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Intr-o atmosferă de vibrant entuziasm 
patriotic, prilejuind o amplă 

și impresionantă manifestare a unității 
întregului popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL SATU MARE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a început, la 4 noiembrie, o vizită de lucru in citeva ju
dețe din nord-vestul țârii. Miercuri, in prima zi a vizitei, secre
tarul general al partidului, însoțit de tovarășii losif Banc, Ion 
Coman și Richard Winter, a fost oaspetele drag al locuitorilor 
județului Satu Mare.

La plecarea din București, tovarăr 
șui Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
de tovarășii Ilie Verdeț. Emil Bobu, 
Ion Dincă, Nicolae Constantin, Lu
dovic Fazekas, Gheorghe Oprea și 
Ștefan Andrei.

Secretarul general al partidului a 
analizat șl aici, ca și in cursul vi
zitelor în județele Brăila și Galați, de 
aăptămina trecută, cu toată atentia. 

deosebită ce o manifestă per
mit at pentru dezvoltarea fiecărui 
județ și a patriei noastre so
cialiste in ansamblu, modalitățile in 
care se, realizează, in profil teritorial, 
obiectivele luminoase stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
împreună cu organele locale de 
partid și de stat, cu cadre de condu
cere din unele ministere economice, 
specialiști și oameni ai muncii din 
unitățile vizitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, totodată, re- 
zultatșle Îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe anul in curs, rezultate care 
pun in lumină și mai pregnant creș
terea economico-socială înregistrată 
de județul Satu Mare în ultimul de
ceniu. Astfel, față de anul 1968. pro
ducția industrială a crescut în 1980 
de 4,3 ori, iar cea agricolă de 1,5 ori. 
în cincinalul 1976—1980, în localități
le județului s-au construit peste 9 300 
apartamente, urmind ca în actualul

cincinal să fie date în folosință alte 
13 000.

în același timp au' fost stabilite 
măsuri concrete care să asigure în
deplinirea cu succes a sarcinilor pe 
anul viitor și pe întreg cincinalul, 
perioadă la sfirșitul căreia producția 
industrială va fi de 6 ori mai mare 
decît în 1968, anul constituirii ju
dețului.

Apreciind contribuția hotărîtoare a. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
înscrierea județului lor pe coordo
natele dezvoltării intense de astăzi, 
oamenii muncii, români, maghiari și 
germani, care trăiesc si muncesc 
înfrățiți de veacuri pe meleagurile 
sătmărene, s-au angajat să traducă 
neabătut in viață noile indicații și 
orientări date de secretarul general 
al partidului, să realizeze produse 
de cea mai bună calitate, în condi
țiile unei înalte eficiente.

Pentru toate aceste înfăptuiri, 
pentru viitorul luminos care se des
chide în fața celor ce muncesc in 
acest județ, sătmărenii l-au intime 
pinat pe secretarul general al parti
dului cu, cele mai alese sentimente 
de dragoste și recunoștință, pe care 
le nutresc, alături de întregul po
por, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, care și-a

consacrat întreaga viață propășirii 
României socialiste.

Pe deplin conștiente că năzuințele 
lor de dezvoltare economico-socială 
a județului și a patriei, de ridicare 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului român hu-și 
pot găsi împlinire decît în condițiile 
unui climat de pace și de securitate, 
de viată liberă si independentă, ma
sele largi de oameni ai muncii și-au 
reafirmat, și cu acest prilej, voința 
unanimă de a se ridica cu hotărî re 
împotriva cursei înarmărilor, a răz
boiului, exprimindu-și totala adeziu
ne la Apelul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, la noua iniția
tivă de pace a președintelui Româ
niei.

Ora 9.00... Aeronava prezidențială 
aterizează pe pista aeroportului din 
Satu Mare.

Aici domnește t> atmosferă săr
bătoreasca specifică frecventelor în- 
tilniri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu făuritorii de bunuri 
materiale și spirituale de pe întreg 
cuprinsul țării. Pe frontispiciul noii 
și modernei aerogări se află portre
tul secretarului general al partidului 
și urarea „Bine ați venit, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu".

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întimpinat 
de tovarășul loan Foriș, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Satu 
Mare al P.C.R.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. O cam
panie alcătuită din militari ai for
țelor noastre armate, nțembri ai găr
zilor patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă onorul.

Fostul mecanic de locomotivă 
Gheorghe Urda, azi pensionar. îm
brăcat, cu frumosul port al Oașu
lui. invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să guste din piinea și 
sarea acestor meleaguri și din plosca 
cu vin. semne ale străvechii ospita
lități românești.

Miile de oameni ai muncii, cane 
poartă cu ei pancarte pe care sint 
Înscrise cuvintele scumpe tuturor : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“, 
precum și pancarte pe care se poate 
citi : „Vrem pace pe pămînt !“. „Nu 
bombei cu neutroni !“, „Nu rachete-n 
Europa !“, scandează îndelung nu
mele partidului și al secretarului său 
general, pentru pace și înțelegere 
intre popoare.

Răspunzind acestei puternice ma
nifestări de dragoste și prețuire, to
varășul Nicolae Ceaușescu stringe 
mîinile a sute și sute de muncitori, 
de țărani, bătrini șl tineri. Un grup 
de tineri care îl întlmplnă pe secre
tarul general al partidului cu sunete 
prelungi de tulnice s-au oprit pen
tru citeva clipe, stringind cu emoție 
mîna secretarului general al parti
dului. în toate aceste sentimente 
spontane s-au oglindit, și de această 
dată, dragostea nețărmurită a locui
torilor județului Satu Mare față de 
secretarul general al partidului, în
crederea nestrămutată în politica 
internă șl externă a partidului nos
tru, convingerea fermă că, avînd jn 
fruntea partidului și a statului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul 
nostru va urca biruitor spre noi 
culmi de civilizație și progres.
(Continuare in pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din municipiul Satu Mare

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

dumneavoastră, tuturor participan- 
tilor la această mare adunare 
populară, locuitorilor municipiului 
și județului Satu Mare, în nume
le Comitetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat și gu
vernului, precum și al meu perso
nal, un călduros salut revoluționar, 
împreună cu cele mal bune urări. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează Îndelung : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Ne aflăm în Satu Mare tntr-o 
vizită de lucru. Am vizitat patru 
întreprinderi industriale, două uni
tăți agricole. Am putut să consta
tăm cum se desfășoară activitatea 
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului. 
Am discutat cu oamenii muncii, 
cadrele de conducere, consiliile oa
menilor muncii și trebuie să spun 
că im, reside sint, în general, bune. 
Rezu ■'«tele pe care oamenii mun
cii diiă municipiul și din județul 
Satu Mare le-au obținut în primul 
an al cincinalului — deși cu une
le lipsuri și neîmpliniri — sint 

importante. Ele dau posibilitatea 
să se afirme că oamenii muncii 
din Satu Mare, fără deosebire de 
naționalitate, dispun de tot ce este 
necesar pentru a realiza în con
diții bune sarcinile mărețe ce le 
revin din programul de dezvolta
re a patriei noastre, din planul 
cincinal 1981—1985, în noua eta
pă — de ridicare a României so
cialiste pe noi culmi de progres 
șl civilizație. (Urale și aplauze pu
ternice : se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).

Așa cum am menționat recent 
Ia sărbătorirea „Zilei recoltei" la 
Brăila, in întreaga țară oamenii 
muncii din toate sectoarele de ac
tivitate — atît din industrie și a- 
gricultură, cit și din celelalte 
ramuri — au obținut în acest an 
rezultate importante. Putem afir
ma că s-a pus o bază trainică 
pentru realizarea în bune condiții 
a planului cincinal. România 
parcurgind astfel o etapă impor
tantă pe calea făuririi unei vieți 
tot mal bune, demne și libere pen
tru întregul nostru popor. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul î“).

De la această mare adunare 
populară doresc să adresez tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii 
din Satu Mare, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură felicitări 
pentru realizările dobîndite șl 
urarea de a obține rezultate și 
mai bune, de a face totul pentru 
a încheia primul an al cincinalu
lui cu înfăptuiri cît mai însem
nate în toate domeniile! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul I").

în cincinalul trecut, județul Satu 
Mare, ca și alte județe ale patriei 
noastre, a cunoscut o dezvoltare 
importantă. S-au construit și s-au 
dezvoltat aici mari întreprinderi 
industriale moderne. Județul și 
municipiul Satu Mare dispun astăzi 
de întreprinderi de înaltă tehnici
tate în stare să producă utilaje și 
mașini la nivelul mondial. Și 
trebuie să facem totul pentru a 
folosi din plin aceste mijloace, a 
obține maximum de eficiență eco
nomică, creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale și sporirea, pe această bază, 
a venitului net, a avuției naționale, 

a tuturor mijloacelor de care avem 
nevoie pentru a asigura dezvolta
rea în continuare a patriei noastre, 
înfăptuirea Programului de ridi
care a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului. (Urale și a- 
plauze puternicei se scandează: 
„Ceaușescu și poporul!").

Județul Satu Mare are, în ace
lași timp, condiții minunate pentru 
o agricultură de înalt randament 
Am constatat astăzi, în unele uni
tăți, rezultate foarte bune. M-am 
oprit într-un lan de porumb încă 
necules și am constatat că recolta 
este de aproape sau chiar peste 
10 000 kg la hectar. Aceasta în
seamnă că sînt posibilități ca anul 
viitor județul să se situeze 
pe un loc fruntaș în întrecerea 
pe țară care să-i dea posibi
litatea să'1) găzduiască sărbători
rea ,,Zilei recoltei" Ia Satu Mare. 
Și trebuie să pornim cu toată ho- 
tărîrea la această activitate! (A- 
plauze și urale puternice: se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Trebuie să facem totul pentru ca 
anul viitor să obținem, și în județul 
Satu Mare, recolte însemnate 
în toate domeniile, atît în produc

ția vegetală — de cereale, legume, 
plante tehnice — cît și în zootehnie 
și în pomicultură. Sînt condiții ca 
județul Satu Mare să poată asigura 
o bună aprovizionare, în conformi
tate cu ceea ce am stabilit pentru 
toate județele privind autocon- 
ducerea și aprovizionarea teritoria
lă. Sînt condiții să se asigure o 
bună aprovizionare și să se creeze 
și disponibilități de export Dorim 
ca, începînd din anul viitor, fie
care comună, fiecare oraș, fiecare 
județ — avînd la îndemînă atit 
suprafețele, cît și numărul de ani
male necesar — să răspundă ne
mijlocit de realizarea bunei apro
vizionări a populației la nive
lul stabilit în planul cincinal. Ju
dețul Satu Mare dispune astăzi de 
tot ce este necesar pentru realiza
rea acestui obiectiv. (Urale și a- 
plauze; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.!").

Ne-am propus să realizăm o nouă 
calitate a muncii și vieții, în toate 
domeniile de activitate. Pornind de 
la acest obiectiv strategic, trasat 
de Congresul al XII-lea al parti
dului, trebuie să acționăm cu toată 
fermitatea pentru mai buna orga

nizare a întregii activități, atît In 
industrie și în agricultură — ra
murile fundamentale ale edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România — cît și în 
domeniile științei și culturii, ale în
tregii activități sociale. Să creăm 
toate condițiile pentru perfecțio
narea continuă a conducerii activi
tății în toate unitățile și în toate 
domeniile — atît pe plan local, 
județean, cît și pe plan central. Să 
facem în așa fel încît dezvol
tarea democrației noastre socia
liste să asigure participarea direc
tă și nemijlocită a maselor popu
lare, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea tuturor domeniilor de 
activitate, a întregii societăți. 
Hotărîrile congresului partidului, 
ale congresului agriculturii, ale 
congresului consiliilor oamenilor 
muncii trebuie să constituie o 
obligație pentru toate organi
zațiile de partid, pentru toate 
colectivele de conducere — iar 
oamenii muncii de pretutindeni 
trebuie să-și asume și să se
(Continuare în pag. a IlI-a)

' LA POSTURILE 
NOASTRE 
DE RADIO

Șl TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei 

de lucru în județul 
Maramureș a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Parti
dului Comunist 
Român, președinte
le Republicii Socia
liste România, as
tăzi va avea loc 
în municipiul Baia 
Mare o adunare 
populară, pe care 
posturile de radio 
și televiziune o vor 
transmite direct, în 
jurul orei 13,30.

1
V

*
*

Ieri, la 
impresionanta 

adunare 
populară de la 

Satu Mare

99
FREM PACE PEPĂMÎNT!" „NU BOMBEI CU NEUTRONII

I

NU RACHETE ÎN EUROPA!"

Zecile de mii de participant și-au reafirmat cu putere adeziunea unanimă la politica internă și externă a partidului, 
la noua inițiativă de pace a președintelui României socialiste, voința de a construi socialismul în patria noastră, 
hotărîrea de a lupta, alături de toate popoarele lumii, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pentru pace

*
*
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL SATU MARE
(Urmare din pag. I)

In această atmosferă entuziastă, de 
puternică vibrație patriotică, tova
rășul Nicolae Ceaușescu urcă in eli
copterul prezidențial, care se în
dreaptă apoi spre orașul Cărei, unde. 
•" FILATURA DE FIBRE TIP 
BUMBAC, se face primul popas in 
vizita de lucru din județul Satu 
Mare.

fii întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului au venit Cornelia 
Șoimeanu, secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, primarul orașu
lui, alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid, și de stat.

Ambianța festivă in care se desfă
șoară primirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, expresie a tradiționalei 
ospitalități a locuitorilor orașului 
Cărei, constituie, in același timp, o 
unagine vie a dragostei si recunoștin
ței pe care o poartă celui mai iubit 
și stimat fiu al poporului si al tării 
ctet ce trăiesc și muncesc împreună 
pe,aceste meleaguri, fără deosebire 
de naționalitate.

In această dimineață Însorită de 
Început de noiembrie, mii de oameni 
al muncii din unitățile economice ale 
orașului, cetățeni de toate virstele au 
ținut să fie prezenți la acest moment 
sărbătoresc. Purtind cu mlndrie dra
pele roșii și tricolore, portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, ei au 
scandat cu putere numele partidului 
și al secretarului său general, al 
României și al poporului său, în vre
me ce. in semn de bun venit, corul 
filatoarelor din localitate cinta cu
noscutul cintec „Partidul, Ceaușescu. 
România".

Vizita la filatura de fibre tip 
bumbac s-a axat de la început pe 
aspectele fundamentale ale îndepli
nirii planului de producție, utilizării 
cit mai eficiente a spatiilor și ca
pacităților. Arătind că această unita
te și-a îndeplinit toți indicatorii de 
plan și în perioada care a« trecut din 
acest an, tovarășa Lina Ciobanu. mi
nistrul industriei ușoare, a menționat 
preocupările colectivului legate de 
diversificarea sortimentelor ce se 
realizează în prezent. A fost relevat 
faptul că toate utilajele cu care a 
fost dotată tmăra Întreprindere din 
tarei sint de fabricație românească și 
că. la rîndul lor. materiile prime de 
bază — poliesterul și celofibra — sint 
furnizate de industria noastră chi
mică.

Gazdele informează că, în urma 
înfăptuirii indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la preceden
ta vizită de lucru efectuată in între
prinderea lor. in anul 1978, volumul 
producției a sporit in momentul de 
fată cu aproape 8 la sută, prin mai 
buna organizare a suprafețelor pro
ductive și amplasarea in spatiile e- 
xistente a unor mașini de filat, exe*  
cutate prin autoutilare, fără alte in
vestiții suplimentare.

Urmărind modul in care se desfă
șoară activitatea pe fluxul de pro
ducție, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut conducerii întreprinderii să ia 
măsuri pentru sporirea ponderii ilu
minatului natural, să acționeze in 
continuare pe linia Îmbunătățirii con
dițiilor de muncă in toate secțiile.

Secretarul general al partidului s-a 
interesat îndeaproape de calitatea fi
brelor furnizate țesătoriilor și între
prinderilor de tricotaje și a apreciat 
rezultatele bune obținute de filatoa
rele din Cărei.

Pe întreg parcursul vizitei în în
treprindere. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat de mun
citoare care i-au oferit flori și i-au 
«dresat calde cuvinte de bun sosit, 
urări de viață lungă și sănătate.

Secretarul general al partidului s-a 
oprit în fața unui grup de filatoare 
și s-a interesat de felul în care se 
realizează planul, de condițiile de 
muncă create in această tinără uni
tate industrială a Careiului. de ciști- 
gurile pe care le obțin. Ele au răs
puns că se muncește bine și se ciștigă 
bine și au mulțumit din inimă oas
petelui lor de azi pentru grija sta
tornică pe care o manifestă pentru 
dezvoltarea armonioasă a întregii 
Uri. pentru munca și viața femeilor, 
pentru sporirea bunăstării întregului 
jpopor.

Ț'elicitindu-le pe harnicele munci
toare din Cărei pentru succesele, ob
ținute. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a adresat, la plecare. îndemnul de 
a continua seria realizărilor de oină 
aeum. recomandîndu-le să aibă per
manent in vedere utilizarea la na- 
rfljnetri maximi a capacităților, va
lorificarea integrală a materiilor pri
me. diversificarea sortimentelor și 
îmbunătățirea lor calitativă. Pe tra- 
șeiil parcurs oină Ia următorul o- 
Uiactiv vizitat in Cărei — Fabrica 
de instalații si utilai tehnologic a- 
nartinind întreprinderii ...Unio" din 
Satu Mare — locuitorii orașului si-au 
manifestat cu putere sentimentele lor 
«ie înaltă stimă si neprețuită dra- 
eoste fată de conducătorul iubit al 
partidului si statului.

Pe străzile largi, străjuite de noi 
ansambluri de locuințe, de magazi

ne si alte dotări sociale moderne, 
numeroși cetățeni l-au salutat cu 
deosebită căldură ne tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. anlaudînd si ova- 
tionind fără întrerupere. Pe fondul 
unor frumoase melodii populare din 
această zonă, formații artistice au 
prezentat momente folclorice, îmbo
gățind ambianta sărbătorească, urările 
la adresa partidului, poporului si tă
rii au fost însoțite de lozincile 
„Dezarmare — pace !“. „Nu bombe 
cu neutroni !“. „Ceaușescu — pace !“ 
— care au dat expresie îngrijorării 
poporului nostru fată de pericolul 
unui nou război, fată de aberanta 
cursă a înarmărilor, dorinței sale de 
a se face totul — asa cum se arată 
și in Apelul pentru dezarma-e 
și pace al Frontului Democrației 
si Unității Socialiste si cum a subli
niat în repetate rînduri șeful sta
tului român — pentru realizarea 
dezarmării, si în primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru edifi
carea unei lumi a Păcii. înțe
legerii si colaborării intre popoare.

Vizita a continuat la FABRICA 
DE INSTALAȚII Șl PIESE DE 
SCHIMB — unitate ce s-a aliniat 
la startul producției în urmă cu 
numai patru ani. dar care, in acest 
interval relativ scurt, a reușit să-și 
sporească si să-si diversifice continuu 
producția. Microexpoziția prezentată 
la începutul dialogului secretarului 
general al partidului cu constructo
rii de mașini din Cărei evidenția
ză atit rezultatele înregistrate în 
îndeplinirea planului, cit si perspec
tivele de sporire in acest cincinal a 
volumului si eficientei producției. 
Vorbind despre modernizarea struc
turii fabricației, ing. Vasile Cădar. 
directorul general al întreprinderii 
„Unio“. a arătat că aceasta cuprin
de în prezent grupe de produse de 
complexitate tehnică sporită si va
loare ridicată, cum sint transpor
toarele fixe cu bandă, folosite în 
exploatările miniere, fabrici de ci
ment, in construcții, recipienți sub 
presiune si răcitoarele finale pen
tru industria chimică, mașinile uti
lizate la uscarea cherestelei, trans
portoarele conveioare.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
arătat că. asa cum a reieșit in cursul 
ultimei vizite de lucru în bazinul 
minier al Olteniei, transportoarele eu 
bandă nu asigură întotdeauna o pro
ductivitate ridicată si a cerut să se 
introducă in fabricație secțiuni mai 
mici, care să aibă o rezistentă mai 
mare in exploatare. în secțiile de 
montai si prelucrări mecanice se e- 
videntiază dotarea Întreprinderii cu 
masinl-unelte si utilaje moderne, ce 
asigură fluxului tehnologic o produc
tivitate ridicată. Sint prezentate, de 
asemenea, utilaje, realizate prin au- 
todotare. în scopul mecanizării unor 
oneratii si îmbunătățirii calității re
perelor prelucrate. Si aici, secreta
rul general al partidului a cerut să 
se extindă iluminatul natural în 
halele de producție.

înaltul nivel tehnic al dotării sî 
gradul ridicat de mecanizare a o- 
oeratiilor s-au făcut remarcate si in 
timpul vizitării secției de turnătorie. 
Asa se explică faptul că într-un ast
fel de loc de muncă, rezervat pînă 
nu de mult in exclusivitate bărbați
lor, lucrează în prezent destul de 
multe femei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de tehnologiile folosite, de 
calitatea pieselor obținute. Exami- 
nind un lot de carcase de motoare, 
secretarul general al partidului a 
apreciat că adaosurile de prelucrare 
sint încă mari și a cerut să se utili
zeze metode mai eficiente, capabile 
să asigure consumuri specifice de 
metal mult mai mici. Și in această 
secție, secretarul general al partidu
lui a stat de vorbă cu muncitorii, i-a 
întrebat dacă sint mulțumiți de re
tribuții, de condițiile de muncă. 
Răspunsurile unanim afirmative au 
evidențiat. în același timp, avanta
jele lucrului în acord, posibilitățile 
de sporire a volumului producției.

în incheierea dialogului cu con
structorii de mașini din Cărei, to
varășul Nicolae Ceaușescu i-a feli
citat pentru realizările lor, recoman- 
dîndu-le să acționeze în continuare 
pentru sporirea productivității mun
cii, sursă de creștere atit a produc
ției. cit și a veniturilor muncitorilor.

„Aveți posibilitatea să deveniți un 
exemplu și pentru alte colective" — 
a spus la despărțire secretarul ge
neral al partidului, după care a urat 
tuturor oamenilor muncii de aici 
„multă sănătate și succes".

Aceleași cuvinte de caldă apre
ciere față de munca bine făcută au 
fost rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și la plecarea din locali
tate. „Doresc să adresez — a spus 
secretarul general al partidului — 
tuturor oamenilor muncii din între
prinderile' pe care le-am vizitat, 
cooperatorilor, tuturor locuitorilor 
orașului Cărei felicitări pentru re
zultatele obținute, multă sănătate, 
mult succes in activitatea viitoare !“.

Adreslnd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în numele locuitorilor 
orașului Caret, cele mai sincere și 
alese mulțumiri pentru onoarea ce 
li s-a făcut, tovarășa Cornelia Șoi
meanu l-a asigurat pe secretarul 
general al partidului că nu vor 
precupeți nici un efort pentru tra
ducerea in viață a indicațiilor pri
mite pe parcursul vizitei, indicații 
ce se constituie ca un veritabil pro
gram de muncă pentru viitor.

l-aUrmătorul obiectiv al vțzitei 
constituit COOPERATIVA A- 
GRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
PETREȘTI — una din cele mai 
puternice unităti agricole din aceas
tă parte a tării, cunoscută prin; re
zultatele obținute la 'producția . de 
lapte și carne in ultimii ani. Coope
rativa a dezvoltat, beneficiind de 
condiții pedoclimatice favorabile, un 
sector zootehnic important si un sec-

La Filatura de fibre tip bumbac din Cărei

tor vegetal cu rezultate bune. Unita
tea. care deține in nrezent un număr 
de 2 500 bovine, din care 880 sint vaci 
si juninci gestante din rasa Bâlțată 
românească, a obținut in anii. 1978, 
1979 și 1980 locul I pe tară la pro
ducția de lapte, ca urmare a muncii 
pline de răspundere a cooperatorilor 
de aici. 1

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intîmpinat de to
varășii Olah Maria Magdalena, pri
marul comunei Petrești. și de ing. 
Villanyi Ștefan, președintele coopera
tivei agricole de producție, de nu
meroși cooperatori și mecanizatori, 
care i-au urat un călduros bun venit.

Gazdele au invitat pe secretarul 
general al partidului să viziteze fer
ma de vaci cu lapte, nrezentindu-i, 
totodată, principalii indicatori econo
mici, care evidențiază eforturile de a 
realiza producții sporite, capabile să 
asigure atit o bună autoaprovizio- 
nare. cit și livrarea unor cantități 
agroalimentare sporite la fondul de 
stat. S-a arătat, in acest sens, că în 
cele 10 luni din acest an s-a realizat 
o producție medie de 3 700 litri lapte 
pe cap de vacă furajată, existînd 
condiții ca pină la sfirșitul anului să 
se obțină 4 550 litri lapte. Ca ur
mare a acestor rezultate, cooperativa 
va livra la fondul de stat în acest an 
peste 14 800 hl lapte. Vizitind ferma 
zootehnică, secretarul general al 
partidului s-a interesat de efectivul 
total de vaci și juninci gestante. de 
numărul vacilor care dau lapte, pre
cum și de numărul de viței obținuți. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat cooperatorilor ca în viitor să 
ia în calcul numai vițeii obținuți de 
la vaci, nu si cei proveniți de la iu- 
nlnci gestante, astfel ca să se poată 
ști cu precizie care va fi natalitatea.

Referindu-se Ia producția vegetală, 
secretarul general al partidului este 
informat, totodată, că in acest an au 
fost obținute la hectar 4 448 kg grlu, 
peste 5 000 kg porumb boabe, precum 
și 23 710 kg cartofi. Apreciind rezul
tatele obținute lă unele culturi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut 

să se acționeze pentru creșterea 
producției, la hectar, la porumb 
și sfeclă furajeră, folosindu-se atit 
condițiile naturale de care dispu
ne unitatea, cit și respectarea cu 
strictețe a normelor de densitate sta
bilite ia plante. Președintele coopera
tivei agricole de producție Petrești 
l-a asigurat pe secretarul general al 
partidului că vor transpune în fapte 
prețioasele indicații primite cu acest 
prilej.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a fe
licitat călduros pe cooperatorii din 
Petrești pentru rezultatele bune ob
ținute in acest an. urîndu-le succese 
în producție șl pe viitor.

La încheierea vizitei, primarul co
munei a mulțumit secretarului gene
ral al partidului pentru neprețuita 
bucurie de a-1 fi avut ca oaspete, asi- 
gurîndu-1 că toți oamenii muncii din 
localitate — români, maghiari și ger
mani. care muncesc si trăiesc in de
plină unitate și frăție — vor acționa 
cu fermitate pentru traducerea în 

viață a hortăririjor de partid și de 
etat, a prețioaselor indicații date, 
pentru îndeplinirea tuturor saroiniior 
economice și sociale ale comunei.

în drum spre Livada, survolînd 
ogoarele întreprinderii agricole de 
stat, secretarul general al partidului 
s-g oprit într-un lan de porumb. 
Apreciind că, deși s-a cultivat un 
hibrid mai puțin corespunzător, re
colta este bună, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că aceasta este 
încă o dovadă că se pot obține re
colte mai mari dacă se fac la timp 
lucrările și se respectă tehnologiile 
stabilite.

Analiza modului de ' îndeplinire a 
sarcinilor ce revin agriculturii jude
țului Satu Mare în anul 1982 și a 
programelor de dezvoltare a acestui 
sector pînă în anul 1985 a continuat 
3a COOPERATIVA AGRICO
LĂ DE PRODUCȚIE DIN 
LIVADA.

Secretarul general al partidului a 
fost invitat să viziteze o cuprinză
toare expoziție agricolă care înfăți
șează rezultatele oamenilor muncii 
din agricultura județului, sarcinile ce 
revin acestora în perioada următoa
re. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat de Vasile Manța, directorul 
general al direcției agricole județene, 
că in majoritatea unităților agricole 
de stat și cooperatiste au fost obți
nute rezultate bune atit la producția 
vegetală, cit și în sectorul zootehnic. 
Se remarcă faptul că la cooperativa 
agricolă de producție din Poieni s-au 
realizat în acest an 4 800 kg grid la 
hectar, iar cooperatorii de la Some
șul au obținut 8 500 kg porumb 
boabe la hectar. Rezultate bune au 
obținut și țăranii cooperatori din 
Sanislau, care atț recoltat de pe fie
care. hectar cultivat 51 tone de sfeclă 
de zahăr.

Apreciind succesele obținute, secre
tarul general al partidului a subli
niat că acestea puteau fi mult mai 

mari dacă se respecta densitatea 
plantelor și se cultivau soiurile cele 
mai productive. Sint prezentate apoi 
principalele prevederi ale programe
lor adoptate in agricultura județului 
Satu Mare pentru actualul cincinal la 
cereale, plante tehnice, in horticul
tura, zootehnie, lucrări de hidroame
liorații și altele. Se prevede ca pro
ducția de cereale să fie in acest an 
cu aproape 52 000 tone mai mare de- 
cit media anuală din perioada 1971— 
1975. în domeniul plantelor tehnice, 
atit suprafața cultivată, cit și produc
țiile urmează să sporească, mai cu 
seamă la in și cînepă pentru fibră, 
sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. 
Sporuri importante de producție vor 
cunoaște în anii următori sectoarele 
horticol și pomicol. în ceea ce pri
vește dezvoltarea zootehniei, progra
mul prevede creșterea numărului de 
taurine, și în special al vacilor de 
lapte, porcinelor, ovinelor și păsări
lor. astfel incit să se asigure întregul 
consum din resurse proprii, paralel 

cu creșterea cantităților ce urmează 
a fi livrate fondului de stat.,

Analizind rezultatele obținute și 
prevederile programelor pentru acest 
cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut cadrelor de conducere din 
agricultura județului, din cercetarea 
agricolă să folosească cei mai pro
ductivi hibrizi în funcție de condi
țiile pedoclimatice specifice județu
lui Satu Mare, astfel Incit la toate 
culturile să se obțină producții supe
rioare celor planificate. Analiza apro
fundată a programului lucrărilor de 
hidroameliorații a scos in evidență 
faptul că suprafața afectată de inun
dații și exces de umiditate este încă 
mare în această zonă.

Secretarul general al partidului a 
Indicat ministerului de resort. Acade
miei de științe agricole și Direcției 
județene a agriculturii să elaboreze 
un program special în scopul elimi
nării de pe aceste terenuri a excesu
lui de umiditate pină în anul 1985.

Sarcini importante s-au desprins 
în cursul acestei analize și pentru ac
tivitatea de cercetare. Pe baza rezul
tatelor obținute de Stațiunea de cer
cetări agricole Livada, profilată pe 
obținerea unor noi soiuri de in pen
tru fibră, s-a subliniat necesitatea 
impulsionării activității în acest do
meniu pentru obținerea unor plante 
mai productive. La aceeași stațiune 
s-au obținut in ultima vreme rezul
tate notabile și în direcția amelioră
rii unor rase autohtone de animale» 
in special la bovine și ovine.

Secretarul general al partidului, se 
oprește apoi în fața machetei comu
nei Livada, viitor centru agroindus
trial. Gazdele arată că în prezent 
aici trăiesc 7 400 de oameni, care-și 
desfășoară activitatea in unitățile a- 
gricole și social-economice de pe 
raza așezării. Se precizează că în 
centrul civic au fost date in folosin
ță 116 apartamente, iar pină la sfirși
tul acestui cincinal vor mai fi con
struite încă 120. în localitate func
ționează un liceu agroindustrial si o 
școală generală de 10 ani. magazine. 

unități ale cooperației de consum, 
alte dotări social-culturale. ce pre
figurează imaginea viitorului centru 
urban. Secretarul general al partidu
lui este invitat apoi să viziteze o 
fermă a C.A.P. Livada, unitate in 
oare zootehnia deține o pondere de 
64 la sută din valoarea producției 
globale. Bovinele sint din rasa Bru
nă de Maramureș și Bălțata româ
nească. iar oile sint merinos. 
Apreciind succesele obținute în sec
torul zootehnic al cooperativei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a recoman
dat să se extindă creșterea acestor 
rase de animale în această parte a 
tării, urmărindu-se obținerea unor 
producții tot mai mari de lapte. To
todată, s-a indicat ca fiecare unitate 
agricolă să-și crească întregul efec
tiv de animale pentru reproducție.

Trecînd in revistă rezultatele înre
gistrate in domeniul dezvoltării 
pisciculturii. între care s-au eviden
țiat în primul rind producțiile pro
venite din lacurile amenajate, se
cretarul general al partidului a ară
tat că pentru o bună aprovizionare 
a populației cu peste, producția tre
buie extinsă la 4 000 tone anual, pină 
Ia sfirșitul cincinalului, in special pe 
baza speciilor de pești fitofagi.

în cursul vizitei a fost analizată 
activitatea de mică industrie, precum 
și cea de recondiționară a pieselor 
pentru tractoare și mașini agricole.

Un moment cu o semnificație apar
te. legată da vechile tradiții ale 
locului, l-a constituit întîlnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
„SFATUL BĂTRlNILOR" DIN 
COMUNA TURȚ. Dialogul pri
lejuit de această intilnire inedită a 
avut ca principal subiect modul de 
viată al locuitorilor comunei, munca 
și preocupările lor. contribuția pe 
care o au la aprovizionarea județu
lui cu produse agricole. Secretarul, 
general al partidului s-a interesat de 
specificul producției agricole din 
această zonă, de modul cum apre
ciază sătenii măsurile recente adop
tate în scopul îmbunătățirii aprovi
zionării populației. „Bătrînii din 
Turț" au arătat că sînt de acord cu 
noile prevederi, pe care le consideră 
satisfăcătoare, menționind că vor 
face totul pentru a livra mai multe 
produse specifice zonei lor.

La despărțirea de locuitorii comu
nei Livada, de toți cei care au parti
cipat la această temeinică analiză a 
agriculturii sătmărene. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pen
tru bunele rezultate înregistrate, in- 
demnindu-1 să le amplifice în viitor.

Mulțumind pentru vizita făcută, 
pentru prețioasele indicații formu
late cu acest prilej, primarul comu
nei. Ignațiu Corondan. s-a angajat, 
in numele tuturor cetățenilor din lo
calitate. să-și intensifice eforturile 
in vederea sporirii continue a pro
ducției agricole, creșterii contribuției 
lor la progresul și bunăstarea între
gii țări.

Vizita secretarului general al par
tidului a continuat pe PLATFOR
MA INDUSTRIALĂ A ORA
ȘULUI NEGREȘTI-OAȘ.
Mi de locuitori. ai acestei 'așezări, 

ai localităților in’veciiiate, aflat! pe 
platoul unde a aterizat elicopterul 
prezidențial, l-au întimpinat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu îndelungi 
urale și ovații, cu călduroase urări 
de bun venit pe meleagurile oșene, 
i-au oferit buchete de flori, l-au îm
brățișat cu dragoste, semn al recu
noștinței pentru profundele trans
formări economico-sociale pe care 
Ie-a cunoscut in ultimii ani Tara 
Oașului, zonă care, în ciuda hărni
ciei și trudei locuitorilor săi, îsi câș
tigase în trecut tristul renume de 
cea mai săracă si nedezvoltată regiu
ne a tării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întimpinat la cobortrea din elicopter 
de primarul orașului Negresti-Oaș, 
Mihai Anițaș, de altl reprezentanți 
ai organelor locale de partid si de 
stat.

In ovațiile si aplauzele miilor de 
oșeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a îndreptat spre fabrica de utilai 
minier și tehnologic, tinără unitate a 
industriei noastre constructoare de 
mașini, care alături de întreprinderea 
„Integrata de in si cinepă" si între
prinderea de tricotaje, toate trei con
struite in ultimii ani din indicația 
secretarului general al partidului, al
cătuiesc platforma industrială a ora
șului Negrești-Oaș.

în fata unor grafice, directorul 
tehnic al unității, inginerul Nicolae 
Szilaghi. a prezentat profilul de pro
ducție al fabricii, principalii indica
tori de plan ce definesc realizările 
dobîndite de harnicul său colectiv de 
muncitori în cele 11 luni care- au 
trecut de la intrarea sa in circuitul 
economic al județului. Gama utila
jului minier cuprins in nomenclato

rul de producție al fabricii, a cărei 
capacitate anuală finală, ce urmează 
a fi atinsă la sfirșitul anului 1983, 
va fi de 25 800 tone piese, cuprinde 
produse de înaltă tehnicitate des
tinate sporirii eficienței econo
mice a întreprinderilor miniere 
din principalele bazine carbonifere 
ale țării : mașini de reprofilat 
galerii, utilaje pentru transportul 
cărbunelui în subteran, instalații 
pentru exploatarea cărbunelui la 
suprafață, pentru centralele termo
electrice pe bază de cărbune, 
transportoare miniere cu bandă, 
piese de schimb aferente utilaju
lui minier. Gazdele îl Informează pe 
secretarul general al partidului că in 
cele 10 luni care au trecut din acest 
an capacitatea fabricii a atins 1 660 
tone piese, urmînd ca, în ultimul tri
mestru al anului, aceasta să se duble
ze, ajungind la 3 200 tone. Sub rapor
tul eficienței, eforturi deosebite s-au 
depus pentru reducerea cheltuielilor 
de producție la 1 000 lei producție 
marfă, cheltuielile materiale cifrîn- 
du-se la 494 lei, ceea ce asigură o 
bază temeinică pentru realizarea 
unui însemnat fond de beneficii.

Străbătind spațiile de producție ale 
fabricii, urmărind demonstrațiile 
practice de funcționare a utilajelor 
realizate aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază intrarea în func
țiune a acestui obiectiv economic, 
bunele rezultate obținute de tinărul 
colectiv de aici, indemnindu-1 să per
severeze pe linia atingerii la terme
nele planificate a capacității pro
iectate.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat gazde
lor, tuturor locuitorilor orașului Ne
grești-Oaș calde felicitări pentru 
succesele obținute în industrie, fn 
agricultură, in toate sectoarele acti
vității economico-sociale.

De la Negrești, secretarul general 
al partidului se îndreaptă spre Satu 
Mare. Elicopterul prezidențial ateri
zează în Piața Uni o. Făcindu-se e- 
coul miilor de locuitori veniți să-1 
întimpine cu nespusă bucurie pe 
oaspetele lor drag, primarul muni
cipiului, Iosif Tincu. transmite tova
rășului Nicolae Ceaușescu un căldu
ros bun venit.

Ca in toate celelalte unități vizi
tate, și aici întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu are loc intr-o at
mosferă sărbătorească, de puternic 
entuziasm. în semn de omagiu, re
numitul cor țărănesc centenar din 
satul Roșiori intonează cantata 
„Partidul. Ceaușescu, România", in 
timp ce tineri oșeni din comuna Că- 
mirzana dau glas bucuriei prin su
netele prelungi ale tulnicelor. Nume
le partidului, al secretarului său ge
neral sînt pe buzele tuturor, pentru 
că fiecare om care trăiește și mun
cește aici, in Satu Mare, știe bine cit 
de mult datorează orașul lor, ei înșiși 
secretarului general al partidului, 
activității neobosite puse în slujba 
patriei, a socialismului și păcii. Măr
turii durabile atestă în mod elocvent 
legătura permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu locuitorii ora
șului Satu Mare. întreprinderea 
„Unio", situată de o parte a pieței, 
ește una din puternicele semne ale 
„epocii Ceaușescu", după cum car
tierul Carpați, situat de cealaltă par
te, a fost ridicat, într-un timp scurt, 
prin grija și la indicațiile secretaru
lui general al partidului.

Se vizitează ÎNTREPRINDE
REA „UNIO", puternică unitate 
industrială, care realizează o largă 
gamă de utilaje miniere. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este Intîmpinat 
de Stelian Teodorescu, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, de membrii consiliului de 
conducere. O sugestivă machetă în
fățișează drumul parcurs de această 
•unitate în anii edificării socialiste, 
care reușește să fabrice astăzi, într-o 
singură ai, producția anului 1948. Se 
subliniază. îndeosebi, puternica dez
voltare din ultimii 16 ani, cind pro
ducția a crescut de 10 ori, iar efec
tivul de muncitori de circa 4 ori. 
Grafice edificatoare relevă că oame
nii muncii din această mare unitate 
industrială desfășoară o activitate 
bazată pe o înaltă eficiență, fapt re
flectat în creșterea continuă 4 ; •Pro
ductivității muncii, în reK-.erea 
cheltuielilor materiale, în ridicarea 
indicelui de valorificare a metalului. 
Dealtfel, pe 10 luni din acest an, pre
vederile producției nete au fost de
pășite cu 21 milioane lei.

Sint Drezentate. orin grafice sl di
verse produse, preocupările Centru
lui de cercetări științifice si ingine
rie tehnologică pentru utilai minier. 
Citeva planșe relevă sistema de ma
șini pentru exploatarea minereurilor 
Si a cărbunelui in subteran si sis- 
tema de mașini nent”i exploatarea
(Continuare in pag. a IV-a)

La ferma zootehnică a C.A.P. Petrești, unitate care a obținut in ultimii .trei ani locul I pe țară la producția de lapte
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL SATU MARE
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

I

angajeze cu toată răspunderea în 
conducerea și buna gospodărire a 
tuturor unităților. In calitate de 
proprietar, de producător și bene
ficiar, fiecare om al muncii poartă 
răspunderea — și trebuie să acțio
neze pentru a asigura o bună acti
vitate în toate domeniile. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!").

Doresc să menționez și la Satu 
Mare necesitatea de a acorda o a- 
tenție mai mare muncii de per
fecționare și ridicare a cunoștințe
lor profesionale, tehnico-științifice, 
pornind de la faptul că dotarea in
dustriei cu tehnică modernă, meca
nizarea lucrărilor din agricultură și 
în alte sectoare de activitate impun 
cunoștințe tot mai înalte pentru a 
putea stăpîni în bune condiții teh
nica înaintată. Să facem ca a- 
ceastă tehnică să asculte de om! 
Să obținem maximum de eficiență 
cu tehnica pe care o avem, și pe 
care a trebuit, în parte, să o im
portăm! Avem, astăzi, posibilitatea 
să producem noi înșine multe 
mijloace moderne, tehnică înain
tată. Trebuie să facem totul pen
tru ca produsele românești să fie 
de înaltă calitate, să se poată com
para cu cele mai bune realizări pe 
plab mondial, să facă cinste pro
ducătorilor din patria noastră. Să 
facem ca aceste produse să ves
tească peste tot în lume că oamenii 
muncii din România — stăpîni pe 
destinele lor — știu nu numai să 
mînuiască cea mai înaintată teh
nică, dar știu acum să o și produ
că, că sînt hotărîți să meargă ferm 
înainte pe calea progresului și ci
vilizației. (Urale și aplauze puter
nice: se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.!").

în același timp, este necesar să 
Intensificăm activitatea politico- 
educativă, să dăm un avînt și mai 
puternic manifestărilor din cadrul 
Festivalului național „Cîntarea' 
României". Să pornim întotdeauna 
de la faptul că făurirea omului 
nou, conștient de misiunea și de 
roluț său în societate, cere atît cu
noștințe politice, cît și științifice și 
culturale. în acest scop, trebuie să 
facem totul pentru ca poporul 
nostru, tineretul patriei noastre — 
stăpîn pe tehnica și știința cele 
mai înaintate — să fie în același 
timp stăpîn și pe concepția revo
luționară despre lume și viață, 
să-și însușească spiritul de luptă 
al comuniștilor, să acționeze ca 
revoluționari în toate împrejurări
le! Să punem întotdeauna la baza 
muncii de formare a omului nou 
concepția revoluționară, materia- 
list-dialeetică și istorică, despre 
lume și viață. Numai un om înar
mat cu cele mai înalte cunoștințe 
profesionale — tehnice și științifi
ce — dar și politice și ideologice, 
va putea întotdeauna să fie 
un bun revoluționar, un bun pa
triot, să-și servească patria, să ser
vească partidul și socialismul, să 
lupte pentru pace și independență ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu — pace !“).

în Satu Mare trăiesc și muncesc 
împreună oameni ai muncii ro
mâni, maghiari și de alte naționa
lități. Istoria ne arată că, pe aces
te meleaguri, dacii liberi au știut 
să-și păstreze cuceririle, să-și ape
re libertatea ; prin lupta lor, a în
tregii populații din aceste locuri s-a 
format noul popor român. Mai tîr- 
ziu, pe aceste meleaguri s-au așe
zat și oameni de naționalitate ma
ghiară și germană, care au muncit, 
ar. trăit și au luptat împreună cu 
ror.anii. Sînt cunoscute multe, 
foarte multe momente din istoria 
noastră de luptă comună împotriva 
asupritorilor, fără deosebire de na
ționalitate, pentru libertate, pentru 
o viață mai bună ! Istoria ne învață 
Că numai în deplină unitate, mun
cind și luptînd ca revoluționari, 
putem să asigurăm mersul înainte, 
victoria socialismului și comunis
mului ! (Aplauze și urale puterni
ce, se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).

*......■<
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Secretarului general al partidului îl sint prezentateFlori ale recunoștinței pentru profundele transformări economico-sociale pe care le-a 
cunoscut in ultimii ani Țara Oașului

produsele realizate 
in secțiile anexe ale cooperativelor

O cuprinzătoare expoziție agricolă a înfățișat rezultatele obținute In 
acest an de oamenii muncii din agricultura județului

Dragi tovarăși și prieteni,
Punind pe primul plan înfăptui

rea Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez

voltate, ne îndeplinim obligațiile și 
răspunderile în fața poporului nos
tru ; dar nu uităm nici un mo
ment că, pentru a putea înfăptui 
acest program, pentru făurirea so- 

• cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea spre comu
nism, avem nevoie de pace, de pace 
și iarăși de pace. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
—P.C.R.!“, „Ceaușescu—pace !“).

Știm, de asemenea, că este nece
sar să întărim continuu colabora
rea internațională cu toate popoa
rele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Punem, desigur, pe 
primul plan dezvoltarea solidarită
ții și colaborării cu toate țările so
cialiste și, în acest cadru, cu ță
rile socialiste vecine. Acționăm 
pentru a se asigura întărirea uni
tății, colaborării și solidarității ță
rilor socialiste, fiind convinși că 
aceasta constituie un factor de în
semnătate deosebită pentru pro
gresul social, pentru socialism, 
pentru independență șl pace în 
lume! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite).

întărim solidaritatea și colabora
rea cu țările în curs de dezvolta
re, cu țările nealiniate, cu toate 
popoarele care luptă împotriva im
perialismului și colonialismului, 
pentru dreptul de a se dez
volta libere, fără nici un amestec 
din afară. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite).

în același timp, extindem rela
țiile cu țările capitaliste dezvolta
te, cu toate statele lumii, fără de
osebire de orînduire socială. Punem 
neabătut la baza relațiilor noastre 
cu toate statele principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță și Ia amenințarea 
cu forța. (Aplauze și urale puter
nice).

Ținînd seama de problemele 
complexe. ale situației internațio
nale, de încordarea existentă și de 
conflictele din diferite zone ale 
lumii, ne pronunțăm cu toată fer
mitatea pentru soluționarea tu
turor acestor conflicte, a tuturor 
problemelor dintre state numai și 
numai pe calea tratativelor. Este 
timpul să se renunțe cu desăvîr- 
șire la calea armelor, să se treacă 
la tratative, să se înțeleagă că in
teresele fiecărui popor, interesele 
întregii omeniri cer să se acțio
neze în spirit de responsabilitate 
și să se facă totul pentru a solu
ționa problemele la masa tratati
velor ! Nu există în lume nici un 
fel de probleme dintre state care 
să nu poată fi soluționate pe calea 
tratativelor ! Trebuie să facem to
tul pentru a pune capăt războaie
lor de orice fel, dintre state! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

Acționăm cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea securității și 
cooperării în Europa. Dorim ca la 
reuniunea de la Madrid să se 
ajungă la acordurile necesare cu 
privire la convocarea conferinței 
de dezarmare și de încredere, să 
se asigure continuitatea procesu
lui început la Helsinki. România 
este gata să găzduiască, la Bucu
rești, următoarea reuniune pen
tru securitate, pace și coope
rare în Europa. (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează „România 
— Ceaușescu — pace !“).

Sîntem profund îngrijorați de 
amploarea pe care a luat-o cursa 
înarmărilor, de stocarea unor pu
ternice armamente — inclusiv 
nucleare — în Europa, ceea ce 
apasă tot mai greu pe umerii po
poarelor europene și face să pla
neze pericolul unei catastrofe nu
cleare, al unui război care să dis
trugă civilizația de milenii a con
tinentului nostru, să distrugă 
viața tuturor națiunilor și po
poarelor.

Iată de ce considerăm că trebuie 
să facem totul pentru a opri cursa 
înarmărilor, pentru a se trece la 
dezarmare și, în primul rînd, la 
dezarmarea nucleară. (Aplauze; 
se scandează îndelung : „Dezarma
re — pace!“). Ne pronunțăm pen
tru a se ajunge la înțelegerile ne
cesare privind neamplasarea. re
tragerea și reducerea — și de o 
parte și de alta — a rachetelor cu

medie 
bomba 
dezar- 
dezar-
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urale
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creș- 
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rază medie de acțiune, ca un prim 
pas pentru înlăturarea și lichi
darea lor 
lichidarea 
rachetelor 
siguranța 
națiuni!
scandează „Ceaușescu — pace!").

Este timpul ca toate popoarele 
europene să-și ridice glasul și să 
acționeze împreună împotriva ra
chetelor cu rază medie de acțiune, 
împotriva bombei cu neutroni! Să 
spunem un NU hotărît înarmări
lor, să facem să se țină seama de 
voința popoarelor, să se renunțe la 
rachetele nucleare cu rază 
de acțiune, să se renunțe la 
cu neutroni, să se treacă la 
mare și, în primul rînd, la 
marea nucleară! (Urale și aplauze 
puternice; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — pace!").

In acest cadru considerăm că 
trebuie să acționăm pentru realiza
rea unor relații noi de colaborare 
și prietenie între statele din Bal
cani, să înfăptuim în viață do
rința tuturor popoarelor ca în 
Balcani să nu existe arme nuclea
re, de nici un fel. Și, după cum 
se știe, România a făcut de multe 
ori propuneri concrete 
direcție. Considerăm 
timpul să acționăm 
Balcanii să fie o zonă 
nucleare. (Aplauze și 
lungite).

Este necesar să se oprească 
terea cheltuielilor militare și 
treacă, treptat, la reducerea 
tora. Economiile ce se pot realiza 
prin reducerea cheltuielilor milita
re să fie folosite, o parte, pentru a- 
jutorarea țărilor sărace, în curs de 
dezvoltare, iar o parte pentru dez
voltarea fiecărei țări, pentru solu
ționarea multor probleme sociale 
și culturale din fiecare stat. Tre
buie să facem totul Dentru a pune 
capăt uriașelor cheltuieli militare 
— care au depășit 500 de miliarde 
de dolari și care înrăutățesc condi
țiile de viață în toate statele, făcînd 
să crească lună de lună numărul 
șomerilor, care a ajuns în țările 
occidentale la cifre astronomice, și 
există perspectivă să crească în 
continuare. în numele acelora care 
doresc să trăiască liberi, care do
resc să muncească trebuie să se 
reducă cheltuielile militare, să se 
asigure locuri de muncă! Să se asi
gure dezvoltarea țărilor sărace, în
făptuirea unei noi ordini economice 
internaționale, mai dreaptă șl mai 
bună, în care sprijinirea celor 
săraci să se afle pe primul loc ! 
(Aplauze și urale Îndelungate).

Realizarea noii ordini economice, 
a unui ajutor puternic pentru țări
le sărace constituie o necesitate 
istorică, o condiție esențială a asi
gurării stabilității și reluării acti
vității economice normale, pentru 
progresul tuturor statelor, atît al 
celor în curs de dezvoltare, cît și 
al celor dezvcfltate. Pacea și noua 
ordine economică internațională, 
dezarmarea și ajutorul pentru ță
rile sărace constituie probleme 
care trebuie soluționate împreună, 
ca o cerință pentru realizarea unei 
păci drepte, a unei colaborări egale 
între toate națiunile lumii. (Aplau
ze puternice și prelungite; se 
scandează: „Ceaușescu — pace!", 
„Ceaușescu și poporul!").

Este necesar să crească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite, al al
tor organisme internaționale în 
soluționarea democratică a tuturor 
problemelor. Toate statele — și, în 
primul rînd, statele mici și mijlo
cii — trebuie să participe activ, cu 
drepturi egale, la soluționarea tu
turor problemelor. Trebuie să por
nim permanent de la faptul că 
orice tratative, orice propuneri se 
vor face pentru soluționarea pro
blemelor complexe existente azi, 
trebuie să aibă acordul tuturor po
poarelor, să corespundă voinței lor 
de libertate, de independență și de 
pace. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu—-pace !“).

în întreaga Europă se desfășoară 
puternice manifestații împotriva 
războiului, a rachetelor, a bombei 
cu neutroni, pentru dezarmare și 
pentru pace. în acest spirit, Apelul 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
dorește să asigure participarea ac

înlăturarea
deplină. Numai prin 
stocurilor de arme, a 
din Europa vor crește 
și securitatea fiecărei 

(Urale și aplauze ; se

tivă a poporului nostru la lupta 
popoarelor europene pentru drep
tul fundamental al oamenilor — 
dreptul la pace, dreptul la libertate, 
dreptul la viață și independență I 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar ca toate forțele po
litice realiste, toate forțele antiim- 
perialiste și progresiste, toate po
poarele care iubesc pacea să acțio
neze într-o unitate și solidari
tate deplină. Să facem totul 
pentru a asigura, în Europa, o co
laborare egală, o unitate intre 
toate popoarele continentului, ba
zată pe respectul independenței și 
orînduirii sociale din fiecare stat. 
Dar Europa nu poate fi tratată se
parat, nu trebuie împărțită în 
grupe! Europa trebuie să acțio
neze unită, să rămînă unită pentru 
a-și asigura viața, libertatea, pen
tru a-și putea asigura pacea! (A- 
plauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !" 
„Ceaușescu și poporul!").

Aș dori să menționez, cu multă 
satisfacție, puternicul ecou, în rîn- 
durile întregului popor, al Apelu
lui Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, care exprimă și dă 
glas voinței și năzuințelor ferme 
ale întregii noastre națiuni de a 
face totul pentru a-și aduce con
tribuția la pacea în Europa și în 
întreaga lume.

Doresc să exprim convingerea că 
întregul nostru popor, sprijinind 
ferm politica internă și externă a 
partidului și statului, va acțio
na cu toată hotărîrea pentru în
făptuirea Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru întărirea solida
rității și colaborării internaționale, 
pentru a-și asigura, împreună cu 
toate națiunile lumii, pacea, li
bertatea, viața și dreptul de a-și 
făuri un viitor liber, comunist, așa 
cum îl dorește ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace!").

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, dosesc încă o dată 

să apreciez în mod deosebit activi
tatea oamenilor muncii din Satu 
Mare, a organizațiilor de partid, a 
comuniștilor, a tuturor celorlalte 
organizații, care — într-o deplină 
unitate, în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — ac
ționează pentru a asigura reali
zarea sarcinilor de mare răspun
dere ce le revin în acest cincinal. 
Sînt convins că veți face totul, 
dragi tovarăși, pentru a ocupa un 
loc cît mai de frunte în întrecerea 
din acest cincinal, pentru a face ca 
toți oamenii muncii din Satu Mare, 
fără deosebire de naționalitate, 
să aducă o contribuție tot mai 
însemnată la dezvoltarea generală 
a patriei, la ridicarea bunăstării 
poporului, la politica de întărire a 
independenței 
României, la 
independență, 
prelungite ; se 
nia — pace !").

Cu această convingere, 
dumneavoastră, tuturor 
muncii din municipiul 
Satu- Mare succese tot 
în toate domeniile de 
Vă doresc să obțineți rezultate cît 
mai bune, și, repet, să faceți totul 
pentru unxloc fruntaș în întrecere, 
pentru sărbătorirea — cel puțin o 
dată în acest cincinal — a „Zilei 
recoltei" și la Satu Mare ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire !

(Aplauze și urale puternice, pre
lungite. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu— pace!", 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire, toți cei prezenți la 
marea adunare populară aclamă 
și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român — for
ța politică conducătoare a întregii 
noastre națiuni — pentru secre
tarul general al partidului, pre
ședintele 
România, 
Ceaușescu).
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La Livada, așezare a cărei dezvoltare economică, dotările social-culturale prefigurează viitorul 

centru agroindustrial
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cărbunelui la suprafață, definitivate 
Ia indicațiile secretarului general al 
Dartidului. sarcini care sint înscrise 
in nrogramul nrioritar minier. Este 
nrezentată. de asemenea, sistema de 
mașini pentru gospodăriri de cărbu
ne. subliniindu-se că unele din ele 
au si fost puse în funcțiune în ca
drul termocentralelor de la Ro vinari 
si Turceni.

Sint vizitate apoi principalele sec
ții de producție ale uzinei : atelie
rul de roti dințate, secția de uti
lai minier, unde sint prezentate li
niile tehnologice de montai, secția de 
transportoare, secția de utilaj chimic 
si metalurgic. Pe un platou din in
cinta Întreprinderii sint prezentate 
numeroase produse purtînd marca 
..Unio“. intre care mașini de încăr
cat. de ridicat, mașini de extracție 
a cărbunelui, transportoare de mare 
capacitate a acestuia, transportoare 
pentru fabricile de zahăr si altele. 
Apreciind activitatea colectivului de 
la „Unio". pentru realizarea unor 
produse modeme si de mare ran
dament. tovarășul Nicolae Ceausescu 
a recomandat să se acorde. în con
tinuare. mai multă atentie tipizării 
producției. îndeosebi a producției de 
transportoare de mare capacitate. 
Secretarul general al partidului cere 
să se facă o analiză a eficientei 
transportoarelor cu lanț si să se stu
dieze posibilitatea scurtării transpor
toarelor cu bandă, la lungimea op
timă. care sâ asigure fiabilitatea ne
cesară.

In fiecare secție, secretarul gene
ral al partidului discută cu munci
torii, se interesează de activitatea 
lor. de rezultatele obținute in înde
plinirea sarcinilor de plan, de retri
buția lor. arătînd că. prin dotarea 
întreprinderii cu utilaje din ce in ce 
mai moderne, datorită creșterii ni
velului tehnic, sarcinile de plan sint 
nu numai Îndeplinite, dar si depășite, 

și prin aceasta și ciștigurile lor spo
resc continuu.

La despărțire, mii de muncitori ii 
înconjoară cu multă dragoste pe 
secretarul general al partidului, ex- 
primîndu-și recunoștința fierbinte 
pentru grija pe care o manifestă con
tinuu fată de ei. pentru dezvoltarea 
întreprinderii lor.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în municipiul Satu Mare a conti
nuat la ÎNTREPRINDEREA de 
CONFECȚII „MONDIALA", 
una din unitățile de prestigiu 
ale județului, care s-a afirmat în 
ultimii ani prin produsele sale de 
înaltă calitate prezentate atit pe 
piața internă, cit si la export. Profi
lată pe realizarea de confecții de 
modă, de serie mică si chiar unicate, 
întreprinderea sătmăreană. benefi
ciind de indicațiile date de secre
tarul general al partidului cu prile
jul vizitei din 1976. a Înregistrat in 
cincinalul trecut succese Însemnate 
în înfăptuirea sarcinilor de plan, 
avind toate premisele ca si în noul 
cincinal 1981—1985 să înfăptuiască 
prevederile sporite ce-i revin din 
programele de dezvoltare a indus
triei ușoare, să ridice întreaga acti
vitate la parametri superiori.

La sosirea in unitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
cu sentimente de bucurie si satisfac
ție de miile de muncitoare ce lucrea
ză aici, care au tinut să-și exprime 
direct profunda recunoștință pe care 
o nutresc față de secretarul general 
al partidului pentru grija manifesta
tă pentru dezvoltarea întreprinderii 
lor, îmbunătățirea permanentă a con
dițiilor de viată si muncă. S-a scan
dat cu însuflețire numele partidului 
și al secretarului său general, dîri- 
du-se astfel glas încrederii depline 
in partid, in tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în politica luminoasă. 

promovată cu consecventă, de ridi
care a României pe noi culmi de ci
vilizație și progres.

Vizita a început In fața unor pa
nouri și grafice care înfățișează su
gestiv modul în care au evoluat prin
cipalii indicatori economici ai între
prinderii, pe baza indicațiilor date 
de, tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
1976. Directoarea întreprinderii. Oti- 
lia Indre, a arătat că, în cincinalul 
trecut, s-a acționat cu hotărire pen
tru înnoirea producției și creșterea 
calității mărfurilor, pentru sporirea 
exporturilor, valorificarea superioa
ră a materiei prime indigene, livra
rea unui volum superior de produse 
destinate pieței bucureștene. Ca ur
mare, în prezent, produsele noi re
prezintă 97 la sută din volumul to
tal al producției, iar exportul a a- 
juns, în 1981, la 85 la sută. Paralel 
cu realizarea acestor indicatori eco
nomici, întreprinderea a reușit să-și 
sporească de 1,8 ori producția-marfă, 
de 2 ori producția netă și să crească 
ponderea țesăturilor indigene folosi
te în procesul de producție la 251 mii 
confecții.

Apreciind aceste rezultate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
se impune ca și in acest cincinal sâ 
ge acționeze cu hotărire pentru re
ducerea consumurilor specifice și va
lorificarea superioară a materialelor, 
aștfel îjncit eficiența economică a în
treprinderii să crească permanent, 
acest liicru feflectindu-se și asupra 
veniturilor muncitoarelor. Un accent 
deosebit a fost pus, de asemenea, pe 
diversificarea producției cu înnoirea 
ei permanentă, in pas cu moda, pen
tru a se veni in întimpinarea cerin
țelor pieței interne și externe. S-a 
arătat, in acest sens, că se impune 
să se acționeze mai ferm pentru spo
rirea exportului, livrîndu-se benefi
ciarilor externi produse de tot mai 
bună calitate, competitive și în pas 
cu pretențiile modei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
atras atenția asupra necesității de a 
spori utilizarea materiilor prime și 
a materialelor indigene. în special a 
inului și cînepii, in țesături combi
nate și amestec, cit și în proporție 
de sută la sută, reducindu-se, pe a- 
ceastă cale, unele importuri costisi
toare ce grevează asupra eficienței 
Întreprinderii.'
, Vizitîndu-se unele sectoare ale 
întreprinderii, s-a relevat preocu
parea colectivului pentru îmbunătă
țirea prelucrării materialelor, prin 
perfecționarea tehnologiilor și a pro
ceselor de producție. Pe tot parcursul 
vizitei, muncitoarele au ovaționat 
cu însuflețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, scandînd numele parti
dului și al secretarului său general.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ' asistat la o prezentare 
de produse din cele mai noi creații, 
care a scos în relief fantezia crea
torilor de modele de aici, bunul' 
gust, preocuparea pentru valorifi
carea motivelor de inspirație popu
lară. Secretarul general al partidului 
a avut cuvinte de apreciere față de 
realizările colectivului sătmârean, 
felicitîndu-1 cu căldură și urîndu-i 
noi succese în muncă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat buna 
experiență a colectivului de a realiza 
modele cît mai variate și inspirate 
și a . cerut ca toate fabricile să pro
cedeze în același fel. să-și creeze 
propriile modele de confecții, pen
tru a putea diversifica producția și 
a concura cu succes pe piața exter
nă. Secretarul general al partidului 
a arătat că se impune ca modelele 
să fie prezentate in reviste speciale, 
care să facă o bună propagandă 
confecțiilor realizate în țara noastră.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a fotografiat cu 
un grup de copii ai muncitorilor de 
aici, care purtau cu mindrie și emo
ție uniforma de șoimi ai patriei și 
frumoase costume oșene.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a intîlnit, in cadrul unei consfătuiri de lucru, 

cu membrii Biroului Comitetului județean
Satu Mare al P.C.R. și ai Comitetului executiv 

al Consiliului popular județean, cu cadre 
de răspundere din industrie și agricultură
Miercuri aeara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
avut o consfătuire de lucru cu mem
brii Biroului Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.H. și ai Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
județean, cu cadre de răspundere din 
industria si agricultura județului.

Au luat parte tovarășii Iosif Banc, 
Ton Coman, Lina Cioitanu. Richard 
Winter, precum si reprezentanți aî 
conducerilor unor ministere.

In cadrul întîlnirii s-a analizat 
modul cum se înfăptuiesc sarcinile 
de producție in industria și agricul
tura județului-, programul de inves
tiții. precum si modul în care se ac
ționează pentru asigurarea condiții
lor realizării integrale a obiectivelor 
prevăzute ne întregul cincinal, pen
tru buna aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se ia cele mai ferme măsuri 

pentru mai buna organizare a mun
cii și a producției, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, creșterea spiri
tului de răspundere aț tuturor cadre
lor, întărirea controlului îndeplinirii 
hotâririlor, in vederea asigurării în
făptuirii neabătute a prevederilor de 
plan din industrie, pentru sporirea 
producției agricole, vegetale si ani
male. pentru aplicarea hotărită a ac
telor normative cu privire la auto- 
conducerea și autoaprovizionarea te
ritorială. in scopul asigurării de can
tități' sporite la fondul de stat și a 
necesarului de consum, corespunză
tor normelor stabilite pentru în
treaga populație a județului.

*
După Încheierea întîlnirii cu acti

vul de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îndreptat spre reședin
ța ce i-a fost rezervată în municipiul 
Satu Mare. La ieșirea din sediul co
mitetului județean de partid, mii de 
oameni ai muncii l-au întîmpinat 
din nou pe secretarul general al 

partidului cu aceleași profunde sen
timente de bucurie, de dragoste și 
recunoștință.

în (imensa piață in care au răsunat, 
cu citeva ore in.urmă, vibrante, mo
bilizatoare cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca un nou și pu
ternic îndemn spre muncă avîntatâ 
și pace, spre progres și bunăstare, 
se revarsă din nou un tumult de u- 
rale. Secretarul general al partidului 
se întreține cu numeroși locuitori ai 
municipiului,' stririge. miinile altora, 
ii iriibi'ățișează pe cobii.

Ca un fierbinte omagiu adus con
ducătorului partidului și statului 
nostru, in Piața Republicii se aprind 
torțe. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
parcurge Calea Traian printr-un cu
loar de făclii. Milenarele torțe, ex- 
primind dintotdeauna semnul pre
țuirii celor mai de seamă evenimente 
din viața obștii, constituie si acum 
o înaltă cinstire pe care sătmărenii 
o aduc cu nobile sentimente tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Marea adunare populară din municipiul Satu Mare
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu s-a încheiat printr-o im
presionantă adunare populară, des
fășurată în Piața Republicii din Satu 
Mare.

Au luat parte peste 60 000 de oa
meni ai muncii din municipiu, pre
cum si din localitățile Învecinate — 
muncitori, tehnicieni, ingineri, țărani 
cooperatori, tineri si virstnici — 
români, maghiari. germani și de alte 
naționalități, care au ținut din toată 
inima să fie prezenți la acest mo
ment culminant al întîlnirii cu se
cretarul general al partidului, să ia 
astfel cunoștință nemijlocit de noile 
și prețioasele orientări, să asculte 
îndemnurile mobilizatoare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. ale că
rui viată și activitate constituie o 
pildă vie pentru întregul nostru 
popor.

In marea piață domnește o at
mosferă plină de însuflețire. Mulți
mea poartă stegulețe. eșarfe tfico- 
lore. flori, portrete ale secretarului 
general al partidului, precum si pan
carte cu urări adresate partidului și 
patriei noastre socialiste. Pe clădirile 
care mărginesc piața se aflau 
urările : ..Bine ați venit pe mile
narele alaiuri sătmărene. mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“. „Trăiască si înflorească 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România „Trăiască uni
tatea de nezdruncinat a întregului 
nostru popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „înfăptuim 
neabătut hotărârile Congresului al 
XII-lea al partidului !“. „Partidul — 
Ceaușescu — pace

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in mijlocul mulțimii a fost 
intimpinată cu îndelungi ovații și 
aplauze, cu nesfirșite urale de miile 
de cetățeni veniți la adunare. Cei 
prezenți au dat glas, din nou. sa
tisfacției profunde de a se intîlni cu 
secretarul general al partidului, cu 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre 
socialiste, care si-a dedicat Întreaga 
putere de muncă fericirii poporului 
nostru. înfloririi si propășirii patriei 
noastre 'socialiste. Republica Socia
listă România. Din mii de piepturi 
s-a scandat cu însuflețire ..Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu si poporul!", 
cuvdnte care simbolizează in conști
ința întregii noastre națiuni unitatea 
întregului nostru popor in jurul par
tidului. al secretarului său general.

în calda manifestare făcută de 
sătmăreni secretarului general al 
partidului s-a regăsit, totodată, vo
ința oamenilor de pe aceste melea
guri de a lupta, strins uniți, alături 
de întregul nostru popor, pentru în

făptuirea politicii interne si externe 
a partidului șl statului, de a trans
pune in viată istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
de dezvoltare neîntreruptă a Româ
niei socialiste pe noi culmi de civili
zație și progres, de ridicare perma
nentă. pe această bază, a bunăstării 
materiale si spirituale a tuturor ce
lor ce muncesc din patria noastră.

Sătmărenii, convinși că înfăptui
rea acestor idealuri necesită un cli
mat de pace si liniște în Europa și 
în întreaga lume, și-au exprimat cu 
putere, asemenea întregului nostru 
popor, voința lor de a milita neabă
tut pentru revenirea la politica de 
destindere si pace, de respect al in
dependentei naționale a tuturor po
poarelor, pronuntindu-se cu fermita
te pentru stoparea actualei curse in
fernale a înarmărilor, pentru opri
rea fabricării de noi arme de dis
trugere in masă, pentru interzicerea 
amplasării în Europa de noi rachete 
cu rază medie de acțiune si înlătu
rarea celor existente. „Vrem pace pe 
pămintl". „Nu bombei cu neutroni!", 
„Să triumfe libertatea, pacea și 
securitatea!", „Ceaușescu — pace!", 
„Ne mîndrim cu tot ce face 
Ceaușescu pentru pace !“ se putea 
citi pe pancartele purtate de partici- 
panții Ia impresionanta adunare din 
municipiul Satu Mare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu căldură la manifestările pli
ne de dragoste și stimă ale mulțimii.

Deschizând adunarea, tovarășul 
loan Foriș, prim-secretar al Comi
tetului județean Satu Mare al P.C.R., 
a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

în numele celor 400 de mii de lo
cuitori ai județului Satu Mare — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — vă îmbrățișăm cu 
dragoste nețărmurită și vă adresăm 
cu vie emoție urarea fierbinte a 
inimilor noastre : Bine ați venit in 
noua dumneavoastră vizită de lucru 
pe meleagurile Sătmarului !

Pe această vatră străbună, sub 
zodia epocii căreia ii dați atita stră
lucire, s-au produs asemenea uriașe 
prefaceri în peisajul economic și spi
ritual, în nivelul de trai și civili
zație al oamenilor, cit — în trecutul 
burghezo-moșieresc — nu s-ar fi 
dobindlt nici intr-un secol și jumă
tate.

Am pășit în cincinalul decisiv pen
tru edificarea societății socialiste 

multilateral dezvoltate in România 
cu minunata zestre a împlinirii aju
torului direct și indicațiilor de mare 
preț pe care ni le-ați dat cu pri
lejul precedentelor dumneavoastră 
vizite de lucru în județ.

S-au făurit, pe această bază, pu
ternice cetăți industriale la Cărei și 
în inima țării de legendă a Oașului, 
s-a creat o modernă temelie mate
rială in agricultură. înflorește in 
ritm fără egal patrimoniul edilitar- 
gospodăresc al tuturor localităților 
noastre.

Dar cea mai însemnată dintre îm
pliniri este zestrea de cuget și sim
țire nouă a oamenilor, fermitatea cu 
care înfăptuiesc politica internă și 
externă a partidului, adeziunea de 
nezdruncinat la cauza sacră a uni
tății Întregului popor în jurul parti
dului și al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general.

Pentru toate acestea, vă mulțumim 
din inimă, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru că știm că sinteți 
neîntrecutul arhitect a tot ceea ce 
înseamnă România socialistă de azi 
în fața propriei conștiințe și în con
știința lumii contemporane.

Comitetul județean de partid este 
conștient că in munca noastră am 
avut și avem fncă neajunsuri. Criti
ci le îndreptățite pe care ni le-ați 
adresat și azi ne ajută să înțelegem 
mai bine căile practice de acțiune 
pentru o cît mai grabnică depășire a 
greutăților cu care ne-am confrun
tat. pentru valorificarea mai amplă 
a potențialului creator al județului.

Dorim să vă încredințăm solemn 
că organizația județeană de peste 50 
de mii de comuniști, toți oamenii 
muncii sătmăreni, fără deosebire de 
naționalitate, vor munci cu întreaga 
responsabilitate pentru ca sarcinile 
anului 1981 și pe întregul cincinal să 
fie îndeplinite integral.

în spiritul aplicării principiilor 
echității in soluționarea producerii și 
repartiției bunurilor agroalimentare, 
vom aplica neabătut înaltele coman
damente pe care le-ați promovat in 
dezvoltarea autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale a fiecărei 
localități.

Dorim.de asemenea, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne alăturăm glasurile la cele ale 
întregului nostru popor și să vă mul
țumim pentru vibranta chemare la 
lupta pentru pacea lumii.

Vă vom urma cu credință nestră
mutată în muncă și luptă !

Să trăiți întru multi ani. intru 
gloria nepieritoare a patriei dragi și 
izbinda păcii in lume !

în cuvintul său. tovarășul ing. Va- 
silc Cădar. directorul întreprinderii 
„Unio" Satu-Mare, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general.

Stimați tovarăși,
Cei peste 11 000 de oameni ai mun

cii — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — din întreprin
derea „Unio" vă sîntem profund 
recunoscători și vă aducem cele mai 
calde mulțumiri pentru cinstea deo
sebită ce ne-ați făcut-o de a fi din 
nou în mijlocul nostru, pentru orien
tările și indicațiile ce ne-ați trasat 
cu prilejul vizitei întreprinse azi in 
întreprinderea noastră. Fiecare vizită 
a dumneavoastră a însemnat o etapă 
nouă in dezvoltarea întreprinderii 
noastre. Urmindu-vă sfatul, ne-am 
extins activitatea atit pe platforma 
inițială, cit și in orașele Cărei și 
Negrești-Oaș, unde pentru prima 
oară, datorită ajutorului dumnea
voastră, funcționează industrii ale 
construcției de mașini.

Așa cum ne-ați indicat, acordăm o 
atenție deosebită realizării progra
mului prioritar pentru minerit, sec
tor căruia i-am furnizat in acest an 
100 de tone de utilaje în devans, în 
bună măsură dintre cele nou asimi
late în fabricație, cu randamente su
perioare.

Exprimînd și cu acest prilej admi
rația noastră nemărginită față de 
activitatea dumneavoastră neobosită 
pentru pace și înțelegere intre po
poare, doresc să afirm hotărârea 
unanimă a colectivului de oameni 
ai muncii din această mare cetate 
industrială de a acționa, umăr la 
umăr cu întreaga noastră națiune 
socialistă, în spiritul Apelului Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, inițiat de dumneavoastră, pen
tru înfăptuirea dreptului fundamen
tal al tuturor popoarelor la viață, 
pace și libertate.

Să ne trăiți mulți ani, mult stimate 
tovarășe secretar general !

Tovarășa Maria Cozlcan, secretara 
comitetului de partid de la între
prinderea „Mondiala" din Satu Mare, 
a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți să exprim 

de Ia această mare adunare popu
lară bucuria nețărmurită a colecti
vului de oameni ai muncii de la În
treprinderea de confecții „Mondiala" 
pentru prezența în mijlocul nostru 
a celui mai iubit fiu al poporului 

român, împreună cu mulțumirile 
noastre pentru prețioasele dumnea
voastră indicații și recomandări date 
cu prilejul vizitei in întreprinderea 
noastră, care ne stimulează să mun
cim cu și mai multă exigență și 
abnegație pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotăriri ale celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

în mod autocritic trebuie să recu
noaștem că. organizînd superior pro
ducția și activitatea de aprovizionare 
și desfacere, se puteau obține in 
acest an rdzultate mai bune, care sâ 
confirme capacitatea colectivului 
nostru de muncă. Sintem hotăriți să 
muncim cu răspundere sporită pen
tru recuperarea restantelor, afirmin- 
du-ne mai activ pe piața externă cu 
produse de înaltă competitivitate, 
făcind totul pentru a se realiza in 
actualul cincinal un volum de export 
de aproape două ori mai mare.

Folosesc acest minunat prilej pen
tru a exprima, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. convin
gerea fermă a întregului nostru co
lectiv muncitoresc că Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste este 
incă o dovadă a politicii înțelepte a 
partidului nostru, al cărei strălucit 
promotor Sinteți. îndreptată spre 
edificarea unei păci trainice în lume, 
pentru ca viitorul nostru și al co
piilor noștri să nu cunoască războaie. 
Sintem hotăriți să nu precupețim 
nici un efort și să facem tot ce de
pinde de noi pentru ca destinul 
lumii să însemne Pace, o paee in 
care România să poată înainta li
beră și demnă pe drumul, edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate și al comunismului.

Tovarășul ing. loan Vlăduțiu. di
rectorul Stațiunii de cercetări agrico
le Livada, a spus:

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele cooperatorilor și al tuturor lu
crătorilor din agricultura județului, 
să exprim adeziunea noastră deplină 
la orientările și indicațiile de o de
osebită valoare teoretică și practică 
date cu prilejul Consfătuirii de lucru 
cu cadrele de cercetare și învăță- 
mint din agricultură, precum si în 
strălucita expunere de Ia Brăila cu 
ocazia Zilei recoltei, dovadă elocven
ță a modului strălucit în care con
duceți destinele poporului nostru, 
dezvoltarea impetuoasă a agricultu
rii românești, a cercetării științifice. 

a preocupării dumneavoastră stator
nice pentru asigurarea bunăstării și 
fericirii națiunii noastre.

Vă raportăm, iubite tovarășe secre
tar general, că Stațiunea de cerce
tări agricole Livada, a plici nd in 
practică indicațiile prețioase pe care 
ni le-ați dat cu prilejul precedentelor 
vizite, a reușit ca in perioada 1976— 
1980 să contribuie in medie pe an cu 
7—8 tehnologii noi pentru culturile 
de cîmp specifice cadrului ecologic, 
cu introducerea și generalizarea a 
2—3 soiuri sau hibrizi și cu cantități 
tot mai. mari de semințe.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm în fata 
dumneavoastră să milităm cu și mai 
multă consecvență, în spirit revolu
ționar, așa cum ne-ați indicat si azi, 
ca toate realizările pe care le ob
ținem să slujească viața, omul, ri
dicarea nivelului de viață al poporu
lui, avind mereu in suflet străluci
tele idei cuprinse în mesajul adresat 
de dumneavoastră simpozionului in
ternațional „Oamenii de știință si 
pacea", inestimabila inițiativă de 
pace materializată în Apelul Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste.

Vă mulțumesc !
în continuare, a luat cuvântul to

varășul Gergely loan, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din județul Satu 
Mare, care a spus:^

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Cu adîncă emoție si dragoste ne
țărmurită. în numele oamenilor mun
cii sătmăreni de naționalitate maghia
ră. vă adresăm dumneavoastră, cti
tor al României socialiste moderne, 
conducătorul înțelept al partidului și 
statului, cele mai sincere și calde 
mulțumiri pentru grija ce o acordați 
înfloririi continue a plaiurilor săt
mărene.

Vă raportăm că rezultatele obținute 
de colectivele de oameni ai muncii in 
marea întrecere socialistă sint rodul 
efortului comun al românilor, ma
ghiarilor, germanilor care trăiesc și 
muncesc în deplină unitate și frăție 
în județul Satu Mare.

Exprimînd atașamentul nostru de
plin și unanim 1a. vibrantul Apel 
pentru pace și dezarmare al Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te, lansat din inițiativa dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, ne angajăm să milităm 
neabătut, sub conducerea gloriosului 
nostru partid comunist. pentru 

triumful cauzei păcii și frăției intre 
toți oamenii pâmintului.

Din adincul inimilor, cu cea mai 
aleasă prețuire, vă spunem să nâ 
trăiți întru mulți ani. iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. sare binele 
și prosperitatea patriei noastre dragi. 
România socialistă.

în numele tuturor participanților la 
marea adunare populară, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua 
cuvintul.

întîmpinat cu îndelungi ovații 
și urale, a luat cuvintul tova- 
râșul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
a fost urmărită cu viu interes și sub
liniată în repetate rinduri cu puter
nice aplauze, cu urale prelungite. Și 
in acest fel, participanții la adunare 
și-au exprimat hotărirea lor de â 
aplica in viață prețioasele orientări 
și indicații date cu acest prilej, de a 
munci cu totală dăruire pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin in 
acest cincinal, de a munci cu pasiune 
revoluționară pentru îndeplinirea 
Programului partidului de propășire 
continuă a patriei noastre socialiste, 
adeziunea lor deplină la acțiunile de 
pace, înțelegere și cooperare inițiate 
de președintele României.

Luind cuvintul la încheierea adu
nării, primul secretar al Comitetului 
județean Satu Mare al P.C.R. a spus :

Mult iubite tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi îngăduiți să dau glas 
sentimentelor de vie satisfacție pe 
care ne-a produs-o magistrala dum
neavoastră cuvintare.

Primiți, vă rugăm, incă o dată, an
gajamentul nostru solemn că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a în
dreptăți, prin noi și însemnate fapte 
de muncă, încrederea înaltă cu care 
ne onorați, pentru a transpune ne
abătut in viață indicațiile prețioase 
pe care ni le-ați dat, ele constituind 
pentru noi toți un nou și puternic 
imbold în muncă și viață.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu eminentul său secretar 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Marea adunare populară din mu
nicipiul Satu Mare ia sfîrșit intr-o 
atmosferă entuziastă. Zecile de mii 
de participanți aclamă din nou, mi
nute in șir. pentru partid, pentru se
cretarul său general, pentru pace.

Dorim.de
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LARG ECOU, ADEZIUNE DEPLINĂ . 
FATĂ DE NOUA INIȚIATIVĂ DE PACE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
0 strălucită expresie a aspirațiilor celor mai scumpe 

ale țărănimii noastre de pace, libertate și progres
Izvorită din umanismul profund 

care caracterizează Întreaga politică 
internă si externă a partidului și 
statului nostru, din analiza lucidă și 
realistă a situației internaționale 
actuale, deosebit de complexă și 
contradictorie, noua inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
concretizată fn vibrantul Apel pen
tru dezarmare și nace al Frontului 
Democrației și lînltății Socialiste, 
constituie o strălucită expresie a 
voinței unanime, nestrămutate, a 
poporului român de a trăi in pace 
și deplină înțelegere cu toate po
poarele lumii, de a-și făuri in liber
tate și demnitate propriul său viitor 
luminos, jalonat magistral in Pro
gramul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate Si de 
înaintare a României șpre co
munism.

întregul conținut al Apelului 'de
monstrează consecventa si înalta 
- ispundere cu care președintele 
Republicii Socialiste România mi
litează pentru aplicarea principiilor 
nobile M ne politicii noastre externe 
in relative cu toate statele lumii, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, și in primul rind 
dezarmarea nucleară, pentru apăra
rea dreptului fundamental al națiu
nilor Ia pace, existență liberă, pro
gres și prosperitate.

Țărănimea, care de-a lungul 
existentei noastre milenare a re
prezentat cea mai importantă forță 
social-revolutionară a tării, care a 
purtat pe umerii ei greul bătăliilor 
pentru libertate națională si socia
lă, pentru afirmarea ființei po
porului român, care «-a ridicat ca 
un zid în fata a nenumărate năvă
liri și agresiuni dind imense jertfe 
pentru integritatea și libertatea pa
triei, îmbrățișează cu entuziasm 
noua acțiune de pace a României 
socialiste. Ea știe că pămintul, 
această minunată bogăție națio
nală și mondială, poate fi lucrat 
bine numai in condiții de pace pen
tru a produce mai mult si a hrăni 
pe toți locuitorii planetei, pentru a 
înlătura complet foametea — flagel 
anacronic care afectează sute de 
milioane de oameni.

Un imens sprijin
Viața nu poate fi cu adevărat 

trăită decit în condiții de liniște și 
pace. Pentru că, în primul și ulti
mul rind, viața Înseamnă muncă și 
bucuria roadelor muncii. Iar viața 
și munca oamenilor sînt astăzi 
amenințate de cea mai gravă din
tre primejdii : războiuL Cu tot 
ceea ce această noțiune presupune 
in prezenta armelor celor mai dis
trugătoare din cite a cunoscut 
vreodată umanitatea, armele nu
cleare.

Pentru prima dată tn istoria sa, 
poporul român trăiește cu adevă
rat liber, lntr-o patrie independen
tă și suverană. Pentru prima dată 
in istoria sa, poporul român se 
află plenar și conștient angajat, in 
caiitatea sa de proprietar, producă
tor și beneficiar, in cea mai măreață 
operă a sa — construirea socialis
mului. Dar pentru atingerea țelu
rilor pe care și le-a propus po
porul nostru este necesar ca in 
lume să fie pace. O pace pe care 
nu numai că existența unor arse
nale mereu mai monstruoase nu o 
poate asigura, dar care riscă să fie 
cricind zdrobită de munții, din ce 
în ce mai tnalți, de arme ce se 
ridică a. ritai pe diferitele meridia
ne ale gi i>uiui, și mai cu seamă 
in Europa.

Iată de ce inițiativa secretarului 
generai, al partidului, președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și, ca expresie concretă a acestei 
inițiative, Apeiul pentru dezarmare 
și pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste au un atit de 
puternic ecou in inimile tuturor 
cetățenilor patriei .noastre. Din nou 
tovarășul Nicolae Ceaușescu apare 
in fața tării întregi și in fața 
opiniei publice mondiale ca un om 
de stat atașat necondiționat cauzei

-------------- SUPREMA NOASTRĂț

' Pe masa aceasta e marele pot
’ Și unul mai fură, și altul mai cere,
* Dar chiar dac-am pierde și toate și tot,
i O viața avem, sfinta noastră avere.

i O viață avem, și n-o dăm pe nimic, 
. N-o dăm nici pe aur, n-o dăm nici 

pe bunuri,
' Și chiar de vreodată tainu-i mai mic, 
' O viață avem și nu-i carne de tunuri.

ț De-atitea milenii tot stăm în război 
î Cu scurte și dulci perioade de pace, 
i Un zeu aberant scoate viața din noi 
> Și-n noapte și-n moarte de rind 

o preface.

I Pămintul e plin de un fel de străini,
ț Un fel de homunculi ce-ncaieră neamuri, 
I Plătim ale lor, neplâtitele, vini, 

Purtăm ale lor profitabile hamuri.

' Sculați-vă, oameni, din oricare somn, 
ț Zdrobiți amăgirea măruntelor perne,

La rangul suprem al vieții de om
| Aduceți impozitul păcii eterne.

* Din piine, din pîinea de fiece zi,
* Din muncă, din munca de fiece oră,
’ Ne-au luat toți războinicii triști și pustii, 
ț Ei hărți murdăresc și popoare ignoră.

De aceea, Consiliul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție exprimă totala ade
ziune a milioane de țărani munci
tori de pe Întreg cuprinsul patriei 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la conținutul 
Apelului pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Prin ideile sale generoa
se, profund umanitare, prin chemă
rile Înflăcărate adresate poporului 
român, precum și maselor populare 
din întreaga lume. Apelul se va În
scrie. fără îndoială, in istoria rela
țiilor internaționale ca un document

Marin VASILE 
președintele Uniunii Naționale 

o Cooperativelor Agricole 
de Producție

de mare Importanță In lupta pen
tru încetarea cursei înarmărilor și 
salvgardarea păcii — deziderate su
preme ale omenirii contemporane.

Dintotdeauna cursa Înarmărilor, 
ca expresie a politicii de tortă și 
dictat, a reprezentat o amenințare 
la adresa păcii, dar niciodată in de
cursul istoriei ea nu a generat pe
ricole atît de mari ca in prezent 
cind in lume, mai ales in Europa, 
s-a acumulat un uriaș arsenal da 
arme de distrugere in masă, cind 
competiția militară se desfășoară in 
condițiile accentuării decalatelor 
dintre țările dezvoltate și cele In 
curs de dezvoltare — sursă perma
nentă de instabilitate, tensiune Si 
conflict.

Ca organizație componentă a 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție este ferm hotărită să-și aducă 
întreaga contribuție la desfășurarea 
vastei acțiuni politice de masă 
care să prilejuiască manifestarea 
puternică a dorinței fierbinți de 
pace a țărănimii, alături de cea a 
întregului popor, a voinței ei de 
a acționa dirz împotriva intensifi
cării cursei înarmărilor, pentru a 

in activitatea mișcării pentru pace
celei mai scumpe a oamenilor de 
pretutindeni — apărarea păcii, ca 
un militant curajos pentru dezar
mare, ea o eminentă personalitate 
politică ce știe să identifice in 
idealurile șl năzuințele propriului 
său popor idealurile și năzuințele 
națiunilor lumii.

O dată în plus se confirmă că po
litica de amplă cuprindere și pro
movare a intereselor dezvoltării

Sanda RANGHEJ
«ecretar al Comitetului Național 

pentru Apârarea Păcii 
din Republica Socialistă România

naționale pe coordonatele construc
ției socialiste se desfășoară in con
sens cu obiectivele de pace și bună 
înțelegere pe care le impărtășesc 
popoarele lumii întregi. Este firesc 
să fie așa. atita vreme cit intre 
politica internă și cea externă a 
tării există o legătură indisolubi
lă, cită vreme, in concepția parti
dului și statului nostru, linia as
cendentă pe care o urmează neabă
tut dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste este — si nu 
poate fi altfel in condițiile actuale 
— conexată la evoluțiile si tendin
țele de reală semnificație ale vie
ții internaționale. Recunoscută pe 
plan mondial prin dinamismul si 
caracterul ei constructiv, politica 
externă a României se definește 
limpede prin înseși obiectivele sale 
fundamentale : făurirea unor con
diții internaționale de natură să 
favorizeze dezvoltarea in plan jn- 
tem si care, in contextul general 

Pâmintu-i bolnav de atitea tranșei 
Și lumea-i bolnavă de moarte și arme, 
Treziți-vâ, oameni, voi sinteți acei 
Vizați de apelul supremei alarme.

Pe masa aceasta e marele pot 
Și voia de-a face și dreptul de-a cere, 
Putem pierde toate, putem pierde tot, 
Dar viața e singura noastră avere.

Cu singele nostru de oameni sărmani 
lstoria-i scrisă, iar ștearsă, iar scrisă, 
Ni-i dor de o pace de-o mie de ani, 
Ni-i dor de-un pămint cu miros de caisă,

Ni-i dor de-un pămint îmbrăcat in civil, 
Să-și zvirle-n neant pentru veci epoleții, 
Oricit am trăi de sărac și umil, 
Ni-i dor de un loc la spectacolul vieții.

Rachete-am văzut, ne e dor de-o cazma, 
De tancuri duhnim, ne e sete de pluguri, 
Ni-i dor de pămintul ce-n fierberea sa 
Dă oameni, dă viață, dă veghe, 

dă muguri.

Noi nu sintem bieții mărunți subalterni 
La nici un măreț minister de războaie,

împiedica amplasarea pe continen
tul european a rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune si a bom
bei cu neutroni, pentru securitate, 
colaborare și pace în Întreaga lume. 

Marea adunarea populară de la 
Brăila, prilejuită de sărbătorirea 
„Ziîei recoltei" — 1981, s-a dovedit 
un impresionant prilej de expri
mare a adeziunii entuziaste a țără
nimii, a întregului popor la noua 
inițiativă de pace a României so
cialiste, la politica internă si exter
nă a partidului, de manifestare a 
sentimentelor de dragoste și profun
dă recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul acestei 
politici de progres și prosperitate a 
națiunii noastre socialiste, de pace 
și. colaborare între toate popoarele 
lumii.

Așa cum a cerut secretarul gene
ral al partidului în cuvintarea rosti
tă cu acest prilej, țărănimea, me
canizatorii, specialiștii, toți lucră
torii ogoarelor sînt ferm hotăriti să 
răspundă noii initiative de pace și 
dezarmare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Apelului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste prin 
intensificarea eforturilor pentru 
stringerea integrală și depozitarea 
corespunzătoare a ultimelor canti
tăți de produse agricole, pentru 
pregătirea in cele mai bune condi
ții a recoltei anului viitor, realizind 
exemplar obiectivele noii revoluții 
agrare în țara noastră, sarcinile de 
sporire a producției vegetale si ani
male, pentru buna aprovizionare a 
populației cu produse agroali- 
mentare.

în cadrul relațiilor sale cu orga
nizații similare din alte țări. Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție a militat și 
va milita cu fermitate pentru pro
movarea largă a principiilor politi
cii externe a partidului și statului 
nostru, folosind toate posibilitățile 
de care dispune pentru unirea 
eforturilor acestor organizații, a 
maselor țărănești de pretutindeni 
în lupta pentru înfăptuirea dezar
mării, pentru o lume mai bună si 
mai dreaptă, a păcii și colaborării, 
a progresului și prosperității tuturor 
popoarelor.

al evoluției contemporane, să . se 
constituie in cadrul cel mai propice 
pentru afirmarea socialismului, a 
progresului în pace si securitate 
pentru toate popoarele lumii.

Îndemnurile tovarășului Nicolae 
Ceausescu și Apelul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste re
prezintă un imens sprijin in acti
vitatea mișcării pentru pace din 
țara noastră. Acțiunile pe care co
mitetul nostru le va întreprinde, 
la inițiativa sa sau împreună cu 
alte organizații de masă sau insti
tuții. pe plan intern, iși vor găsi 
o firească întregire in activitățile 
pe care le vom desfășura pe plan 
internațional, printre acestea pe 
primul loc figurind popularizarea 
ideilor exprimate de președintele 
țării și a Apelului F.D.U.S. — ca 
o contribuție de seamă la cauza 
solidarității Internationale in lupta 
pentru dezarmare, pentru oprirea 
amplasării de noi rachete nucleare 
în Europa și îndepărtarea celor 
existente, pentru negocieri grabni
ce în acest scop.

Sint convinsă că toti participan
ta la mișcarea pentru pace din 
România, răspunzind Apelului 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, se vor angaja in acțiuni 
și manifestări care să reflecte în 
mod convingător votnta poporului 
român de a trăi intr-o lume mai 
bună și mai dreaptă, o lume fără 
arme si fără războaie, hotărirea sa 
de a participa cu toate forțele la 
lupta pentru dezarmare, pentru 
dreptul fundamental al omului — 
dreptul de a trăi în libertate si 
demnitate, de a-și consacra munca 
progresului propriei sale patrii și 
a contribui astfel la progresul În
tregii civilizații umane.

Cronica
La Monumentul eroilor luptei pen

tru libertatea poporului si a pa
triei, pentru socialism au depus, 
miercuri, coroane de Cori noii amba
sadori la București ai Republicii Ga- 
boneze, Jacques Mombo, Franței, 
Marcel Beaux, Republicii Ghana, 
George Vise Mahama, Republicii Li
beria, Joseph Zubah, Indiei, Kanwar 
Gajendra Singh, Olandei. Adrien 
Mansvelt, și Republicii Filipine, Ma
rio C. Belisario.

★
La sediul Comisiei naționale pen

tru UNESCO din București a avut 
Ioc, miercuri, festivitatea decernării 
unor distincții ale Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, Ști
ință și Cultură unui grup de pionieri 
și elevi din țara noastră cu ocazia 
finalizării Concursului mondial de 
poezie pentru copii intitulat semni
ficativ „Copiii despre copii", între
cere la care au luat parte aproxi-

tv
Programul 1

9,00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton : „Vîntu! șperan- 

tei“. Reluarea episodului 10
11,50 Virtuozi ai baletului tn Festivalul 

„George Enescu"
12,23 Forum politico-ideologic. Legă

tura indisolubilă dintre producție 
și consum

12,30 Telex
Programele 1 șl 1

13,00 Muzică populară
în jurul orei 13.30 — transmi
siune directă din municipiul Baia 
Mare : adunarea populară orga
nizată eu prilejul vizitei de lu
cru in județul Maramureș a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România
• Muzici populară • Teleșcoală
• La porțile cinteculul • Viața

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: Echipa campioana a României 

pentru întîla oara în sferturile de finală ale „C.C.E."
• Universitatea Craiova

Victorie logică, așteptată, dobindită 
de Universitatea Craiova in dauna 
echipei B. K. Copenhaga, 4—1 (2—0), 
scor prin care fotbaliștii români ob
țin o meritată calificare. Și, este 
pentru intiia oară cind o echipă 
campioană a României urcă în sfer
turile de finală ale celei mai impor
tante dintre competițiile continentale

Cea mai frumoasă victorie a echipei Dinamo București
• 3-2 cu Internazionale Milano

Iert Dinamo București a realizat 
probabil cea mai frumoasă victorie 
din cariera sa fotbalistică. învingind 
renumita echipă italiană Interna
zionale Milano cu 3—2, după pre
lungiri, bucureștenii nu numai că au 
eliminat din „Cupa U.E.F.A." un ad
versar extrem de redutabil, dar și-au 
luat totodată revanșa pentru me
ciuri precedente, unele vechi de 
aproape două decenii'.

După Încheierea partidei, celebrul 
Sandro Mazzola, conducător al lui 
Inter, declara in fata camerei de luat 
vederi : „A fost o partidă foarte

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Coa
na Chirtța — 19.30, (sala Atelier) : Aș- 
ieptindu-1 pe Godot —’ ÎS.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : Kurt Brass (Elveția). Solistă : 
Ilinca Dumitrfscu — 19,30.
• Radlotelevlzlunea Română (str. Nu
ferilor) : Concert simfonic. Dirijor : 
Francesco de Massl (Italia) — 19,30.
• Opera Română : Miorița — 19.
• Teatrul de operetă : Poveste din 
cartierul de vest — 19,30.
• Teatrul „Lucia Stqrdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu) : Gln-Rum- 
m.y — 19,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Cum se numeau cei patru Beatles 2 —
19,30.
• Teatrul Mic : Nu stat Turnul Eiffel 
— 19,30.
• Teatrul FoSrte Mic : Necunoscuta 
și funcționarul — 20.
• Teatrul de comedie : Turnul de fil
deș — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Mizerie și noblețe — 19,30, (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia — 
16; 19.
• Teatrul National Timișoara (sala 
Majestic) : Mobilă șl durere — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Intr-un 
ceas bun — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase* * (sala

• învingătorul j CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 13,45; 18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Nici măcar n-ați visat („Zilele fil
mului sovietic44) s STUDIO — 10; 12;
14; 16; 18; 20,
• Ștefan Luchian : COTROCENI — 15; 
17,30; 20.
• Ana și „hoțul" : LIRA — 15,30;
17,45; 20.
• întoarcere la dragostea dinții : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
o Moscova nu crede în lacrimi : 
SALA MARE A PALATULUI - 17 ; 
20.13. POPULAR — 15,30; 18.30.
• Pierdut și regăsit : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
• O lume fără cer — 17,30; 19,30,
Pasărea de foc spațială — 15,30 :
MUNCA.
• Convoiul : COSMOS — 15,30; 17,30;
19.30.
• Alo, aterizează străbunica : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : GIU- 
LEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mama — 9,15; 11; Taro, fiul drago
nului - 12,45 ; 14,30 ; 16,15 ; 18 ; 19,45 : 
DOINA.
• Iubirea are multe fețe : SCALA — 
9.15; 12,30; 16; 19,15, BUCUREȘTI — 
9,15; 12,30; 15,45; 19,15, MODERN — 9; 
12; 16; 19.
• Ghețuri pe înălțimi : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. FAVORIT
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
a Pasărea de foc spațială — 9; 11,15; 
13,30 ; Fiul meu — 16 ; 18 ; 20 : TIM
PURI NOI.
• Cadavrul viu : CENTRAL — 9; 12; 
16; 19.
• Ultima frontieră a morțti • DRU
MUL SĂRII — 15.30; 17,45; 20.
• Echipajul : FERENTARI - 15,30;
18.30.
• Escadronu! husarilor xburători : 
PACEA — 15,30; 18.30.
a Marea baie nocturnă : VIITORUL
— 15,30; 17.30; 19,30.
a Ziua de naștere a unul tinăr var- 
șovian : MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
a Am fost șaisprezece : FLACARA — 
15,30; 17.30; 19.30.
a întîmplare nocturnă : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aii Baba și cel 40 de hoți : PRO
GRESUL - 15,30; 19.
a Trecătoarea : PATRIA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20. VICTORIA — 9,30; 
1U30; 13,30: 16; 18; 20.
a Asociatul : FEROVIAR — 0; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
a Toată lumea e a mea : GRIVIȚA
— 9 ; 12 ; 16,30 ; 19,30, TOMIS — 8,30 ; 
11,15: 14; 17; 19.45.
a Kramer contra Kramer : EFORIE
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, VOL
GA - 9; 11.15; 13,30; 15,43; 18; 20.15.
• Războiul stelelor : DACIA — 9; 12; 
16; 19.
a Yankeii : GLORIA — 9; 12; 16,15; 
19,15, CULTURAL - 9; 12; 16; 19, FLA
MURA - 9; 12; 16; 19.

Savoy) : Veselie la Tănase — 19,30.
(sala Victoria) : Belmondo al H-Iea —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*  :
Așa se cintă pe la noi — 19. '

A VERE-------------
Din singele nostru fatalele ierni 
Cartele prea multe, prea dese iși taie.

Pămint răstignit pe o tablă de șah, 
Te dor submarine, te ard neutronii, 
Dar tu care-ți ești Dumnezeu și Alah, 
Transformă-ți in piese de pace pionii.

Atîta avem, orice-am pierde din noi, 
Atita avem, sub otravă și miere, 
Dorim să ieșim din prea lungul război 
Cu viața, ce-i singura noastră avere.

Și ultima armă s-o-nghită un lup, 
Și ultima lumii rachetă să fie 
Pe-un cimp de trifoi prefăcută-ntr-un 

stup,
C-un tun de polen lingă prora mlădie.

Pe masa aceasta e marele pot, 
Contracte călcate și șoapte severe, 
Putem pierde toate, putem pierde tot. 
Dar viața e singura noastră avere.

Planeta vibrează. Momentul e greu. 
Dar gîndul lucid in euvînt se preface 
Și iată Cuvintul Poporului meu : 
Al nostru e dreptul la viață și pace.

Adrian PĂUNESCU
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zilei
tnattv un milion de eoncurențl din 
67 de state membre ale UNESCO.

în cuvîntul rostit cu acest prilej 
de prof. George Ciucu, președintele 
Comisiei naționale române pentru 
UNESCO, a fost relevat faptul că 
acest concurs se înscrie în cadrul 
programului UNESCO pentru educa
rea copiilor de pe toate meridianele 
lumii in spiritul prieteniei, pentru 
știmularea ceior mai tineri crea
tori.

La festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Educației și 
Invățămîntului, Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, Comite
tului Național Român pentru 
UNICEF.

Au fost prezențl elevi șl pionieri 
de la școlile generale 5 și 150 și de 
la Liceul „Nicolae Bălcescu" din 
București, școli asociate UNESCO.

(Agerpres)

culturală • Desena animata t Po
vestiri din pădure*  verde

19.00 Telejurnal
20,00 Ora tineretului
20,45 Luptăm pentru pacea lumii — 

emisiune de cintece și versuri
20,53 Pentru dezarmare și pace — o 

nouă și strălucită inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, ■ 
României socialiste

ăl,13 Floarea din grădină. Emlslune- 
concurs pentru tineri lnterprețl de 
muzică populară realizată in co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, Uniune*  Ti
neretului Comunist, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor șl Uniunea compozitorilor 

22,15 Telejurnal
Programul 1

20.00 Telejurnal
20,00 Concertul simfonie *1  orchestrei 

Radiotelevlzlunil. Dirijor Fran
cesco de Massl (Italia). Solist Ste
fan Korodl
In pauză : Efigii liric*

91,43 Din toamnă ptnă în primăvară. 
Film documentar, producție a 
Studioului „Sahiafilm*

91,55 Muzică ușoară
22,13 Telejurnal

— B. K. Copenhaga 4-1
lntercluburl — „Cupa campionilor 
europeni".

A fost ieri, la Craiova, un meci in
teresant, cu un fotbal de calitate 
practicat de echipa noastră, joc pe 
care l-am dori repetat și în primăva
ra anului 1982, atunci cind Universi
tatea va evolua în sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor eu
ropeni".

frumoasă, pe parcursul căreia Dina
mo s-a arătat mai bună"...

Intr-adevăr. Dinamo a Învins pe 
Inter, și a eliminat-o. fiindcă a fost 
mal bună nu numai prin voința de 
nezdruncinat, d și prin fotbalul pe 
care l-a jucat.

★
Ieri la Pitești, în manșa a doua a 

întilnirii dintre echipa locală F.C. 
Argeș si formația scoțiană F.C. 
Aberdeen din cadrul turului II al 
„Cupei U.E.F.A." la fotbal, scorul a 
fost egal 2—2 (2—0). pentru turul ur
mător calificîndu-se formația F.C. 
Aberdeen, învingătoare cu 3—0 în 
primul meci.

★
Marți s-au disputat trei meciuri 

retur de fotbal contind pentru „Cupa 
U.E.F.A.". Iată rezultatele : Neucha- 
tel Xamax (Elveția) — F.C. Malmoe 
(Suedia) 1—0 (învingătoare in primul 
tur cu același scor, echipa elvețiană 
s-a calificat in continuare) ; Dundee 
United — Borussia Moenchenglad
bach (R.F.G.) 5—0 (2—0). In primul 
tur, echipa vest-germană ciștigase 
cu 2—0, astfel că formația scoțiană 
a obținut calificarea ; Arsenal Lon
dra — Winterslag (Belgia) 2—1 (I—1). 
Cîștigînd primul meci cu 1—0, da
torită faptului că a inserts un punct 
in deplasare, formația belgiană a 
eliminat pe Arsenal, primind drep
tul de a juca in turul următor.

cinema

Excelenței Sale Domnului VERE CORNWALL BIRD
SAINT JOHN’S

Proclamarea Independentei atatuluî Antigua îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa cordiale felicitări si cele mal bune urări de succes pe calea 
dezvoltării libere si independente a tării dumneavoastră.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Adunări festive consacrate celei de-a 64-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Cu prileiul celei de-a 64-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
diri Octombrie, tn municipiul Timi
soara si in comuna Independenta, ju
dețul Galati, au avut loc. miercuri, 
adunări festive, la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid si de stat, ai orga
nizațiilor de masă si obștești, al 
consiliilor locale A.R.L.U.S.. nu
meroși oameni ai muncii. Au fost 
de față reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București și 
membri ai delegației de prietenie so- 
vieto-române. care ne vizitează tara.

Despre importanta si semnificația 
marelui eveniment istoric au vorbit. 
Ia întreprinderea „Electrotimis". Ma
ria Nutu. secretar al Comitetului 
municipal Timișoara al P.C.R.. și 
A. A. Odințov, consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice la București, 
iar la căminul cultural din comuna 
Independenta, județul Galati. Neagu 
Frangulea. președintele C.A.P. din 
localitate, si U. V. Pavlovici. adjunct 
al ministrului invătămtntului superior 
și mediu din R.S.F.S.R., prim-ad- 
tunct al președintelui conducerii cen
trale a Asociației de prietenie so-

„Decada cărții sovietice"
„Decadă cărții sovietice" a fost 

marcată, miercuri, prin inaugurarea 
unor ample expoziții de carte la 
București. Iași. Sibiu și Constanța, 
în cadrul cărora sint prezentate tra
duceri din literatura sovietică, apă
rute prin grija editurilor din Româ
nia. cit și un mare număr de vo
lume importate din U.R.S.S.

Cele circa 1 000 de titluri expuse 
cu acest prilej constituie o imagine 
sintetică a vastului program edito
rial al U.R.S.S., a diversității tema
tice și de realizare artistico-graficâ. 
Sint prezentate astfel noi ediții ale 
clasicilor marxism-leninismului. în 
limba rusă si in limbi de largă cir
culație, lucrări dedicate Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Un loc distinct în cadrul expoziții
lor „decadei" ocupă literatura ro
mână tradusă. în ultimii ani, in 
Uniunea Sovietică — cărți de poezie, 
proză si dramaturgie, monografii de
dicate unor scriitori din tara noas
tră. literatură pentru copii apărută 
tn condiții grafice deosebite, rod al

De pe Neva la Rustavi...
în pitorescul Caucaz. în Republica 

Gruzină vizităm orașul Rustavi, cu
noscut mai alea pentru celebrul său 
combinat metalurgic. Avem o con
vorbire cu Levan Sakvarelidze, se
cretar ai comitetului de partid al o- 
rașului. „în urmă cu cinci ani, tova
rășul Nicolae Ceausescu a fost oaspe
tele combinatului din orașul nostru 
— ne spune gazda. Pe atunci eram 
secretar al organizației comsomoliste 
din combinat. Ne-a impresionat mult, 
si pe mine si P« ceilalți tovarăși de 
muncă, felul simplu, muncitoresc tn 
care președintele României ni s-a 
adresat, faptul că s-a intere
sat îndeaproape de viata si acti
vitatea noastră, de modul In care lu
crează organizația de partid de aici, 
colectivul nostru muncitoresc".

„Această vizită — Iși amintește, la 
rîndul său, Otar Șuladze, directorul 
combinatului — s-a dovedit a fi deo
sebit de rodnică. Am fost invitați de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in 
România și am 
putut vedeT o se
rie de unități me
talurgice. am sta
bilit contacte și
relații amicale cu 
multi activiști de
partid și cadre tehnice din țara 
dumneavoastră. A urmat vizita in 
țara noastră a unor specialiști
români. De atunci, cooperarea noas
tră s-a dezvoltat considerabil, atit in 
ce privește schimburile comerciale, 
cit și schimbul de experiență tehnică 
și organizatorică. Sintem convinși că 
această cooperare este reciproc avan
tajoasă".

...în hala laminorului de țagle. de 
la combinatul metalurgic, maistrul 
principal Anzor Burdgeanadze, pre
zent la discuție, se scuză pentru cîte- 
va momente : trebuie să urmărească 
prelucrarea pe laminor a unui nou lot 
de lingouri incandescente, scoase din 
cuptorul de încălzire. Observăm cum, 
sub presiunea cilindrilor enormi de 
laminor, se formează încetul cu În
cetul taglele pentru țevi. Țagle care, 
așa cum aveam să aflăm, fac parte 
dintr-o partidă de mărfuri ce va fi 
livrată în următoarele zile întreprin
derii de țevi din Roman. De unde, 
după prelucrarea în țevi de diferite 
forme și dimensiuni, în principal în 
tuburi și prăjini de foraj, o parte se 
va reîntoarce în Uniunea Sovietică, 
conform acordului de cooperare exis
tent între cele două țări, iar cealaltă 
parte va fi utilizată în industria 
noastră petrolieră.

La mii de kilometri, spre nord. în 
orașul eroic de pe Neva, Leningrad, 
am urmărit, la întreprinderea „Elec- 
trosila". secvânte din prelucrarea 
unui rotor — parte componentă 
a unuia din cele două hidroge
neratoare capsulate pe care tara 
noastră le-a contractat pentru hidro
centrala Porțile de Fier II.

Șeful brigăzii de strungari, P. Iva
nov, ne relatează că peste citeva 
zeci de ore de prelucrare rotorul va 
fi terminat, după care va trece la 
asamblare-montaj. „Firește, după ce 
imi voi fi imprimat pe corpul roto
rului -semnul personal al calității-. 
Astfel, ne dăm girul răspunderii 
noastre muncitorești pentru calitatea 
înaltă a acestui subansamblu pe 
care l-am executat împreună cu to
varășii mei de muncă pentru prie

Însemnări de călătorie 
din U.R.S.S.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 1 

și 8 noiembrie, ta țară : Vreme schim
bătoare. Cerul va ti variabil tn regiu
nile sudice ale tării, unde vor cădea 
ploi Izolate. Innorăr! mai accentuate se 
vor produce în nordul țării, unde vor 
cădea ploi locale. Vlnt moderat. Tem

vieto-române, conducătorul delega
ției acesteia, aflată In prezent în 
tara noastră.

în , expunerile lor. vorbitorii au 
prezentat marile realizări obținute de 
oamenii muncii sovietici, sub con
ducerea P.C.U.S.. în construcția co
munismului. precum si succesele cio
bi ndi te de oamenii muncii din tara 
noastră, sub conducerea P.C.R., în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Referindu-se la tradiționalele re
lații de prietenie si colaborare Sta
tornicite între popoarele sovietice și 
poporul român. între P.C.U.S. șl 
P.C.R.. între Uniunea Sovietică șl 
Republica Socialistă România, ei au 
subliniat contribuția deosebită a în- 
tilnirilor șl convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu si Leonid 
Breinev la amplificarea acestor ra
porturi în interesul cauzei socialis
mului si comunismului, al triumfu
lui păcii si progresului pe toate me
ridianele globului.

In Încheiere au avut loe manifes
tări cultural-artistice.

(Agerpres!

colaborării între- casa editoriale din 
cele două țări.

Tradiția și importanta acestei mar 
nifestări de carte in tara noastră au 
fost subliniate in alocuțiunile rosti
te la festivitatea de deschidere — 
organizată la librăria „Dacia" din 
Capitală — de Gheorghe Trandafir, 
director general al Centralei edito
riale. și N. A. Netesov. consilier cul
tural al Ambasadei U.R.S.S. La 
București.

La festivitate au luat parte Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socia
liste. reprezentant! ai Ministerului 
Afacerilor Externe, membri ai Bi
roului Consiliului Central A.R.L.U.S., 
I.R.R.C.S.. directori de edituri, scrii
tori. numeroși cititori.

Au participat, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, si membri 
ai ambasadei, precum șl delegația 
culturală sovietică condusă de Gheor- 
ghi Alexandrovici Ivanov, adjunct 
al ministrului culturii din U.R.S.S.

(Agerpres)

tenii din România". Alături, In ate
lierul de montaj, se află într-un sta
diu avansat de echipare statorul 
aceluiași hidrogenerator.

La Moscova discutăm cu Vlaces- 
lav Onufrievicl Kulikov, prim-ad
junct al președintelui Comitetului 
de Stat pentru Aprovizionare Teh- 
nico-Materială-Gosnab : „Am primit 
recent din partea conducerii Minis
terului Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale al României propunerea de a 
face schimb de anumite sortimente 
de metal, in special laminate — ne 
6pune interlocutorul. Vom răspunde 
pozitiv la această propunere. Și 
acesta este doar un exemplu al mo
dului fructuos în care colaborăm". 
Evocînd faptul că și în U.R.S.S., șl 
în România sînt intense preocupări 
pentru reducerea consumurilor ma
teriale, pentru gospodărirea cit mal 
rațională a resurselor materiale și e- 
nergetice, pentru organizarea cit mai 

judicioasă a apro
vizionării tehnico- 
materiale, inter
locutorul se refe
ră la însemnăta
tea protocolului 
de colaborare în
tre cele două mi
nistere specializa

te. „în baza acestui document fa
cem schimb de experiență și da 
informații tehnice care se soldea
ză cu rezultate dintre cele mai 
bune". Exemplele sint multe : se 
studiază in comun domeniile de uti
lizare și tehnologiile de prelucrare 
a materialelor refolosibile, metodele 
de stimulare a extinderii colectării, 
prelucrării și utilizării materialelor 
refolosibile, modul cum pot fi ex
tinse serviciile prestate de bazele 
sau organizațiile de aprovizionare 
tehnico-materială. „Esențial este ci 
rezultatele cooperării, noastre sint 
deosebit de utile pentru ambele țări". 

Despre cooperarea economică româ- 
no-sovietică se poate vorbi mult. Pen
tru că sint multe domeniile in care 
ea se dezvoltă substanțial, pe teme
iuri reciproc avantajoase. Bunăoară, 
România exportă în Uniunea Sovie
tică o serie de mașini și utilaje, prin
tre care : electromotoare, mașini agri
cole. nave maritime și fluviale, uti
laj de foraj, mobilă, medicamente, 
alte bunuri de larg consum. La rîn
dul său, țara noastră importă din 
Uniunea Sovietică un volum impor
tant de materii prime și resurse ener
getice : cărbune. cocs, minereu de 
fier, feroaliaje, laminate și gaze na
turale. dar și mașini și utilaje pentru 
dotarea diferitelor obiective eco
nomice, precum și bunuri de consum.

Am reținut cuvintele pe care ni 
le-a spus Anatoli Fiodorovici Iankov. 
secretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea „Electrosila" din Le
ningrad : „Cel mai important este că 
avem drept scopuri comune prietenia 
Si pacea, că acționăm pentru ca cerul 
deasupra noastră să fie senin, intru- 
cit construcția socialistă si comunistă 
din țările noastre are nevoie de pace. 
Ne bucură succesele poporului român, 
dezvoltarea continuă a economiei ță
rii dumneavoastră. Colaborarea eco
nomică dintre noi este un lucru fi
resc si pentru dezvoltarea ei trebuie 
să acționăm ferm, așa cum au sta
bilit conducătorii partidelor și țărilor 
noastre".

Comeliu CARLAN

peraturile minime vor fi cuprinse tntre 
zero șt to grade. Izolat mal coborite ta 
a doua parte a intervalului. Iar tempe
raturile maxime vor oscila tntre 8 șl 18 
grade. Ceață dimineața și seara. Local 
se va produce brumă. In București i 
Vreme schimbătoare. Cerul va fi va
riabil favorabil ploii de scurtă durată. 
Vint moderat. Temperaturile minime 
vor fi' cuprinse tntre zero și 2 grade, 
iar maximele intre 10 șl 14 grade. Ceață 
slabă. (Margareta Struțu, meteorolog de 
serviciu).
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EUROPA, „continentullumină^

să nu fie transformată într-o torță nucleară!
Noua inițiativă de pace a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, Apelul pentru dez
armare și pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste dau glas voinței 
întregului nostru popor de a-și aduce în
treaga contribuție, alături de conștiin
țele lucide din Europa, de popoarele în
tregii lumi, pentru a se preîntîmpina 
dezlănțuirea unei conflagrații nucleare,

a se asigura o securitate reală, care să 
permită tuturor națiunilor continentului 
să se dezvolte liber pe calea progresului 
economic și social. Unirea și acțiunea po
poarelor pentru împlinirea acestui dezi
derat istoric se impun ca un imperativ 
vital, mai ales acum, cînd Europa, locul 
de unde au pornit trecutele războaie

mondiale, este nu numai un continent 
suprasaturat de armamente, inclusiv 
armament nuclear, dar și teritoriul vi
zat de proiectele de escaladare a cursei 
înarmărilor prin amplasarea și desfășu
rarea în această zonă geografică a ra
chetelor cu rază medie de acțiune și a 
bombei cu neutroni.

De ce sînt vital necesare oprirea amplasării de noi 

rachete și trecerea la înlăturarea celor existente

PENTRU CĂ EUROPA:
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j Este de mult suprasaturată de arme
| • Străvechi leagăn al civilizației. Europa a devenit cel 

mal mare arsenal nuclear și clasic, a cărui forță de distru
gere sporește în ritm rapid, punînd în primejdie nu numai 
pacea, dar însăși existența vieții pe continent și în lume.

® Pe continentul european sînt amplasate : PESTE 15 000 
de încărcături nucleare ; 2 452 rachete intercontinentale ; 
1 803 rachete instalate pe submarine ; 505 bombardiere stra
tegice ; 24 000 avioane de luptă ; 4 500 nave de război, din 
care 67 crucișătoare și 240 distrugătoare ; 91 270 tancuri ; 
56 400 tunuri.

• O singură salvă a celor 24 de rachete nucleare cu 
rază de peste 7 000 km, care se află la bordul unui submarin 
de tipul celor ce patrulează în apele din jurul țărmurilor con
tinentului, ar putea transforma intr-un deșert radioactiv, in 
cîteva secunde, o suprafață de trei ori cit Europa.

• In centrul Europei se află „cea mai mare concentrare 
de arme nucleare din lume": 11770 încărcături explozive 
nucleare.

• 80 LA SUTA din cheltuielile militare mondiale revin 
statelor participante la Conferința general-europeană.

• Din 50 de avioane supersonice construite în lume și 
din 15 rachete pentru forțele navale, 40 și, respectiv, 13 sînt 
destinate țărilor europene ce fac parte din cele două grupări 
militare.

• Rachetele „Pershing-2", din care urmează să fie am
plasate 108 numai în R.F.G., au o rază de acțiune de 1 800 KM.

• Rachetele „Cruise", din care urmează să fie instalate 
464 în R.F.G., Italia și Marea Britanie (celelalte țări membre 
ale N.A.T.O. au refuzat sau nu au luat încă o hotărîre in 
această direcție), zboară la înălțime joasă, pentru a scăpa de 
detectarea radar, străbătînd o distanță de 2 500 KM.

• încărcătura explozivă care poate fi transportata de o 
rachetă „Pershing" are o putere de distrugere de 400 KILO- 
TONE, adică DE 30 DE ORI mai mare decît bomba care a 
șters de pe suprafața pămîntului Hiroshima.

• Intre noile tipuri de arme de distrugere în masă care 
amenință Europa și lumea se numără bomba cu neutroni, 
care ucide omul și lasă intacte obiectele materiale. Fiind prin 
excelență o armă antiumană, efectul ei fatal provine de la 
neutronii -rapizi care, în momentul exploziei, se împrăștie, 
străbătînd ziduri, carcase de metal, căști, îmbrăcăminte ; în 
corpul uman, acțiunea acestor particule este devastatoare.

• Radiația neutronică a unei arme de calibru mediu 
corespunde aceleia emise de o armă atomică cu o putere de 
ZECE ORI MAI MARE.

• Un focos pentru bomba cu neutroni costă UN MILION 
DOLARI.
• Sumele ce vor fi cheltuite în 1981 pentru mijloacele

de distrugere de către statele participante la reuniunea gene
ral-europeană sînt aproape echivalente cu valoarea produc
ției cerealiere a planetei sau cu cea a consumului mondial de 
petrol.

DE

Concentrează uriașe efective militare

ale celor două blocuri opuse
A fost focarul celor două

® Pe teritoriul european efectivele militare însumează 
13,8 MILIOANE de oameni.

© PESTE UN MILION de militari străini se află pe terito
riul a 17 state, ceea ce reprezintă 70 LA SUTA din totalul efec
tivelor staționate pe planetă în afara frontierelor naționale.

@ In total*  pe continent există 700 de baze și instalații 
militare străine.

• Densitatea efectivelor militare este mai mare în 
Europa DE 6 ORI decît în Asia, DE 20 DE ORI decît în America 
Latină și de 30 DE ORI decît în Africa.

Este regiunea vizată de cele mai noi

și teribile tipuri de armament
decirca 2 000 

(în afara celor

războaie mondiale

• Pe continentul european există deja 
rachete nucleare cu rază medie de acțiune 
intercontinentale).

® In decembrie 1979, N.A.T.O. a hotărît 
pînă în 1983, în Europa occidentală, 572 noi rachete nucleare, 
mai perfecționate, cu rază medie de acțiune.

sâ amplaseze.

• Primul război mondial (1914-1918), care a antrenat în 
conflict 33 de țări, cu o populație de peste un miliard de locui
tori, a pricinuit uriașe pierderi umane — 9 700 000 de morți, 
aproape 20 000 000 răniți — și materiale, respectiv peste 278 
MILIARDE dolari.

• Al doilea război mondial a cuprins în viitoarea Iul 
72 de state, cu o populație de 1 700 000 000 de oameni ; și-au 
pierdut viața pe4ront 30 000 000 de oameni ; circa 25 000 000 
de persoane au pierit din rîndurile populației civile , aproxima
tiv 35 000 000 fiind răniți și mutilați ; pierderile materiale 
s-au cifrat la 1 384 MILIARDE de dolari.

Ce ar însemna un al treilea război mondial? Răspunsul 
la întrebare îl pot sugera următoarele date :

© Potențialul distructiv al arsenalului nuclear și clasic 
aflat pe continentul nostru întrece de sute de mii de ori puterea 
bombei de la Hiroshima.

• încărcăturile nucleare tactice existente în Europa re
prezintă o cantitate suficientă pentru a distruge, de mai multe 
ori, nu numai continentul nostru, ci întregul glob pămîntesc.

• Fiecare european poate fi, teoretic, ucis de 144 000 
de ori.

Avînd în vedere realitățile conturate 
de datele și cifrele de mai sus, în spiritul 
unei înalte responsabilități față de des
tinele continentului nostru, față de cau
za păcii și securității mondiale, nemijlo-

cit dependentă de situația din Europa, 
se impune să se acționeze cu hotărîre 
pentru oprirea amplasării și desfășurării 
pe continent a noilor tipuri de rachete 
și înlăturarea celor existente, pentru

împiedicarea producerii bombei cu neu
troni, pentru stoparea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri efective de dezar
mare.

„Pornind de la situația deosebit de gravă creată în
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Europa, ca urmare a acumulării în această parte a lumii 

a unui uriaș arsenal de arme de distrugere în masă 

— să cerem cu toată energia oprirea amplasării și 

desfășurării pe continent a rachetelor nucleare cu rază
—s--------------------------- ------ -------———------------------------------ --------------------------- ■   —    1       • ' - '  .................................................. ')  

medie de acțiune și trecerea neîntîrziată la tratative 

concrete în acest scop!“
(Din Apelul pentru dezarmare și pace ai Frontului Democrației și Unității Socialiste)
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Tovarășul LI. Brejnev a primit pe șefii delegațiilor 
participante la consfătuirea de la Moscova

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : în cursul 
zilei de miercuri, conducătorii dele
gațiilor participante la consfătuirea 
secretarilor cu probleme internațio
nale și ideologice ai comitetelor cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socia
liste au fost primiți de tovarășul 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej, tovarășul Petru 
Enacshe. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., conducătorul delega
ției P.C.R., a transmis, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu

nist Român, tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev un cald salut prietenesc și 
cele mai b’ine urări.

Mulțumind, tovarășul L. I. Brejnev 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut tovără
șesc. impreună cu cele mai calde 
urări.

★
La Moscova s-a incheiat, la 4 no

iembrie. consfătuirea secretarilor cu 
probleme internaționale și ideolo
gice ai comitetelor centrale ale parti
delor comuniste și muncitorești din 
unele țări socialiste.

în seara aceleiași zile, C.C. al 
P.C.U.S. a oferit o recepție în onoa
rea participanților la consfătuire.

Lucrările Comisiei mixte 
Economică

BRUXELLES 4 (Agerpres). — tn 
zilele de 3 și 4 noiembrie au avut 
loc la Bruxelles lucrările Comisiei 
mixte România—Comunitatea Econo
mică Europeană (C.E.E.), creată pe 
baza acordului semnat în iulie 1980.

Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru și ministru al comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, iar delegația C.E.E. a 
fost condusă de Franțois-Xavier Or- 
toli, vicepreședinte al Comisiei Exe
cutive a C.E.E.

Cele două delegații au procedat la 
un larg schimb de vederi asupra an
samblului relațiilor economice dintre 
România și țările membre ale co
munității și îndeosebi asupra aplică
rii diverselor acorduri și aranjamen
te tehnice existente în domeniile in
dustrial și agricol. Cele două părți

România—Comunitatea 
Europeană
au convenit măsuri care să conducă 
la o dezvoltare echilibrată a schim
burilor și cooperării economice și la 
îmbunătățirea structurii schimburilor 
dintre România și țările membre ale 
comunității luate in ansamblu.

Lucrările comisiei mixte s-au des
fășurat intr-o atmosferă de înțele
gere reciprocă.

★
Cu prilejul prezenței sale la Bru

xelles, tovarășul Cornel Burtică a 
avut întîlniri de lucru cu Gaston 
Thorn — președintele Comisiei Exe
cutive a C.E.E., precum și cu vice
președinți și comisari ai comisiei 
Pieței comune. De asemenea, a avut 
întîlniri cu reprezentanți ai unor 
cercuri de afaceri din Belgia.

A participat Iulian Văcărel, amba
sadorul țării noastre in Belgia.

Convorbiri economice româno-libiene
TRIPOLI 4 (Agerpres). — Ion Stă- 

nescu, șeful Departamentului pentru 
construcții in’ străinătate, care efec
tuează o vizită in Jamahiria Libiană, 
a fost primit de Gadallah Azuz Al- 
Talhi, secretarul Comitetului Gene
ral Popular, și a avut întrevederi cu 
secretarii libieni ai finanțelor, asi
gurărilor sociale, locuințelor, muni
cipalității și sportului de masă.

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat evoluția ascendentă a relațiilor

bilaterale pentru extinderea coope
rării româno-libiene in domeniul 
construcțiilor. Reprezentanții libieni 
au făcut aprecieri în legătură cu 
sprijinul pe care-1 acordă România 
in realizarea programului de dezvol
tare economică șl socială a Jamahi- 
riei Libiene și au fost convenite mă
suri pentru dezvoltarea in continua
re a colaborării economice și in spe
cial în domeniul construcțiilor, în 
conformitate cu recentele înțelegeri 
româno-libiene la nivel inalt.

Știința și tehnica în folosul păcii 
și dezvoltării tuturor popoarelor

Adoptarea la O.N.U. a unei rezoluții prezentate de un grup 
de state, îfttre care și România

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
Corespondență de la Romulus Că- 

plescu : în Comitetul pentru proble
mele sociale, umanitare și culturale 
al Adunării Generale a O.N.U. a fost 
adoptat un important proiect de re
zoluție, prezentat de un grup de state, 
Intre care și România, și intitulat 
„Drepturile omului și progresul știin
ței și tehnicii".

în acest document se regăsesc nu
meroase teze și idei promovate 
constant de țara noastră, cu multiple 
prilejuri, inclusiv la recentul simpo
zion de la București „Oamenii de 
știință și pacea", privind rolul știin
ței și tehnicii în dezvoltarea socie
tății umane, Însemnătatea acestor 
factori pentru apărarea și întărirea 
păcii și securității internaționale.

Rezoluția exprimă profunda pre
ocupare față de faptul că rezultatele 
progresului științific și tehnic sînt 
folosite în cursa înarmărilor, ceea ce 
dăunează păcii și progresului social. 
Totodată, documentul subliniază con
vingerea că în epoca științei și teh
nicii moderne resursele omenirii și 
activitățile oamenilor de știință tre
buie să fie folosite în scopul dezvol

Noi acțiuni agresive
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— Misiunea permanentă a R.P. An
gola la Națiunile Unite a difuzat, ca 
document oficial al Consiliului de 
Securitate, o scrisoare în care se a- 
rată că forțe militare sud-africane 
continuă să ocupe unele zone din 
provincia angoleză Cunene.

în ultima perioadă, se arată in do
cument, trupele sud-africane și-au 
intensificat acțiunile. începind să pă
trundă adine în teritoriul angolez șl

tării economice, sociale și culturale, 
în condiții de pace, a tuturor țârilor 
și pentru ridicarea nivelului de viață 
al popoarelor. în același context, se 
arată că statornicirea noii ordini eco
nomice internaționale postulează în 
mod deosebit o contribuție tot mai 
sporită din partea științei și tehnicii.

Rezoluția cheamă toate statele lu
mii să depună toate eforturile pen
tru utilizarea științei și tehnicii in 
scopul promovării dezvoltării pașni
ce, pe plan social, economic și cul
tural a omenirii, pentru progresul 
general. Toate statele membre, insti
tuțiile specializate și alte organe din 
sistemul O.N.U. sînt chemate să con
tribuie la punerea în aplicare a prin
cipiilor declarației cu privire la folo
sirea științei și tehnicii in interesul 
păcii șl spre binele omenirii, adop
tată in 1975 de Adunarea Generală 
a O.N.U.

în dezbaterile care au precedat 
adoptarea rezoluției, mai. multe state 
s-au referit la actualitatea ideilor și 
propunerilor avansate pentru folosi
rea cuceririlor științei și tehnicii in 
scopurile păcii si dezvoltării multi
laterale a popoarelor.

ale R.S.A. în Angola
să ajungă la localitatea Kahama, 
ceea ce reprezintă un pericol nu 
numai pentru R.P. Angola, ci și pen
tru întregul sud al Africii, consti
tuind un nou act agresiv care pericli
tează. pacea în regiune.

Acțiunile agresive ale R.S.A. se 
înscriu ca o nouă încălcare gravă a 
principiilor dreptului international și 
ale Cartei O.N.U. — se spune in 
încheierea documentului.
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CONVORBIRI ROMANO-AME- I 
I RICANE. In timpul vizitei efectu- ' 
ate la Washington, tovarășa Maria 

I Groza, adjunct al ministrului afa- I 
cerilor externe, s-a intilnit cu Law- | 
rence Eagleburger, asistent al se- 

I creierului de stat al S.U.A. pentru | 
problemele europene. Eugene Law- 
son, adjunct al asistentului secre- 1 

I tarului comerțului pentru comerțul.
Est.-Vest, și Gilbert Robinson, di- I 
rector adjunct al Agenției de Co- I 
municații Internaționale a S.U.A.

I în cadrul convorbirilor au fost dis- I 
cutate probleme bilaterale și inter- I 
naționale de interes reciproc.

I COMPOZITORUL ION DUMI- I 
I TRESCU, maestru emerit al artei. I 
Ia fost ales membru corespondent 

al Academiei Tiberina din Roma — I 
(..Accademico Corespondente Tibe- | 
rino“). înființată acum 170 de ani, 

I Academia Tiberina este una din- ■
tre instituțiile europene de cultu- I
ră importante, numărind printre 1
membrii ei personalități de seamâ . 
ale științelor, literaturii si artelor I

I din toată lumea. I
I PLENARA C.C. AL P.C. DIN I 

VIETNAM. Agenția V.N.A. infor
mează că în perioada 9 octombrie—

13 noiembrie a avut loc plenara C C. ■ 
al P.C. din Vietnam, căra a hot«. it I 
ca viitorul congres, al s V-lea. al I 
partidului să aibă loc aarpximativ

I in luna martie 1982. Hrrticipanții I 
I la plenară au discutat și adoptat | 

proiectul raportului politic și pro-

Iiectul raportului cu privire la munca | 
de edificare a partidului, care vor ] 
fi prezentate congresului al V-lea. •

I ÎN CADRUL MANIFESTĂRI-1 
LOR DEDICATE CENTENARULUI | 
GEORGE ENESCU, la sediul cen-

Itrulul din Viena al Societății tea-1 
trelor muzicale din Austria a avut I 
loc prezentarea festivă a operei1

I,.Oedip“. Președintele societății,. 
Franz Eugen Dostal, a prezentat I 
semnificația creației enesciene pen- I 
tru muzica românească și interna-

| țională. A fost de față ambasado- î 
rul României in Austria, Octavian I 
Groza.

POLIȚIA ANTITERORISTĂ ITA- | 
I LIANA (DIGOS) a descoperit o a- ' 

devărată centrală teroristă a ex- 
I tremei drepte — informează agen- ] 
| ția France Presse, referindu-se la | 

surse ale poliției. S-a relevat că 
I autoritățile au arestat, cu acest | 

prilej, in cursul lunii trecute. 13 I 
' persoane, între care un locotenent 1 

al armatei italiene, la domiciliu! . 
I căruia au fost descoperite nume- I 
| roase arme, un subofițer al forțe- | 

lor de carabinieri și un industriaș 
f din Roma. Cele 13 persoane ares- I 

tate sînt acuzate de diferite delicte | 
I comise intre anii 1975—1980, inclu

siv de trafic de arme și de 
I nență la bande înarmate.

aparte- |

Producția industrială 

a R.S. Cehoslovace în 

primele trei trimestre
PRAGA 4 (Agerpres). — Potrivit 

datelor direcției federale de sta
tistică. în primele trei trimestre ale 
acestui an volumul producției in
dustriale a R.S. Cehoslovace a sporit 
cu 1,7 la sută fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut, informează 
agenția C.T.K. Potrivit datelor cu
prinse în comunicat, sarcina creșterii 
eficientei economice nu se îndepli
nește consecvent din cauza recoltei 
de cereale, mai scăzută decît în 
1980, și a majorării preturilor la 
energie, materii prime și ■ materiale 
pe piața mondială într-un ritm ‘nai 
rapid decît s-a prevăzut. Voluînul 
lucrărilor de construcții,1' scăzut cu 
2.5 la sută, deși plantprevede o 
creștere de 2,7 la sută, pînă la sfîr- 
șitul lunii septembrie fiind date in 
exploatare 15 din 52 de obiectiva 
mari prevăzute pentru anul în curs, 
iar sarcinile anuale la construcțiile 
de locuințe au fost îndeplinite doar 
în proporție de 39 la sută.

PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI

R.F. GERMANIA
Conducerea organizației Partidului 

Social-Democrat din orașul vest- 
german Saarbriicken a adoptat o re
zoluție în care cere ca R.F.G. să re
nunțe la amplasarea pe teritoriul 
său a noilor rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune. 
Rezoluția — a declarat președintele 
organizației de land a P.S.D. — ur
mează să fie supusă spre examinare 
congresului acesteia, programat la 
sfirșitul săptăminii în curs.

La rindul său. organizația de tine
ret a P.S.D. din Saarland s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru inter
zicerea staționării pe teritoriul vest- 
german a rachetelor nucleare ame
ricane. Potrivit publicației „Saar- 
brilcker Zeitung", tinerii social-de- 
moarați au adresat Congresului din 
Saarland al P.S.D. apelul insistent 
de a se pronunța în mod neechivoc 
pentru anularea deciziei N.A.T.O. 
privind instalarea noilor rachete 
nucleare americane pe teritoriul 
unor țări vest-europene membre. 
Congresul P.S.D. din Saarland tre
buie să se pronunțe clar și ferm 
asupra faptului că aplicarea hotă- 
ririi amintite a NA.T.O. „nu repre
zintă o necesitate și nu are nici un 
sens".

FINLANDA
„Nordul Europei — zonă denu- 

clearizată 1“ Sub acest imperativ s-a 
desfășurat, prin mai multe orașe 
finlandeze, un mare marș al păcii.

Evenimentul central al săptăminii 
de acțiuni împotriva înarmărilor I-a 
constituit demonstrația de la Hel
sinki, unde zeci de mii de locuitori 
ai capitalei au ieșit pe străzi cerînd 
acțiuni concrete în direcția instau
rării unei păci trainice pe planeta 
noastră. Participanții la demonstra

ție s-au adunat în piața Senatului, 
unde a avut loc un miting. Cei care 
au luat cuvintul la miting au con
damnat intenția S.U.A. de a amplasa 
rachete în Europa occidentală și au 
subliniat că traseele acestor rachete 
trec și pe deasupra teritoriului Fin
landei. „Dorim un viitor pașnic, fără 
pericole pentru copiii noștri" — au 
declarat participanții la miting.

Se apreciază că niciodată in isto
ria țării nu a avut Ioc o demonstra
ție pentru pace de asemenea pro
porții.

ANGLIA
în cadrul dezbaterilor reuniunii Co

mitetului regional aî „Serviciilor 
cooperatiste de desfacere", desfășura
te la Londra, participanții au subli
niat că problema principală a con
temporaneității este problema luptei 
împotriva înarmărilor, pentru înce
tarea cursei care are ca scop acumu
larea de noi mijloace de exterminare 
în masă. Ei au cerut guvernului să 
acționeze pentru adoptarea de măsuri 
Îndreptate spre asigurarea păcii și 
securității tn Europa.

AUSTRIA
La cimitirul central din capitala 

Austriei a avut loc un miting con
sacrat memoriei victimelor nazismu
lui. Unul dintre veteranii mișcării de 
rezistență din Austria, J. Hiendels, a 
relevat cu acest prilej necesitatea ac
tivizării luptei pentru pace și dezar
mare, a luptei Împotriva ideologiei 
naziste.

ITALIA
Circa 6 000 de persoane au partici

pat, miercuri, pe străzile orașului Mi

lano la un marș de protest față de 
instalarea unor rachete americane în 
Sicilia — informează agenția U.P.I. 
Sursa citată precizează că guvernul 
italian a aprobat recent instalarea a 
112 rachete la baza de la Comiso, 
din Sicilia.

FRANȚA
Biroul Politic al C.C. al Partidului 

Comunist Francez a dat publicității 
o declarație in care se subliniază ca 
acțiunile tot mai ample ale opiniei 
publice pe continentul european de
monstrează că lupta pentru pace, 
împotriva cursei înarmărilor poate 
fi cîștigată.

în prezent — relevă documentul — 
milioane de oameni din Europa cu 
vederi politice si convingeri reli
gioase diferite militează pentru pace, 
pentru începerea și încheierea cu 
rezultatei pozitive a tratativelor 
privind mijloacele nucleare cu 
rază medie de acțiune, pentru inter
zicerea totală a armei cu neutroni.

JAPONIA
Consiliul General al Sindicatelor 

din Japonia (S.O.H.Y.O.) a adresat 
oamenilor muncii niponi apelul de 
a-și activiza lupta pentru pace. îm
potriva armelor nucleare șl a peri
colului unui război termonuclear. în 
cadrul unei ședințe lărgite a Comite
tului Executiv al S.O.H.Y.O. a fost 
adoptat un document în care este 
exprimată solidaritatea cu mișcarea 
antirăzboinică din Europa occiden
tală si se hotărăște ca in ziua de 8 
decembrie — cînd se împlinesc 40 
de ani de la declanșarea de către 
militariștii japonezi a războiului in 
Pacific — să se organizeze o amplă 
demonstrație antirăzboinică.
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