocupările și rezultatele obți
nute în 1981, pe linia îmbunătățirii 
calității și diversificării producției, 
asimilării de noi produse, înfăptuirii 
programului de investiții, utilizării 
cu randament sporit a agregatelor și 
instalațiilor, reducerii importurilor. 
Vorbitorii au apreciat că realizările 
dobîndite nu sint pe măsura po
tențialului tehnic și uman de care 
dispune combinatul. Ei au rele
vat neajunsurile existente în or
ganizarea producției, care au in
fluențat negativ activitatea com
binatului. Au fost semnalate. în acest 
sens, răminerile in urmă in îndepli
nirea indicatorilor de plan, precum 
și o serie de lipsuri in desfășurarea 
proceselor tehnologice. în funcțio
narea agregatelor, in folosirea și în
treținerea utilajelor. în asigurarea 
reparațiilor capitale și a pieselor de 
schimb. în ceea ce privește indicele 
de utilizare a metalului, în darea în 
folosință a noilor capacități. în rea
lizarea producției de cocs, în orga
nizarea și controlul producției.

Cei care au luat cuvintul s-au an
gajat să contribuie la lichidarea cit 
mai grabnică a acestor lipsuri și au 
propus măsuri în vederea recuperării 
restantelor. întreținerii corespunză
toare a agregatelor, punerii com
plete in funcțiune a capacităților de 
producție existente, realizării la timp 
a noilor investiții, întăririi ordinii, 
disciplinei și spiritului de răspunde
re. îmbunătățirii întregii activități.

în încheierea întîlnirii de lucru a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Secretarul general al partidului a 
criticat aspru lipsurile manifestate 
in activitatea combinatului, care au 
dus la nerealizarea indicatorilor de 
plan ne primele nouă luni ale anu
lui. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se ia de urgentă toate mă
surile ce se impun pentru ca. într-un 
timp scurt, combinatul să funcționeze 
la întreaga capacitate, să-si realizeze 
in totalitate sarcinile de plan, ținin- 
du-se seama de ponderea lui impor
tantă in industria siderurgică a tă
rii. în acest sens, s-a indicat să se 
acționeze cu toată răspunderea pen

tru înfăptuirea integrală a investiții
lor prevăzute, pentru buna funcțio
nare a instalațiilor existente. Totoda
tă, s-a recomandat ministerelor In
dustriei Construcțiilor de Mașini, In
dustriei de Mașini-Unelte, Electroteh
nică si Electronică. Industriei Chimi
ce să acorde o atentie deosebită rea
lizării. in tară, a necesarului de pie
se de schimb, avindu-se in vedere 
tipizarea acestora. în scopul reduce
rii numărului lor. A fost subliniată, 
de asemenea, necesitatea asigurării, 
la termenele planificate* a reparații
lor capitale si a lucrărilor de întreți
nere a agregatelor, indicîndu-se să 
se studieze posibilitatea organiză
rii unei întreprinderi specializate în 
cadrul combinatului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ca toate eforturile să fie con
centrate în direcția îndeplinirii in
tegrale a prevederilor de olan, a 
realizării producției de metal, de la
minate necesare construcției de ma
șini. economiei naționale, asigurării 
necesarului de cocs, creșterii coefi
cientului de scoatere a metalului, 
îmbunătățirii calității si diversificării 
produselor. reducerii consumurilor 
de materii prime, materiale si ener
gie, onorării sarcinilor la export.

Secretarul general al partidului a 
insistat asupra necesității întăririi 
disciplinei si ordinii, a ridicării con
tinue a calificării cadrelor, prin or
ganizarea în secțiile, atelierele si 
uzinele combinat&lui a unor cursuri 
de reciclare, de innoire a cunoștințe
lor muncitorilor, tehnicienilor si in
ginerilor.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a sub
liniat. totodată, răspunderea deose
bită ce revine conducerii ministeru
lui. centralei de specialitate, consi
liului oamenilor muncii, organizații
lor de partid, organizațiilor F.D.U.S., 
de sindicat si de tineret din combi
nat. precum și comitetului județean 
de partid, în asigurarea bunei orga
nizări si desfășurări a activității din 
marea unitate siderurgică gălățeană. 
astfel incit anul 1982 să marcheze o 
creștere in realizarea generală a pa
rametrilor de funcționare a combina
tului, în corelație directă cu capaci
tățile puse în funcțiune. în concor
dantă cu prevederile olanului pe 
anul viitor.

Secretarul general al partidului 
si-a exprimat convingerea că puter
nicul colectiv muncitoresc de la 
Combinatul siderurgic Galati va face 
totul pentru a se situa la înălțimea 
sarcinilor ce i-au fost încredințate.

în numele oamenilor muncii din 
combinatul gălătean. al tuturor side- 
rurgiștilor, participanții la întîlnirea 
de lucru s-au angajat să-si consacre 
întreaga energie si capacitate profe
sională transpunerii în viată a orien
tărilor si indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, realizării 
programelor de dezvoltare a indus
triei noastre metalurgice. înfăptuirii 
marilor obiective ale actualului cin
cinal.

Simbătă seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
avut la Galați o intîlnire de lucru cu 
membrii birourilor executive ale 
consiliilor oamenilor muncii de la 
Centrala construcțiilor navale și de 
la Șantierul naval Galați.

Au luat parte tovarășii Ilie Ver
deț, Emil Bobu, Constantin Dăscâ- 
lescu. Ludovic Fazekas, Gheorghe 
Oprea, Petru Enache. precum și loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, Pa- 
raschiv Benescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al P.C.R.

în cadrul întîlnirii de lucru au luat 
cuvîntul tovarășii Ion Drasovean, 
directorul șantierului naval din 
Galați, Traian Comșa, directorul ge
neral al Centralei construcțiilor na
vale, Ion Tudora. inglner-șef la Fa
brica de motoare din Reșița.

Vorbitorii au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru sprijinul permanent acordat 
dezvoltării și modernizării continue 
a șantierelor navale, pentru valoroa
sele indicații primite cu prilejul vi
zitelor în aceste unități, care au o- 
rientat activitatea constructorilor de 
nave in direcția realizării unor pro
duse complexe, de înaltă tehnici
tate, pentru economia noastră națio

nală și pentru export. S-a subliniat 
că, pe baza recomandărilor secreta
rului general al partidului, colecti
vul Șantierului naval din Galați și-a 
axat activitatea in direcția îmbună
tățirii structurii construcțiilor navale, 
diversificării producției, îmbunătăți
rii tehnologiilor de fabricație, meca
nizării unor lucrări cu mare volum 
de muncă.’ în ce privește ansamblul 
unităților constructoare de nave, s-au 
evidențiat măsurile luate in vede
rea îndeplinirii cu succes a progra
mului național aprobat de Congre
sul al XII-lea al partidului în acest 
sector. Astfel, s-a arătat că au fost 
asimilate sau sînt în curs de reali
zare noi tipuri de nave sau instala
ții și subansamble din componența 
acestora, fapt care a condus Ia di
minuarea importului. Pentru reduce
rea continuă a greutății navelor, s-a 
trecut la reproiectarea unora dintre 
acestea, ceea ce a permis realizarea 
de însemnate economii.

Totodată, s-a subliniat că în acti
vitatea șantierului naval gălățean și 
a altor unități din cadrul Centralei 
construcțiilor navale există neajun
suri. Îndeosebi în direcția utilizării 
raționale a forței de muncă și a apro
vizionării ritmice cu materii prime 
și materiale, fapt care a determinat 
unele rămîneri în urmă in ce pri
vește realizarea producției fizige și 
a produc(iei-marfă pe primele nouă 
luni ale anului.

în încheierea întîlnirii a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că, in actualul plan cinci
nal, constructorilor navali din țara 
noastră le revin sarcini deosebite 
pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a Programului special de 
construcții navale stabilit de Congre
sul al XII-lea al partidului. Pentru 
aceasta este necesară o mobilizare 
mai mare a colectivelor de pe șan
tierele de specialitate, in vederea în
deplinirii tuturor prevederilor din 
acest program, astfel incit să se asi
gure realizarea unor nave complexe, 
de înaltă tehnicitate, competitive pe 
plan internațional.

Secretarul general al partidului a 
criticat unele neajunsuri în realiza
rea acestui program, care au făcut 
ca o serie de întreprinderi din aceas
tă ramură să nu-și îndeplinească 
sarcinile prevăzute pe anul in curs, 
în scopul înlăturării acestor neajun
suri și al îndeplinirii cu succes a 
programului național al construc
țiilor navale. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ministerului și

★

Duminică dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului si statului 
au părăsit municipiul Galați, reintor- 
cindu-se la Brăila, unde au luat parte 
la sărbătorirea Zilei recoltei.

Locuitorii orașului de pe Dunăre, 
care l-au avut ca oaspete drag pe 
secretarul general al partidului, au 
condus, la plecare, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu aceleași calde 
manifestări de stimă și profundă 
prețuire.

De la reședința ce i-a fost rezerva
tă. tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
îndreptat spre stadionul „Portul 
roșu", mașina prezidențială străbă- 
tînd adevărate culoare vii. formate 
din mii și mii de cetățeni veniti să-și 
ia rămas bun de la iubitul nostru 
conducător.

Oamenii muncii aflati pe traseu 
aclamau îndelung pentru partid și 
secretarul său general, dind și cu 
acest prilej glas simtămintelor de 
profundă recunoștință pe care le nu
tresc față de cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, pentru tot ce a făcut 
și face, pentru dezvoltarea orașului 
și județului lor, a întregii țări, pen
tru permanenta grijă ce o poartă fe
ricirii și bunăstării poporului nostru, 
asigurării unui real climat de pace, 
destindere, securitate și largă colabo
rare in Europa și în întreaga lume.

în fața comitetului județean de 
partid, coruri reunite intonau îndră
gitul cîntec ..Partidul—Ceaușescu— 
România", in care se regăsesc. într-o 
simbolică alăturare, numele partidu
lui, al secretarului său general si al 
scumpei noastre patrii. Numeroase 
formații artistice aflate de-a lungul 
traseului dau. la rîndul lor. expresie 
bucuriei sincere manifestate de locui- 

centraleî industriale de specialitate, 
conducerii șantierului naval gălățean 
o serie de măsuri care să permită 
recuperarea rămînerilor în urmă pină 
la sfirșitul trimestrului I 1982. cit și 
realizarea în mod ritmic a tuturor 
prevederilor anului 1982.

în acest scop, secretarul general 
al partidului a cerut să se acorde în 
continuare o atenție deosebită ex
tinderii fabricării navelor tipizate, 
generalizării mai rapide a tehnologii
lor moderne, mecanizării și automati
zării. îmbunătățirii calității și diversi
ficării producției, in mod deosebit fa
bricării de nave speciale pentru trans
port conteinerizat și mijloace auto, 
introducerii în fabricație a navelor 
de transportat gaze lichefiate, a na
velor de pescuit costiere, intensifică
rii ritmului de realizare a platfor
melor de explorare și, exploatare pe
troliere. perfecționării continue a 
structurii de nave ce se fabrică în 
tara noastră. Pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a acestor ce
rințe, secretarul general al partidu
lui a cerut să se îmbunătățească pla
nul de producție pe anul 1982, in ve
derea corelării lui cu noile sarcini 
ce stau in fața constructorilor de 
nave.

S-a indicat ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Ministerul 
Industriei de Mașini-Unelte. Electro
tehnică și Electronică. Ministerul In
dustriei Metalurgice și unitățile care 
colaborează cu, întreprinderile con
structoare de nave să asigure o apro
vizionare ritmică cu materiale, fără 
a se crea stocuri și a se imobiliza 
astfel materiale scumpe.

în vederea realizării marilor sarcini 
ce revin unităților \c°,nstructoare de 
nave, s-a recomandat încărcarea la 
maximum a întreprinderilor meca
nice navale cu producție destinată. în 
primul rind, construcțiilor navale, cît 
și preluarea de către unele întreprin
deri constructoare de mașini a fabri
cației unor subansamble din compo
nența navelor, întocmindu-se. în acest 
scop, un plan corespunzător de cola
borare între aceste unități economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile constructoare de 
nave să-și intensifice întreaga lor 
activitate în direcția întăririi ordinii 
și disciplinei la fiecare loc de muncă, 
creșterii spiritului de răspundere al 
tuturor cadrelor, în vederea asigură
rii realizării integrale a tuturor indi
catorilor cantitativi și calitativi ai 
planului pe anul în curs și pe întregul 
cincinal.

★

torii Galațiului de a-1 fi avut din 
nou oaspete pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in municipiul lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu multă prietenie, cu caldă 
simpatie manifestărilor entuziaste ale 
cetățenilor.

Aceeași atmosferă sărbătorească o 
regăsim și pe stadion, în ale cărui 
tribune se aflau, de asemenea, mii de 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile gălățene. La intrarea 
pe stadion a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu izbucnesc uralele și ovați
ile celor prezentă se scandează cu 
însuflețire „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“. „Vrem pace, 
nu război!", „Nu, bombelor cu neu
troni !“.

O gardă alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și ti
neri din detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei prezintă ono
rul. S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a trecut în re
vistă garda de onoare.

Apoi, grupuri de tineri și tinere, 
pionieri și șoimi ai patriei au oferit 
buchete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Luindu-și rămas bun de la locuito
rii municipiului Galați, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat tu
turor multă sănătate, succes în Întrea
ga lor activitate, cele mai bune urări 
de fericire.

Miile de cetățeni aflați pe stadion 
aplaudă cu însuflețire. în această at
mosferă sărbătorească, elicopterul 
prezidențial a decolat. Din mii de 
piepturi izbucnesc, din nou. urale și 
ovații îndelungate, care nu contenesc 
pină in ultimul moment al despărți
rii secretarului general al partidului 
de locuitorii municipiului Galati.

Tovarășului LIONEL JOSPIN
Prim-secretar al Partidului Socialist Francez

Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de prim-secretar al Partidului 
Socialist Francez îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai cordiale 
felicitări, urări de sănătate și succese în activitatea de mare răspundere pe 
care o desfășurati.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite 
intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Francez vor continua 
să se dezvolte, in spiritul stimei și respectului reciproc, in interesul celor 
două partide, țări și popoare, al cauzei păcii, securității și independenței 
naționale, al colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
> Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale CHENGARA VEETIL DEVAN NAIR
Președintele Republicii Singapore

SINGAPORE
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Republicii Singapore, vă adresez cele mai calde felicitări, însoțite de urări 
de succese în activitate, de sănătate și fericire persopală.

îmi exprim convingerea că relațiile de conlucrare dintre țările noastre 
se vor dezvolta in continuare în folosul popoarelor român și singaporez, al 
colaborării și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolind teritoriul frumoasei dumneavoastră țări îmi face plăcere să vă 

transmit cele mai sincere felicitări, împreună cu urările mele de sănătate 
și fericire, de progres continuu și prosperitate poporului prieten al țării 
dumneavoastră.

Al dumneavoastră tovarăș,
ALI NASSER MOHAMMAD

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Yemenit, 

Președintele
Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 
al Republicii Democrate Populare Yemen, 

Prim-ministru

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PANAMA

Excelenței Sale Domnului ARISTIDES ROYO
Președintele Republicii Panama

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez. în numele poporului român 
și al meu personal, călduroase felicitări cu ocazia aniversării proclamării in
dependenței tării dumneavoastră, împreună cu cele mai bune urări de pace 
și progres pentru poporul panamez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul din Republica Panama 
sărbătorește astăzi împlinirea a 78 
de ani de la. proclamarea indepen
dentei naționale.

în același an, 1903, cînd Panama 
s-a despărțit de Columbia, deve
nind stat de sine stătător, tinerei 
republici i-a fost impus de către 
S.U.A. un tratat în baza căruia a- 
cestea își rezervau pe timp nelimi
tat „dreptul de suveranitate" asu
pra canalului 'ce străbate istmul. 
Pentru această veritabilă ..punte a 
lumii", care este Republica Pana
ma, privarea de acei 1 432 kmp, re- 
prezentind canalul propriu-zis și 
zona adiacentă. însemna mai mult 
decit răpirea unei porțiuni din te
ritoriul național, intrucit marea și 
cea .mai importantă bogăție a pa
namezilor o constituie însăși așeza
rea tării lor la răscrucea a două 
continente și două oceane. Poporul 
panamez a trebuit să ducă o luptă 
dîrză si consecventă pentru a-si re
câștiga drepturile legitime. După 13 
ani de negocieri intre guvernele 
panamez și american, au fost în
cheiate cele două tratate, intrate 
în vigoare la 1 octombrie 1979, pri
vind transferarea eșalonată — pînă 
la 31 decembrie 1999 — a canalului 
către Republica Panama.

Republica Panama a obtinut în 
ultimii ani importante progrese in 
ce privește valorificarea in interes 
propriu a bogățiilor naționale. în

Adunări festive consacrate celei de-a 64-a aniversări 
a Narii Revoluții Socialiste din OctombrieI

La Clubul Șantierului naval Olte
nița a avut loc. luni după-amiază. o 
adunare festivă consacrată celei de-a 
64-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Au participat Vasile Martin, prim- 
secretar al Comitetului județean Că
lărași al P.C.R. reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții din localitate.

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

în cuvintarea rostită cu acest pri
lej. Elena Voicu. secretar al Comite
tului orășenesc Oltenița al P.C.R.. a 
relevat însemnătatea istorică a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
desfășurată sub conducerea Partidu
lui Comunist, in frunte cu V. I. Le
nin. eveniment care a condus la cre
area primului stat socialist din lume 
și a marcat începutul epocii de tre
cere a omenirii de la capitalism la 
socialism. Vorbitoarea a evidențiat, 
de asemenea, marile realizări obți
nute de oamenii muncii sovietici in 
construcția orinduirii comuniste, in- 
fățișind, totodată, succesele înregis
trate de poporul român pe calea edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră.

Subliniind evoluția continuu ascen
dentă a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele, țările și po
poarele noastre, vorbitoarea a evi
dențiat rolul determinant pe care il 
au intilnirile si convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și L. I 
Brejnev in consolidarea și diversifi
carea acestor raporturi traditionale.

Ambasadorul V. I. Drozdenko, după 
ce a evocat in cuvintarea sa profun
da semnificație a evenimentului ani
versat. a înfățișat pe larg însemna
tele realizări ale oamenilor sovie

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
11,00 Cincinal ’81—’85
11.30 Din jîntecele mele
11.40 Film serial : ,,Crahul". Reluarea

episodului 2
12.30 tn lumea enigmelor — serial știin

țific. Reluarea ultimului episod
12,55 Telex
16.10 Telex
16,05 Teleșcoală
17,15 Clubul tineretului >
18,00 Almanah pionieresc
18,25 Forum politico-ideologic. Legătura 

indisolubilă dintre producție fi 
consum

18,50 1001 de seri 

acest sens pot fi amintite acțiunile 
de naționalizare a unor companii 
străine, de încurajare a industriei 
autohtone, precum și inițierea unor 
noi forme de organizare în agricul
tură, prin care țăranii își unesc te
renurile obținute prin exproprierea 
latifundiarilor în vederea sporirii 
randamentului. Planul national de 
dezvoltare inițiat în 1978 a avut ca 
obiective principale modernizarea 
agriculturii, impulsionarea expor
tului, ca și dezvoltarea sectorului 
energetic. între altele, extinderea 
prospecțiunilor a dus la descoperi
rea unor importante zăcăminte de 
titei.

în spiritul legăturilor prietenești 
dintre poporul român și popoarele 
Americii Latine, cu toate statele a- 
flate pe calea dezvoltării libere, de 
sine stătătoare, opinia publică din 
tara noastră, care a salutat cu bucu
rie si satisfacție succesele poporu
lui panamez în lupta pentru conso
lidarea suveranității si independen
tei. urmărește cu simpatie și soli
daritate eforturile depuse de acesta 
în vederea dezvoltării multilaterale 
a economiei. Relațiile de prietenie 
si colaborare dintre România si Pa
nama. care se întemeiază pe stimă 
și respect reciproc, cunosc un curs 
ascendent. în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

tici, . obținute sub conducerea 
P.C.U.S., in dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei și tehnicii. în ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al tuturor celor 
ce muncesc. Vorbitorul a reliefat im
portantele succese ale poporului nos
tru pe calea edificării’ societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Referindu-se la tradiționalele legă
turi de strinsă prietenie și colabora
re existente între popoarele sovietice 
și poporul român, intre P.C.U.S. și 
P.C.R., intre Uniunea Sovietică și 
România, ambasadorul sovietic a sub
liniat însemnătatea decisivă ne care 
au avut-o intilnirile și convorbirile 
dintre tovarășii L. I. Brejnev și 
Nicolae Ceaușescu în amplificarea 
conlucrării româno-sovietice pe mul
tiple planuri. în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei generale a 
socialismului și comunismului, al pă
cii in lume.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un bogat program muzical-co- 
regrafîc. susținut de formații de ar
tiști amatori din localitate.

★
în aceeași zi a avut loc o adunare 

similară la Combinatul - de prelucra
re a lemnului din Pitești, unde, des
pre semnificația si importanta isto
rică a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, au vorbit Constantin 
Savu, secretar al Comitetului muni
cipal Pitești al P.C.R.. și A. N. Și- 
banov. reprezentant comercial al 
U.R.S.S. la București.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor loiale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii din uni
tate. Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

19.00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.45 Practic, util, gospodărește
19,50 Seară de operă TV : „Bărbierul 

din Sevilla" de Rossini
21,35 Luptăm pentru pacea lumii — emi

siune de cîntece și versuri
21,40 Pentru dezarmare și pace — O 

nouă și strălucită Inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
României socialiste

22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,25 Film serial pentru copii : „Căpitan 

la 15 ani"
19,50 Intermezzo muzical-coregrafic
20,15 Viața economică
20.45 Anunțuri și muzică
20,55 Profil componistic — Sabin Păutza
21,40 Moștenire pentru viitor
22,10 Telejurnal

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis

tru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegramă de 
felicitare lui Mir Hossein Moussavi, 
cu ocazia alegerii sale in funcția de 
prim-ministru al Republicii Islamice 
Iran. în mesaj se exprimă dorința 
dezvoltării pe mai departe a conlu
crării și prieteniei dintre cele două 
popoare, pentru cauza păcii, indepen
dentei și colaborării in lume.

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit, lunii pe 
Namsarain Luvsanravdan. noul am
basador extraordinar si plenipoten
țiar al Republicii Populare Mongole 
la București, in legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor de acre
ditare. /

(Agerpres)

Depunerea 
jurămintului militar

Duminică dimineața, in școlile mi
litare de ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri aparținind Ministerului 
Apărării Naționale a avut loc solem
nitatea depunerii jurămintului mili
tar de către elevii anului I.

Eveniment cu profunde semnifica
ții patriotice și cetățenești, actul 
solemn al depunerii jurămintului s-a 
constituit intr-o impresionantă ma
nifestare a dragostei și devotamentu
lui nemărginit pe care viitoarele ca
dre ale armatei le nutresc față de 
patrie, popor și partid, fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate.

La festivități au participat gene- 
ralul-locotenent Constantin Olteanu. 
ministrul apărării naționale, prim-ad- 
junctul și adjuncții ministrului apără
rii naționale, membri ai Consiliului 
de conducere al Ministerului Apără
rii Naționale, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, ve
terani din războiul antifascist, mem
bri ai subunităților de gărzi patrio
tice și ai detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei, 
pionieri, părinți ai elevilor.

în telegramele adresate cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se exprimă hotărîrea tinerilor elevi 
de a-și consacra toate forțele pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin din 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului, din cerințele formulate 
de secretarul general al partidului 
cu prilejul deschiderii noului an de 
învățămînt. Ei și-au reafirmat voința 
de a acționa cu înaltă responsabili
tate pentru a se forma, pe baza ce
rințelor doctrinei militare naționale, 
ca buni instructori și educatori, cu O 
temeinică pregătire politico-ideolo- 
gică, militară și de specialitate, cu 
un dezvoltat simt al datoriei ostă
șești.

★
în același climat de înaltă respon

sabilitate comunistă și angajare pa
triotică față de patrie, partid și 
popor, fată de comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, au depus 
jurămintul militar ostașii cu termen 
redus șj, s.tudentele din anul I de 
pregătire militară. care‘sî-ău expri
mat hotărîrea de a se instrui temei
nic pentru a deveni apărători de 
nădejde ai patriei.

Știri sportive
• La Narbonne. in noua ediție a 

campionatului european — F.I.R.A., 
echipa Franței a intrecut pe cea a 
României cu 17—9 (14—6). Punctele 
echipei noastre au fost realizate, ex
clusiv din lovituri de pedeapsă, de 
jucătorul I. Constantin.

• In divizia B la fotbal, în derbiul 
seriei I, Gloria Bistrița — Politeh
nica Iași 2—1. Pe primele locuri in 
clasament : Gloria Bistrița — 18 p. 
Politehnica Iași — 17 p. în seria a 
II-a : Petrolul — Rapid 1—0. în cla
sament : Petrolul — 18 p (din 12 me
ciuri), Rapid — 17 p (din 13 me
ciuri). în seria a IlI-a : Minerul Lu- 
peni — F.C. Bihor 3—5. Clasament : 
F.C. Bihor — 20 p. Someșul — 16 p. 
înaintașul Grosu (F.C. Bihor), cu 18 
goluri în 12 meciuri, este in prezent 
golgeter în toate diviziile naționale.

• Sala sporturilor „Rapid" din 
Capitală a găzduit, luni seara. întîl
nirea internațională amicală de box 
dintre selecționatele orașelor Bucu
rești și Jakarta. Scorul final, după 
o gală cu meciuri interesante, a fost 
de 7—4 în favoarea pugiliștilor ro
mâni. Victoriile echipei bucureștene 
au fost obținute de Ion Boboc (ca- 
teg. muscă), Ștefan Dincă (cocoș), 
Cezar Tămîrjan (semiușoară). Gelu 
Hudișteanu (ușoară), Sandu Anghel 
(semimijlocie), Dumitru Senciuc 
(mijlocie) și Ion Dobre (semigrea). 
Pentru selecționata indoneziană au 
realizat victorii Ukop Tanamal (ca- 
teg. hîrtie), Hary Matinu (semi- 
muscă), Charles Thomas (pană). Paul 
Teriferon (mijlocie mică).
• Intre 10 și 28 noiembrie, la Casa 

universitarilor din Capitală, se va 
desfășura finala campionatului na
tional individual masculin de sah. 
Vor participa 16 jucători : marii 
maeștri Florin Gheorghiu. Mihai 
Subă si Victor Ciociltea ; maeștrii 
internaționali Mihai Ghindă. Mircea 
Pavlov. Thepdor Ghițescu. Valentin 
Stoica. Volodea Vaisman si Aurel 
Urzică ; maeștrii Parik Ștefanov, Ser
giu Griinberg. Ovidiu Foișor, Con
stantin Ionescu si debutantii Dorel 
Oltean si Valeriu Nicolaide. Cel de-al
16- lea participant va fi cunoscut după 
meciul de barai (4 partide), dintre 
Corvin Radovici si Dieter Furhman.

• în ultima zi a turneului „Celor 
patru" la handbal, desfășurat la 
ZUrich, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: U.R.S.S. — R.D. Germană 
21—20 (10—12); Iugoslavia — Elveția
17— 13 (8—8). Competiția a fost ciș- 
tigată de selecționata U.R.S.S. — 6 
puncte, urmată in clasamentul final 
de formațiile R.D. Germane, Iugo
slaviei — cu cîte 3 puncte și Elveției 
— zero puncte.

vremea
Timpul probabil pentru 4, 5 șl 6 no

iembrie. In țară : Vreme in curs de ră
cire ușoară. Cerul va fi schimbător, cu 
tnnorări mai pronunțate în nordul și 
estul țării, unde vor cădea ploi locale, 
în rest — ploi izolate. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 6 și plus 6 grade, iar cele 
maxime între 7 și 17 grade, izolat mai 
ridicate în sud. Local brumă. în zona 
de munte și nordul extrem al țării, 
izolat, lapovlță și ninsoare. Local se va 
produce brumă. Tn București : Vreme 
în răcire ușoară. Cerul va fi schimbă
tor, favorabil ploii. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre zero și 2 grade, iar maximele între 
8 și 10 grade. (Struțu Margareta, me
teorolog de serviciu).
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LARG ECOU, ADEZIUNE DEPLINĂ 
FATĂ DE NOUA INIȚIATIVĂ DE PACE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

„Acum - piuă nu este prea tîrziu - popoarele Europei, po
poarele întregii lumi trebuie să se unească, să. spună un NU 
liotărît • războiului, armamentului nuclear, să ceară încetarea 
cursei înarmărilor, să impună o politică de dezarmare, care să 
țină seama de independența și dreptul la viață liberă al fiecărei 
națiuni !“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prin glasul de înaltă autori

tate internațională al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. România socia
lism. poporul român și-au făcut cu
noscută din nou în aceste zile vo
ința nestrămutată de a-și intensifi
ca lupta. împreună cu celelalte po
poare, cu forțele înaintate din în
treaga lume, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, pentru salvgardarea 
dreptului fundamental al omului, al 
națiunilor — dreptul la pace, la 
existentă liberă și independentă.

Inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se desfășura in țara 
noastră vaste acțiuni politice de 
masă, exprimînd aspirația fierbinte 
de pace. înțelegere și colaborare a 
poporului român, vine să reliefeze 
cu putere, o dată mai mult, profun
dul umanism și înalta răspundere 
pentru asigurarea condițiilor de li
niște și securitate, vital necesare 
operei de construcție socialistă pe 
care o înfăptuim, pentru destinele 
civilizației întregii omeniri. Răs- 
punzînd acestui vibrant îndemn, 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste. în Apelul pentru dezarma
re și pace adoptat, adresează orga
nizațiilor sale componente, oame
nilor muncii din întreaga tară — 
muncitori, țărani, intelectuali, băr
bați și femei, tineri și vîrstnici. tu
turor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate — chemarea de a-și 
spune în mod hotărit cuvîntul în 
apărarea păcii, a vieții pe pămint. 
Este incă o dovadă a importanței pe 
care partidul o acordă rolului po
porului nostru— constructor al so
cialismului. care-și făurește in li
bertate și demnitate propria istorie, 
propriul destin. în elaborarea si 
promovarea politicii interne și ex
terne a tării. în conducerea întregii 
societăți.

..-.Și iată, prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in „Piața Inde

0 inițiativă in care clasa muncitoare, toți oamenii muncii din țara noastră 
iși află exprimate voința și interesele lor vitale

Apelul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru dezarmare 
și pace, apel adoptat la inițiativa 
strălucită a președintelui României 
socialiste — vibrantă chemare la 
unirea eforturilor împotriva pri
mejdiei de război — se înscrie ca 
o nouă și pregnantă ilustrare a 
voinței neclintite de pace a po
porului român, voință care are 
drept cel mai devotat și înflăcărat 
exponent pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In numele milioanelor de mem
bri ai mișcării noastre sindicale, 
imi exprim aprobarea deplină, to
tala adeziune față de conținutul 
Apelului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, document ce 
reflectă o dată mai mult profun
dul umanism al politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. Fiecare paragraf, fiecare din 
ideile și chemările cuprinse în Apel 
dă glas năzuințelor și intereselor 
supreme ale clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră. Clasă conducătoare în 
România socialistă, clasa noastră 
muncitoare știe că idealurile sale 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comu
nismului pe pămintul românesc pot 
fi realizate numai in condițiile pă
cii și colaborării internaționale.

Clasa noastră muncitoarfe este 
profund îngrijorată de situația gra
vă care s-a creat în lume prin acu
mularea, mai ales in Europa, a unui 
uriaș arsenal de arme de distru
gere în masă. Este nu numai o ab
surditate, dar și o crimă față de 
umanitate faptul că suma destina

DA
în urmă cu două săptămîni. la 

Geneva, in marele Palat al Națiu
nilor, participi nd la lucrările Adu
nării Generale a Federației Mondia
le a Asociațiilor pentru Națiunile 
Unite, prezentam Apelul adoptat la 
București la Simpozionul „Oamenii 
de știință și pacea”. Primit cu 
aplauze unanime, acest document 
important prezenta consensul ' oa
menilor de știință, preocuparea po
poarelor lumii pentru oprirea agre
sivei curse a înarmărilor, pentru 
întărirea cooperării și ințelegerii in 
lume. O dată mai mult, arătam 
atunci. România socialistă, pre
ședintele ei. Nicolae Ceaușescu, 
s-au pronunțat și se pronunță con
secvent pentru garantarea dreptu
lui popoarelor la dezvoltare liberă, 
independentă și suverană. Apelul 
adoptat Ia simpozionul amintit de 
la București reprezenta, in esența 
lui. o chemare mobilizatoare la 
lupta pentru pace, pentru colabora
re și Înțelegere internațională.

Consecvența admirabilă a Româ
niei socialiste și a președintelui său 
se manifestă acum prin noua ini
țiativă, de mare importantă inter
națională. care se cristalizează cu o 
claritate deplină în Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România.

Orice locuitor al planetei, orice 
reprezentant conștient al unei cul
turi sau al unui popor, al unei in
stituții sau confesiuni religioase nu 
va putea să nu fie emoționat de ra
ționalitatea și umanismul fiecărui

pendenței” din Brăila, cu ocazia 
tradiționalei sărbătoriri a ..'Zilei re
coltei”, moment solemn, de cinstire 
a muncii depuse, pentru roadele 
acestei toamne, s-a dovedit totoda
tă un impresionant prilej de mani
festare a sprijinului si adeziunii 
unanime ale întregii națiuni față de 
politica externă de pace și înțele
gere internațională, al cărei strălu
cit ctitor este secretarul general al 
partidului, președintele Republicii. 
Peste imensa revărsare de culori, 
din peste 100 000 de piepturi a ră
sunat cu putere : „Ceaușescu-pace“, 
simbolică și sugestivă îngemănare, 
ca un mesaj luminos ce exprimă 
gindurile și simțămintele întregului 
popor. Din mijlocul mulțimii s-au 
înălțat in zbor porumbei albi, sim
bol etern al păcii. Marea adunare 
populară de la Brăila s-a transfor
mat într-o impresionantă manifes
tație pentru pace și dezarmare. Ni
mic m.ai firesc ca. alături de pan
cartele prin care oamenii muncii 
raportau despre realizările lor. să 
fie purtate lozinci exprimînd îngri
jorarea poporului nostru în fața pe
ricolelor mereu crescinde pe care le 
generează cursa înarmărilor : ..Nu, 
rachetelor în Europa!”. „Nu. bombei 
cu neutroni!”, „Să făurim o lume 
fără arme și războaie”. Urmărite cu 
cel mai viu interes, cuvintele tova
rășului Nicolae Ceaușescu. expri- 
mind hotărirea României socialiste 
de a-și intensifica eforturile pentru 
înfăptuirea dezarmării, au fost sub
liniate cu îndelungi aplauze. Oame
nii muncii din tara noastră, poporul 
român și-au unit și astfel glasul cu 
masele populare din celelalte țări 
ale Europei și ale lumii, cerind în
lăturarea primejdiei ce amenință 
viata și munca lor pașnică, viito
rul lor.

Inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pornește de la analiza 
lucidă și realistă a situației inter
naționale actuale, deosebit de com

Gheorghe PETRESCU
vicepreședinte al Uniunii Generale a Sindicatelor din România

tă anual înarmărilor este de 20 de 
ori mai mare decît ajutorul acor
dat pentru dezvoltarea țărilor slab 
dezvoltate — și aceasta în condi
țiile în care decalajele între țări 
Se adincesc, în care mizeria, epi
demiile, analfabetismul fac rava
gii în rîndul a două treimi din 
populația globului. Aceste reali
tăți, conștiința gravelor primej
dii pe care le creează pentru pa
cea omenirii, pentru insăși soarta 
ei politica de înarmări, precum și 
voința de neclintit de a sluji cauza 
vitală a păcii au inspirat repeta
tele propuneri și inițiative ale Re
publicii Socialiste România, ale pre
ședintelui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
oprirea cursei înarmărilor. După 
cum se știe, și în cadrul actualei 
sesiuni a O.N.U. a fost reafirmată 
propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind reducerea trep
tată, in următorii 4—5 ani, a chel
tuielilor militare cu cel puțin 10—15 
la sută, sumele astfel economisite 
urmînd să fie folosite jumătate 
pentru propria dezvoltare econo
mică și socială, iar cealaltă jumă
tate pentru progresul țărilor in 
curs de dezvoltare.

Noua și importanta inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, propunerea sa privind 
organizarea în țara noastră a unor 
ample acțiuni politice de masă 
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președinte al Asociației pentru Națiunile Unite din România, 
vicepreședinte al Fedetației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, 

vicepreședinte al Uniunii scriitorilor din România

cuvînt al Apelului, a cărui finalitate 
este de a menține pacea și secu
ritatea internațională.

Ca președinte al Asociației pen
tru Națiunile Unite din România, 
cunosc îndeaproape activitatea tării 
noastre pentru întărirea rolului 
O.N.U. in apărarea păcii, in dezvol
tarea colaborării intre națiuni, in 
promovarea unei politici noi. in res
pectarea principiilor dreptului in
ternațional. în făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte. La inițiati
va președintelui Nicolae Ceaușescu, 
țara noastră a propus elaborarea și 
adoptarea unui Cod de conduită cu 
caracter universal, care ar putea 
constitui o completare fericită a 
Cartei Organizației Națiunilor Uni
te, sintetizînd vasta experiență acu
mulată de statele lumii în perioada 
postbelică în eforturile pentru in
staurarea unor relații internaționa
le noi. pătrunse de spiritul dreptă
ții și echității, al respectului și în
crederii intre națiuni. Acționind in 
aceste direcții, țara noastră a făcut 
propuneri constructive pentru Îm
bunătățirea activității O.N.U.. așa 
incit organizația să aibă un rol mai 
eficient în dezbaterea si soluțio
narea marilor probleme ale lumii 
contemporane — lichidarea subdez
voltării, realizarea noii ordini eco
nomice. înfăptuirea dezarmării ge

plexă și contradictorie, serios agra
vată tocmai datorită intensificării 
fără precedent a cursei înarmări
lor. în condițiile recrudescenței 
practicilor vechii politici imperia
liste de inegalitate și dominație, 
de amestec în treburile altor state, 
de împărțire a zonelor de influen
ță, cind are loc o accentuare a 
contradicțiilor dintre state, sporirea 
cheltuielilor militare, măsurile de 
producere a nod arme de distru
gere în masă sint de natură să 
sporească încordarea internațio
nală. creînd mari primejdii la 
adresa independenței și libertății 
popoarelor, a păcii în lume. în mod 
deosebit provoacă îngrijorare si
tuația din Europa, continentul cel 
mai înarmat, care a devenit uh 
uriaș arsenal, în silozurile sale mi
litare fiind înmagazinate arme nu
cleare care ar putea distruge de 
citeva ori întreaga planetă.

Iată de ce, in aceste împrejurări, 
Apelul pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste se adresează orga
nizațiilor de masă și obștești, ma
selor populare de pe continent, 
chemindu-le la acțiune unită pen
tru a cere cu toată energia oprirea 
amplasării și desfășurării in Euro
pa a rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune și trecerea neîn- 
tirziată la tratative concrete in 
acest scop, pentru oprirea produ
cerii bombei cu neutroni. Intere
sele vitale ale popoarelor impun 
scoaterea în afara legii a tuturor 
armelor de distrugere în masă, 
acțiunea fermă a tuturor popoare
lor, a tuturor conștiințelor lucide 
pentru a evita ca Europa să fie 
nimicită în cadrul unei conflagrații 
nucleare. Apelul pune cu putere 
în evidentă importanta hotăritoare 
pe care o are instaurarea unui cli
mat de securitate în Europa și, în 
acest sens, răspunderea ce revine 

puse în slujba apărării celui mai 
sacru drept al omului — dreptul 
la viață — sint menite să facă și 
mai puternic auzite în lume voința 
poporului român de a trăi în pace 
și colaborare, hotărirea sa de a-și 
aduce intreaga contribuție la salv
gardarea intereselor vitale ale 
omenirii.

Mișcarea sindicală din România 
consideră că a venit timpul să. se 
treacă de la declarații verbale și 
adeziuni de principiu privind ne
cesitatea dezarmării la acțiuni 
practice. Acum, cit nu este încă 
prea tirziu, masele populare din 
toate țările sint chemate să acțio
neze cu cea mai mare energie pen
tru a zădărnici continuarea și in
tensificarea cursei înarmărilor, a 
împiedica amplasarea și desfășura
rea pe continent a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
și a bombei cu neutroni, a impu
ne scoaterea in afara legii a tu
turor armelor de distrugere in 
masă. Prin presiunea neslăbită a 
acțiunilor de masă, a opiniei pu
blice de pretutindeni, guver
nele, parlamentele, conducerile sta
telor să fie determinate să pună 
capăt cursei înarmărilor, să abor
deze o politică nouă, constructivă !

După cum se știe, Congresul U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, ținut în primăvara aces
tui an, și-a afirmat hotărirea fer

NU războiului!

nerale și. in primul rind, a dezar
mării nucleare, promovarea și ge
neralizarea relațiilor democratice 
noi, bazate pe egalitate, respect al 
independenței și suveranității, 
neamestec în treburile interne si 
avantaj reciproc, nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței.

Prin numeroasele sale inițiative 
in domeniile economic, politic și so
cial, România s-a dovedit a fi unul 
dintre membrii cei mai activi ai 
Organizației Națiunilor Unite. Este 
suficient să amintim numai faptul 
că din 1957, cind Adunarea Genera
lă a adoptat prima rezoluție inițiată 
de țara noastră (cu privire la ba
zele cooperării economice interna
ționale) și pină în prezent, și-au gă
sit consacrarea în cadrul unor docu
mente adoptate de organele princi
pale ale O.N.U. peste o sută de ini
țiative. propuneri și idei politice 
avansate de România. în felul aces
ta se demonstrează cum realizările 
dobîndite de poporul român, ridicat 
la condiția de popor cu adevărat 
liber, deplin stăpîn pe destinele 
sale, iși află expresia într-o poli
tică externă activă, de pace și secu
ritate. de largă cooperare cu toate 
țările lumii, cu toate forțele ani
mate de ideea păcii și a progresului.

Exprimînd îngrijorarea față de 

reuniunii de ia Madrid in convo
carea unei conferințe consacrate 
întăririi încrederii și dezarmării 
pe continent.

în lumina . evoluțiilor vieții in
ternaționale, apar cu atît mai lim
pede marea actualitate, caracterul 
rațional și constructiv al propune
rilor României in direcția înfăp
tuirii dezarmării, în primul rind 
a dezarmării nucleare. în spiritul 
acestei poziții bine cunoscute, care 
corespunde intereselor de pace ale 
tuturor națiunilor, Apelul pentru 
dezarmare și pace reliefează nece
sitatea de a se impune reducerea 
înarmărilor, înghețarea cheltuie
lilor militare la nivelul anului 1981 
și reducerea lor treptată in urmă
torii ani cu cel puțin 10 la sută 
pînă în 1985. încetarea oricăror de
monstrații de forță, a manevrelor 
militare la granițele altor state, a 
manevrelor de mare anvergură, a 
oricăror acțiuni generatoare de 
tensiune și neîncredere intre state.

Cuvântarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
..Zilei recoltei”, Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
exprimă cu limpezime încrederea 
nestrămutată în capacitatea po
poarelor de a-și impune voința de 
pace și colaborare. Țărilor socialis
te, forțelor înaintate de pretutindeni 
le revine înalta misiune de a ac
ționa în strînsă unitate pentru a bara 
calea războiului, pentru a salvgar
da bunul cel mai de preț al ome
nirii — pacea. Această încredere 
este întărită de hotărirea Româ
niei socialiste, a poporului român 
— reafirmate în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in Apelul 
pentru pace și dezarmare — de a 
acționa cu fermitate pentru înfăp
tuirea dezarmării, aducîndu-și con
tribuția la edificarea unei lumi 
iară arme și fără războaie, a păcii 
și progresului Întregii umanități.

mă de a sprijini și in viitor poli
tica externă a Partidului Comunist 
Român, pusă în slujba cauzei pă
cii și progresului. In spiritul hotă- 
rîrilor congresului și răspunzînd 
cu entuziasm nobilei inițiative a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, A- 
pelului Frontului D'emocrației și U- 
nității Socialiste, Uniunea Generală 
a Sindicatelor va trece fără întir- 
ziere ia intensificarea acțiunilor 
desfășurate în țară în sprijinul 
luptei pentru pace, pentru dezar
mare generală, și în primul rind 
nucleară, pentru securitate și co
laborare internațională. în același 
timp, U.G.S.R. adresează celor 525 
organizații sindicale naționale și de 
ramură din 124 de țări cu care în
treține legături de prietenie și co
laborare, tuturor organizațiilor sin
dicale, indiferent de orientare sau 
afiliere, chemarea ca, împreună cu 
celelalte forțe ale progresului și 
păcii, să acționăm hotărit, în strîn
să unitate, pentru împiedicarea a- 
gravării situației internaționale și 
reluarea politicii de destindere, co
laborare și pace. U.G.S.R. consideră 
că este o înaltă îndatorire a miș
cării sindicale mondiale să militeze 
cu fermitate pentru înfăptuirea de
zarmării, pentru lichidarea subdez
voltării, pentru înfăptuirea unei 
noi ordini economice internaționale 
care să permită dezvoltarea tuturor 
națiunilor, pentru participarea lor 
activă, în condiții de deplină egali
tate, lă soluționarea dreaptă a pro
blemelor cardinale ale lumii con
temporane, la salvgardarea păcii pe 
planeta noastră.

intensificarea cursei înarmărilor si 
față de consecințele sale negative 
asupra menținerii păcii și secu
rității internaționale. Apelul Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste cheamă, in numele poziției 
profund umaniste a României, a 
președintelui ei, Ia acțiuni ferme 
pentru oprirea creșterii cheltuieli
lor militare și trecerea la redu
cerea acestora, pentru infăptuirea 
treptată a unor măsuri de dezarma
re, în primul rind nucleară, înce- 
pînd cu statele puternic înarmate, 
astfel incit să se asigure un echi
libru la niveluri din ce in ce mai 
scăzute și să nu se aducă atingere 
securității nici unui stat.

Acest nou Apel pentru pace, lan
sat la București, subliniază o dată 
mai mult, pe planul relațiilor in
ternaționale, prezența activă, pe de
plin responsabilă, unanim recunos
cută a României, a președintelui 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
dezbaterea marilor probleme ale 
umanității, fiind o clară și lumi
noasă dovadă că întreaga politică a 
partidului și statului nostru ser
vește cu devotament și permanentă 
consecvență cauza sacră a poporu
lui român, idealurile supreme ale 
tuturor popoarelor — pacea, cola
borarea și înțelegerea între na
țiuni.

Prin acest Apel, unanim, poporul 
nostru se adresează lumii intregi 
pentru a zidi o pace trainică, pen
tru întărirea încrederii și securității 
internaționale, pentru salvarea cul
turii și civilizației universale.

Chemare la apărarea 
păcii adresată 

oamenilor de știință 
' din lume

Consfătuirea de la Sofia 
a reprezentanților academiilor 

de științe din țări socialiste
SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc Consfătuirea reprezentan
ților academiilor de Științe din țări 

. socialiste, la care a participat și o 
delegație a Academiei Republicii So
cialiste România. în cadrul lucrări
lor consfătuirii, participanții au 
dezbătut, alături de aspecte ale co
laborării interacademice în domeniile 
energiei și aparaturii științifice, pro
bleme deosebit de importante ale 
responsabilității oamenilor de știință 
față de problemele păcii și pro
gresului.

Delegația Academiei Republicii So
cialiste România a făcut o amplă 
informare asupra lucrărilor simpo
zionului internațional „Oamenii de 

'■ știință și pacea”, care a fost organi
zat, la București, la începutul lunii 
septembrie a.c., sub înaltul patronaj 
al tovarășului Nicolae .Ceaușescu, 
președintele1 Republicii Socialiste 
România, a înfățișat participanților 
aspecte legate de constituirea Comi
tetului internațional de inițiativă 
pentru pregătirea unui Congres mon
dial al oamenilor de știință pentru 
pace.

Participanții Ia consfătuire au a- 
doptat o chemare la apărarea păcii 
adresată oamenilor de știință din 
lume. Consfătuirea a sprijinit cu căl
dură ideea creării unui Comitet in
ternațional al oamenilor de știință 
pentru preîntîmpinarea pericolului 
unui război nuclear, pentru unirea 
eforturilor în vederea realizării a- 
cestei inițiative nobile și de inalt 
umanism.

Colaborarea dintre România 
si Uniunea economică 
belgo-luxemburgheză

BRUXELLES 2 (Agerpres). — To
varășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, a avut, luni, 
o intilnire cu Robert Urbain, minis
trul comerțului exterior al Belgiei.

Cu acest prilej, a fost examinat 
stadiul relațiilor economice dintre 
România și Uniunea economică bel- 
go-luxemburgheză și «perspective
le dezvoltării, în continuare, a aces
tora. A fost exprimată dorința am
belor părți de a se acționa și în ‘vii
tor pentru adincirea și diversificarea 
relațiilor economice, creșterea pe o 
bază echilibrată a schimburilor co
merciale dintre România și Uniunea 
economică belgo-luxemburgheză.

La intilnire a participat Iulian 
Văcărel, ambasadorul României in 
Belgia.
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Declarație a ministrului 

de interne al R. F. Germania, 
în legătură cu activitatea 

grupărilor neonaziste
BONN 2 (Agerpres). — Ministrul 

de interne al R. F. Germania, Ger
hart Baum, a declarat că, în prezent, 
în țară există mai multe grupuri 
neonaziste totalizînd 800 de membri 
— transmite agenția D.P.A. La aces
tea se mai adaugă aproximativ 600 
de persoane cu aceleași vederi, dar 
care nu fac parte din nici o orga
nizație. Autoritățile de resort, a re
levat Baum, apreciază că dintre a- 

- ceste 1 400 de persoane, aproximativ 
150 sint teroriști potențiali. Totoda
tă, el a arătat că din rîndul simpa- 
tizanților extremei drepte din R.F.G. 
există cel puțin 400 de persoane care 
finanțează activitățile neonaziste.

Declarația a fost făcută în legătu
ră cu descoperirea unui mare depo
zit de armament și muniții, în apro
piere de Liineburg, despre care mi- 
nistrul-președinte al landului Saxo- 
nia Inferioară, Ernst Albrecht, a de
clarat că nu încape nici cea mai mică 
îndoială că acesta aparține extremiș
tilor de dreapta.

Publicația „Bild am Sonntag”, care 
j apare la Hamburg, a apreciat că este 

cel mai mare arsenal ilicit descoperit 
in R. F. Germania. în legătură cu 
aceasta au fost operate mai multe 
arestări.

PRINCIPALUL OBIECTIV AL GUVERNULUI ELEN IN RELAȚIILE CU 
TURCIA ESTE ASIGURAREA PĂCII, a declarat premierul grec, Andreas 
Papandreu, în cursul primei sale întrevederi cu ambasadorul turc la Atena. 
Referindu-se la convorbirile avute cu diplomatul turc, premierul Papandreu 
a declarat unui grup de ziariști că a fost abordată și problema cipriotă. 
„Am recunoscut amîndoi că Cipru este un stat independent, a cărui su
veranitate nu dorim să o încălcăm. Am convenit că problema cipriotă 
este de competența Națiunilor Unite, a comunității internaționale", a de
clarat Andreas Papandreu.

PRIMIRE LA BEIJING. Premie-

E DE PRESA
scurt

. rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Zhao Ziyang, l-a primit, la 
Beijing. pe Takeo Fukuda, fost 
prim-ministru al Japoniei, membru 

I al parlamentului nipon. în cursul 
convorbirii, relatează agenția China 
Nouă, s-a dat o înaltă apreciere 

■ dezvoltării din ultimii ani a rela
țiilor chino-japoneze. S-a făcut, de 

I asemenea, un schimb de păreri asu
pra unor aspecte majore ale situa-

I ției internaționale.
1 ORICE PROPUNERI IN PRO- 
| BLEMA NAMIBIEI menite să ducă 

la menținerea pozițiilor R.S.A. in 
' acest teritoriu pe seama știrbirii in

tereselor Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Est (S.W.A.P.O.) 
sint inacceptabile pentru Africa 
independentă — a declarat Ibrahim 

IKaduma. ministru a.i. de externe 
al Tanzaniei. Rezoluția 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U.. a 
subliniat el, stipulează garanțiile 
necesare pentru soluționarea pro- 

i blemei Namibiei pentru toate păr
țile intr-adevăr interesate in tri
umful idealurilor democrației, ega
lității și justiției.

NAȚIUNILE UNITE
A

Spațiul cosmic să fie folosit exclusiv 
in scopuri pașnice

Intervenția reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— Corespondență de la Romulus 
Căpl.escu : în Comitetul politic spe
cial al Adunării Generale a O.N.U. 
s-au incheiat dezbaterile pe marginea 
punctului de pe’ ordinea de zi inti
tulat „Cooperarea internațională pri
vind utilizările pașnice ale spațiului 
extraatmosferic”, una din concluziile 
principale care s-au desprins fiind 
aceea că activitatea spațială tinde tot 
mai mult să devină o componentă 
semnificativă ,a eforturilor statelor 
de a găsi noi resurse care să le per
mită accelerarea procesului dezvol
tării economice și sociale. Atît în ra
portul introductiv, cit si in rezoluția 
adoptată la acest punct au fost rele
vate progresele obținute in aplicarea 
de diferite proiecte, pe plan național 
sau in cooperare, intre care realiza
rea pentru prima oară a unei mi
siuni de cercetare a spațiului extra
terestru cu participarea unui cosmo
naut român.

în cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul României a prezentat poziția 
de principiu a țării noastre privind 
folosirea în scopuri exclusiv pașnice 
a spațiului cosmic, asigurarea ac
cesului țărilor în curs de dezvoltare 
la tehnologiile și aplicațiile cercetă
rilor spațiale, prevenirea unor ac
țiuni de militarizare, respectiv de 
declanșare a unei curse a înarmări
lor in acest spațiu, bun comun al în
tregii umanități.

în acest sens, în intervenția repre

Dreptul fundamental al omului este dreptul la viață, 
la pace, dreptul de a trăi în libertate

în prezent. în Comitetul pentru 
probleme juridice al Adunării Gene
rale a O.N.U. se procedează la exa
minarea unui larg cerc de probleme 
privind menținerea si apărarea drep
turilor și libertăților fundamentale 
ale omului.

Expunind concepția tării noastre 
în legătură cu drepturile omului, 
delegatul român a subliniat că exer
citarea efectivă a acestor drepturi 
presupune lichidarea dominației unui 
popor de către altul, abolirea colo
nialismului. a politicii imperialiste 
de forță și amenințarea cu forța, 
făurirea unei lumi a păcii, fără arme 
și războaie. Pericolul unei conflagra
ții care ar putea provoca distrugerea 
vieții pe întreaga planetă subliniază 
adevărul elementar că dreptul la 
viată, la securitate și pace, dreptul 
de a trăi în libertate, la adăpost de 
orice agresiune constituie dreptul 
fundamental al omului.

în același, timp, a continuat vorbi
torul. soluționarea problemelor fun
damentale ale omului trebuie să aibă 
în vedere lichidarea exploatării, eli
minarea marilor decalaje sociale.

Ample acțiuni pe plan internațional 
pentru pace și dezarmare

După cum relatează agenția Reuter, aproximativ un milion de per
soane au participat la puternicele demonstrații pentru pace și dezarmare 
desfășurate în ultimele zile la Roma, Milano, Paris, Bonn, Bruxelles. 
Londra și Helsinki. Agenția citată califică aceste acțiuni ca fiind „cele 
mai mari demonstrații împotriva războiului din ultimele două decenii". 
La ele au participat membri ai partidelor democratice, ai organizațiilor 
de tineret, reprezentanți ai centralelor sindicale, îngrijorate de aberanta 
cursă a înarmărilor, și în primul rind a înarmărilor nucleare. Alte ma
nifestații similare au fost anunțate pentru luna noiembrie.

ITALIA
Peste 10 000 de persoane au parti

cipat duminică la demonstrația de 
protest de la Veneția împotriva cursei 
înarmărilor, a pericolului unui răz
boi nuclear și a planurilor admi
nistrației americane de a trece la 
producția armei cu neutroni, inclu
siv împotriva deciziei N.A.T.O. de a 
amplasa noi rachete pe teritoriul 
Italiei, in cadrul programelor de 
înarmare ale organizației. La înche
ierea demonstrației, inițiată de „Co
mitetul unit de luptă pentru pace al 
provinciei Veneția”, a avut loc un 
miting, în cursul căruia cei care au 
luat cuvîntul au subliniat pericolul pe 
care il reprezintă instalațiile nucle
are militare de pe teritoriul Italiei, 
cerîndu-se desființarea acestora.

R.F. GERMANIA
Participanții la Congresul organi

zației Partidului Social-Democrat din 
landul Renania Palatinat, care s-a

ACORDURI DE COOPERARE 
ÎNTRE CHINA ȘI VENEZUELA. 
Cu prilejul vizitei la Beijing a pre
ședintelui Venezuelei, Luis Herrera 
Campins, între guvernele R.P. Chi
neze și Venezuelei au fost sem
nate două acorduri de cooperare in 
domeniul culturii și, respectiv, al 
științei și tehnologiei.

INFLAȚIA ÎN ITALIA. Primul 
ministru al Italiei, Giovanni Spa- 
dolini, a declarat că una din prin
cipalele preocupări pe plan econo
mic ale guvernului este reducerea 
inflației, care a atins o rată anuală 
de 19 la sută. El a precizat că în 
acest sens se au în vedere o serie 
de măsuri privind reducerea chel

IN CADRUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE MARCAREA 
CENTENARULUI GEORGE ENESCU, postul de radio Belgrad a transmis 
o emisiune de trei ore dedicată muzicii românești, locul central revenind 
marelui muzician român. S-a făcut o prezentare a istoriei milenare a 
muzicii românești, fiind reliefate momentele cele mai importante din trecut 
și evidențiate înflorirea din zilele noastre a vieții muzicale din România, 
caracterul de masă al manifestărilor, reflectat in Festivalul național 
„Cîntarea României". In program au fost incluse piese muzicale din pe
rioada preenesciană, din opera lui George Enescu, ca și din creațiile zi
lelor noastre. In încheiere s-a amintit buna colaborare dintre România 
și Iugoslavia în domeniul vieții muzicale, iar baritonul Octav Enigărescu 
— care a asigurat și comentariul emisiunii — a interpretat arii din opere.

zentantului român s-a scos in evi
dență necesitatea de a se depune 
eforturi pentru a se interzice utiliza
rea cuceririlor științifice și tehnice 
din domeniul spațial în scopuri care 
să contravină principiilor fundamen
tale ale relațiilor dintre state, prin 
accelerarea procesului de elaborare 
și adoptare a unor norme și regle
mentări privind • activitățile spațiale 
ale statelor. S-a reafirmat, totodată, 
poziția tării noastre, potrivit căreia 
statele al căror teritoriu este survo
lat in scopuri de teledetectare de că
tre sateliți artificiali să «aibă dreptul 
de acces la datele obținute si să fie 
consultate in eventualitatea transmi
terii acestor date unor terțe state.

în ce privește folosirea sateliților 
artificiali ai Pămîntului pentru trans
misiuni directe de televiziune, s-a 
subliniat necesitatea ca acest nou 
mijloc de comunicații să fie utilizat 
in condițiile respectării unui cadru 
juridic clar, convenit cu participarea 
tuturor statelor.

în același timp s-a exprimat con
vingerea că cea de-a doua Conferin
ță a O.N.U. pentru cercetarea spa
țiului extraatmosferic. care va avea 
loc la Viena. in vara anului viitor, 
iși va concentră atenția asupra avan
tajelor pe care toate statele, și in 
mod deosebit statele în curs de dez
voltare, le pot obține prin utilizarea 
in scopul dezvoltării lor a rezultate
lor cercetărilor spațiale și a aplica
țiilor pașnice in acest domeniu.

repartizarea echitabilă a veniturilor 
intre diferitele categorii sociale, ga
rantarea dreptului la muncă, la edu
cație. la condiții demne de viată 
pentru toți cetățenii. Abordarea res
ponsabilă a problemelor drepturilor 
omului implică, de asemenea, elimi
narea tuturor fenomenelor nocive 
care afectează condiția umană, cum 
sint consumul de stupefiante, porno
grafia, emigrarea forței de muncă, 
cultul violenței, propagarea urii de 
rasă. învrăjbirea între națiuni.

Arătînd că grija pentru om. pentru 
înflorirea multilaterală a personali
tății umane reprezintă un obiectiv 
central în politica generală a Româ
niei. reprezentantul țării noastre a 
expus pe larg modalitățile multiple 
de traducere în viată a acestui obiec
tiv prin ridicarea nivelului de trai, 
material și "spiritual, al tuturor cetă
țenilor. prin garantarea reală a drep
tului la muncă, educație, cultură, 
știință, prin extinderea continuă a 
cadrului democratic și asigurarea 
participării lor. fără nici o discrimi
nare politică, națională, de sex sau 
de rasă, la conducerea treburilor în
tregii societăți.

desfășurat la Mainz, au apreciat că 
hotărirea privind fabricarea bombei 
cu neutroni constituie o escaladare 
periculoasă a cursei înarmărilor. De
legații au adoptat o moțiune în care 
cer guvernului federal al R.F.G. să 
impiedice amplasarea bombei cu 
neutroni pe teritorial R.F. Germania.

CIPRU
Partidul progresist al oamenilor 

muncii din Cipru (AKEL) consideră 
că în actuala situație internațională 
sarcina cea mai stringentă a tuturor 
popoarelor este de a-și ințensifica 
lupta pentru destindere, pace, secu
ritate și dezarmare — se arată într-o 
rezoluție adoptată de plenara Comi
tetului Central al AKEL. Rezoluția e- 
vidențiază pericolul pe care îl pre
zintă programul de producere a noi 
tipuri de armamente, de amplasare 
în Europa occidentală a noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
precum și hotărirea privind produ
cerea bombei cu neutroni.

tuielilor publice și limitarea cre
ditelor.

DEFICITUL BUGETULUI JAPO
NIEI pe anul financiar în curs va 
fi superior cu 3—4 trilioane de yeni 
în raport cu nivelul estimat ante
rior — a declarat în parlament mi
nistrul nipon de finanțe, Michio 
Watariabe. Referindu-se la cauzele 
care au generat o asemenea situa
ție, ministrul de finanțe a amintit 
în primul rind creșterea cheltuie
lilor pentru înarmare și nivelul 
ridicat al inflației.

TRIMISUL SPECIAL AL PRE
ȘEDINTELUI S.U.A. ÎN ORIEN
TUL MIJLOCIU, Philip Habib, va 
sosi în Liban la jumătatea lunii 
noiembrie — scrie agenția M.E.N. 
Trimisul american va discuta cu 
liderii libanezi probleme referitoa
re la situația din Liban și din O- 
rientul Mijlociu.

ÎMPOTRIVA ȘOMAJULUI. In 
orașul Grantem (Marea Britanie) 
a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva politicii economice 
a guvernului. Printre participanții 
la demonstrație s-au aflat lideri 
laburiști, deputați în parlament și 
conducători sindicali, care au cerut 
adoptarea urgentă de măsuri îm
potriva șomajului. Ca urmare a re
cesiunii, in ultimul timp s-au în
chis numeroase fabrici. Numărul 
șomerilor britanici se apropie de 
trei milioane.
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