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în cadrul dialogului permanent al secretarului general
al partidului cu oamenii muncii, consacrat analizei la fața
locului, în unități economice și sociale a modului în care
se înfăptuiesc hotărîrile Congresului al Xll-lea al partidului,
programele privind dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor
tării, creșterea continuă a nivelului de trai al poporului,
ieri s-a desfășurat

în însuflețitoare adunări și mitinguri desfășurate în
întreprinderi și instituții de pe întreg cuprinsul țării, oa
menii muncii își afirmă deplina adeziune la noua inițiativă
de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Ieri după-amiază, în întreprinderi și alte
unități economice socialiste, în instituții, uni
versități și școli de toate gradele din Capitală,
din numeroase orașe și sate de pe întreg
cuprinsul țării au avut loc mari adunări în ca
drul cărora participanții - muncitori, țărani,
intelectuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici,
români, maghiari, germani și de alte naționa
lități — își afirmă deplina adeziune la noua
inițiativă de pace a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, la conținutul Apelului Frontului
Democrației și Unității Socialiste. Vorbitorii,
toți participanții la aceste adunări, desfășu
rate într-o atmosferă însuflețită, combativă,
dau expresie aspirațiilor legitime ale poporu
lui român de a trăi și munci în pace și liberta
te pentru construirea socialismului în patria
noastră, se ridică cu toată energia împo

triva politicii de continuare a cursei înarmări
lor, pronunțîndu-se ferm pentru oprirea am
plasării și desfășurării de noi rachete în
Europa și pentru înlăturarea celor existente,
pentru renunțarea la bomba cu neutroni,
subliniind, totodată, voința de neclintit a po
porului nostru de a contribui activ, în strînsă
unitate cu celelalte popoare, la înfăptuirea
aspirațiilor vitale de pace și progres ale în
tregii omeniri.
în încheierea adunărilor, participanții au
adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
telegrame prin care își exprimă deplina ade
ziune față de noua inițiativă de pace a
președintelui României socialiste.

PUBLICAM ÎN PAGINA A 5-A RELATĂRI
DE LA ADUNARI DESFĂȘURATE IN CAPI
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul' Maramureș
■■■'-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Baia Mare
Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor participanților la
această mare adunare populară, lo
cuitorilor din municipiul Baia
Mare și din județul Maramureș, In
numele Comitetului Central al
partidului, al Consiliului de Stat
și al guvernului, precum și al meu
personal, un salut călduros, revolu
ționar, împreună cu cele mai bune
urări. (Urale și aplauze pu
ternice; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R.!“). Adresez, de asemenea,
minerilor urarea „Noroc bun!“.
(Urale și aplauze puternice; se
scandează „Ceaușescu — primtniner !").
Ne aflăm în Maramureș și Baia
Mare într-o vizită de lucru. Dorim
ca acum, de fapt la începutul nou
lui cincinal, în primul an al aces
tuia, să discutăm cu organizațiile
de partid, cu oamenii muncii și
consiliile de conducere, cu țărăni
mea despre măsurile ce trebuie lua
te pentru a asigura înfăptuirea în
cele mai' bune condiții a hotărâri
lor Congresului al Xll-lea al parti
dului, pentru realizarea obiectivu
lui strategic fundamental privind
trecerea la o nouă etapă de dezvol
tare — de la țară în curs de dez
voltare, la țară socialistă mediu
dezvoltată — la o nouă calitate în
toate domeniile vieții și muncii.
(Urale și aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu —
i'.C.R.!“).
Am vizitat în Baia Mare trei în
treprindea. în Sighet o întreprin
dere, precum și mina Săsar. Am
vizitat, de asemenea, stațiunea de
creștere a animalelor. Am putut
constata, cu multă satisfacție, hotărîrea cu care oamenii muncii din
întreprinderile vizitate — la fel ca

toți oamenii muncii din Baia Mare
și din județul Maramureș, ca
dealtfel întregul nostru popor —
înfăptuiesc sarcinile mărețe ce le
stau în față, asigurînd în felul
acesta sporirea contribuției lor la
realizarea programului de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism. (Urale și
aplauze puternice; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Oamenii muncii din Maramureș
și Baia Mare au realizat planul
producției nete pe 10 luni cu o de
pășire de 4 procente. Dealtfel, pe
întreaga-țară planul producției nete
pe această perioadă a fost depășit
— ceea ce este un lucru foarte bun,
care demonstrează că avem toate
condițiile pentru realizarea planu
lui pe acest an, pentru a pune o
bază trainică întregului cincinal.
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite).
Avem însă, atît în Maramureș și
Baia Mare, cit și pe întreaga țară,
o anumită nerealizare la producțiamarfă. Sînt în întreprinderi prea
multe produse nefinisate, a crescut
mult producția neterminată. Tre
buie ca, în următoarele două luni,
să ne concentrăm forțele pentru a
finaliza producția ce se află în
întreprinderi, pentru a îndeplini
planul atît la producția-marfă, cît
și la ceilalți indicatori, să asigu
răm în felul acesta îndeplinirea în
cele mai bune condiții a planului
în toate domeniile. Aceasta consti
tuie una din problemele de impor
tanță deosebită pentru asigurarea
dezvoltării continue a patriei noas
tre socialiste și ridicarea bunăstării
materiale și spirituale a poporului.
(Urale și aplauze prelungite ; șe
scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Oamenii muncii din întreprinde
rile pe care le-am vizitat m-au asigurat câ sînt hotărîți să facă to
tul pentru îndeplinirea in bune
condiții a planului — și am con
vingerea că toți oamenii muncii
din Baia Mare și din Maramureș,
toți oamenii muncii din patria
noastră sînt hotărîți să facă totul
pentru a încheia primul an al cin
cinalului cu rezultate cît mai bune
în creșterea producției industria
le și agricole, în dezvoltarea ac
tivității în invățămînt, în știință și
cultură, în toate domeniile de ac
tivitate. (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“■).
Pentru rezultatele obținute pînă
acum, doresc să adresez tuturor
oamenilor muncii din municipiul
Baia Mare și din județul Mara
mureș cele mai calde felicitări și
urarea de noi și noi succese !
(Urale și aplauze îndelungate ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).
De la această mare adunare
populară din Maramureș, doresc să
adresez oamenilor muncii din în
treaga țară felicitări pentru re
zultatele obținute în cele zece luni
din acest an și urarea de a încheia
anul cu rezultate cît mai bune !
Multe succese în toate domeniile !
(Aplauze și urale îndelungate ; se
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).
Este necesar, dragi tovarăși și
prieteni, să acționăm cu toată
hotărîrea pentru a asigura, odată
cu înfăptuirea planului, îmbunătă
țirea și ridicarea nivelului calita
tiv al produselor și al întregii ac
tivități. Să facem totul pentru a
folosi la maximum capacitățile
moderne de producție, utilajele de
înaltă tehnicitate pe care le avem
spre a obține, pe această cale, o

creștere mai substanțială a pro
ducției. în întreprinderile pe care
le-am vizitat în Baia Mare — e
adevărat, toate intrate în produc
ție in ultimii doi-trei ani — mai
sînt încă rezerve în ce privește fo
losirea în întregime a capacități
lor care au fost puse în produc
ție. Asemenea rezerve sînt și în
alte întreprinderi. Este necesar, de
aceea, să facem totul pentru ca
ceea ce am investit, capacitățile de
producție moderne pe care le-am
creat să dea maximum de pro
ducție. Să obținem o creștere mai
puternică a valorii producțieimarfă.. și ar producției nște, a
beneficiilor, să asigurăm, pe. această bază, creșterea mai puterni
că a venitului național, a avuției
naționale, ceea ce ne va permite
să asigurăm atît înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare generală a
patriei, cît și realizarea neabătută
în viață a măsurilor de ridicare a
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului — țelul întregii
activități de făurire a socialismu
lui, esența politicii partidului nos
tru comunist. (Aplauze și urale în
delungate ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul !“).
Este bine cunoscut că în cinci
nalul trecut toate județele patriei
noastre au cunoscut o puternică
dezvoltare ; inclusiv orașul Baia
Mare și județul Maramureș s-au
dezvoltat puternic. S-au construit
noi întreprinderi, noi unități de
producție, s-a dezvoltat agricultu
ra, ceea ce a creat condiții pentru
înfăptuirea obiectivului ca în fie
care județ să se poată realiza o
producție industrială de cel puțin
10 miliarde lei. Județul Mara(Continuare în pag. a III-a)

Minerul de onoore al țării este intimpinat la Săsar cu tradiționalul salut : „Noroc bun !"

Joi dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, a sosit intr-o vizită de
lucru in județul Maramureș.
Conducătorul partidului și statului nostru este înso
țit de tovarășii losif Banc, Ion Coman, Richard Winter.
Reintilnirea cu secretarul general
al partidului a constituit, ca de fie
care dată, un prilej de afirmare a
sentimentelor de nemărginită dra
goste. de profundă stimă si respect
față de secretarul general al parti
dului. conducătorul iubit si pretuit
de întregul popor, care îsi pune în
treaga energie si putere de muncă in
slujba prosperității si înfloririi pa
triei socialiste, a fericirii națiunii
noastre, a afirmării sale in arena in
ternațională. Sînt sentimente ale lo
cuitorilor județului. români, ma

ghiari. care muncesc în strînsă fră
ție. ale tuturor cetățenilor tării, iz
vorâte din marile transformări pe
care Maramureșul, la fel ca întreaga
tară, le-a cunoscut în perioada con
strucției socialiste, si îndeosebi după
Congresul al IX-lea al partidului. Pe
locurile scăldate in cîntec si legendă
de la poalele Gutiiului au avut loc
puternice transformări in industrie,
agricultură, învătămînt. cultură, oarotirea sănătății, in alte domenii.
(Continuare în pag. a Il-a)

Cu prilejul vizitei de
lucru în județul Sălaj a
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste
România, astăzi va avea loc în municipiul Za
lău o adunare populară,
pe care posturile de ra
dio și televiziune o vor
transmite direct în jurul
orei 13,30.
••w

„Pornind de la situația gravă care s-a creat am hotărît, în cadrul

Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste,
să adresăm întregului nostru popor apelul de a se angaja, cu toată
forța și sub toate formele, în lupta pentru dezarmare, pentru pace,

pentru dreptul fundamental al popoarelor la viață, la libertate, la
independență, pentru dreptul oamenilor de a trăi în pace.

Salutăm marile manifestații împotriva războiului și pentru pace
ce se desfășoară în multe state din Europa și în alte țări ale lumii și
sîntem hotărîți să acționăm împreună, să întărim solidaritatea, să
facem ca de la un capăt la altul al Europei să răsune puternic voința
popoarelor de a trăi în pace, de a pune capăt înarmărilor, bombelor
atomice, rachetelor, bombei cu neutroni!"
NICOLAE CEAUȘESCU
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Maramureș

La Combinatul pentru industrializarea lemnului din Sighetu Marmației

(Urmare din pag. I)
Valoarea producției industriale este
în prezent de aproape 16 ori nuai
mare decât cea din 1950. Importantele
schimbări din economia județului au
înriurit puternic viata, îndeletnici
rile locuitorilor acestor plaiuri. Nu
mai in ultimul deceniu si jumătate
s-au creat in aceasta zonă peste
62 000 noi locuri de muncă, din care
35 000 pentru soțiile si fiicele mine
rilor. metalurgiștilor. constructorilor,
forestierilor. O haină nouă au îmbră
cat și localitățile maramureșene, cir
ca 70 la sută din casele satelor aces
tui județ fiind zidite in ultimii 20 de
ani.
Prevederile actualului cincinal vor
marca si in Maramureș, ca si in
Întreaga tară, o etapă nouă, calita
tiv Superioară, de dezvoltare eco
nomică si socială si înflorire a vie
ții cultural-stiintifice.
Noua vizită de lucru a secretaru
lui general al partidului a permis
examinarea, împreună cu oamenii
muncii, cu specialiștii din industrie
si agricultură, cu activiști de partid
si de stat, a modului cum se în
făptuiesc prevederile acestui an de
debut al noii etape de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră — cincinalul
1981—1985— a stadiului pregătirilor,
a măsurilor luate pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor ne anul vii
tor si pe întregul cincinal.
Vizita a relevat din nou. cu preg
nantă, preocuparea statornică a to
varășului Nicolae Ceaușescu de a
cunoaște nemijlocit realitățile tării,
mersul construcției socialiste, mun
ca si viata oamenilor, de a stabili
în dialogul permanent, direct, cu
făuritorii de bunuri materiale mo
dalitățile de realizare a programu
lui de dezvoltare multilaterală a pa
triei, de ridicare a României pe
trepte tot mai înalte de progres si
civilizație.
Elicopterul prezidențial a aterizat
oe Platforma Combinatului de pre
lucrare a lemnului din municipiul
Sighetu Marmației.
Mii de muncitori, locuitori ai orasului, ai comunelor învecinate, ti
neri si vîrstnici. veniti in întimpinare, au salutat cu deosebită căldu
ră ne conducătorul partidului si sta
tului. Prin aplauze si urele. cei nrezenti au dat glas satisfacției deose
bite de a Primi din nou în mijlo
cul lor pe secretarul general al parti
dului. recunoștinței pentru tot ce a
făcut si face ih interesul propășirii
continue a Maramureșului, a Româ
niei socialiste, pentru munca neobosi
tă pusă in slujba afirmării plena
re a năzuințelor de pace si colabo
rare a României in lume. Ei au ți
nut să-si exprime si astfel, direct,
adeziunea profundă la noua inițiativă
de pace a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, care înmănunchează glasul
întregii noastre națiuni, rostit cu fer
mitate împotriva cursei înarmărilor,
pentru măsuri concrete de dezarmare,
și in primul rind de dezarmare
nucleară.
La coborîrea din elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost
salutat, în numele tuturor locuitorilor
Maramureșului, de primul secretar al
comitetului județean de partid, to
varășul Gheorghe Pop. de alti mem
bri ai biroului comitetului județean
de partid și ai Comitetului municipal
Sighetu Marmației.
O formațiune alcătuită din militari,
membri ai gărzilor patriotice și ai
formațiunilor de pregătire a tinere

tului pentru apărarea patriei pre
zintă onorul. A fost intonat Imnul
de stat al Republicii Socialiste
România
După datină, patru tineri în fru
mosul strai al acestor plaiuri româ
nești, reprezentind noiie profesii
ale Maramureșului — muncitori in
industria lemnului, în construcții,
construcții de mașini, precum și pe
slujitorii școlii — oferă tovarășului
Nicolae Ceaușescu pîine și sare ca
semn al caldei ospitalități și profun
dei bucurii de a-1 saluta din nou ca
oaspete.
Pionieri șl șoimi ai patriei au
înconjurat cu dragoste pe secretarul
general al partidului, oferindu-i
buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu multă simpatie și căldură
manifestărilor prietenești, de stimă și
dragoste ale celor veniti în intimpinare. care scandau „Ceaușescu —
P.C.R. !“. „Ceaușescu si poporul !“,
„Ceaușescu — pace !“.
în această atmosferă de vibrant
entuziasm a început vizita de lucru
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în
ținutul Maramureșului.
în semn de aleasă stimă și prețuire,
de dragoste, de profundă recunoștință
pentru tot ce a făcut și face in inte
resul propășirii patriei noastre socia
liste, tovarășului Nicolae Ceaușescu
îi este înminată de către primarul
municipiului, Gheorghe Roman. Cheia
de aur al localității.
Edilii prezintă tovarășului Nicolae
Ceaușescu macheta municipiului Si
ghetu Marmației, perspectivele de
dezvoltare a acestei așezări secula
re. Se arată că în ultimii cinci ani,
datorită înfăptuirii unui insemnat
program de investiții, puterea eco
nomică a așezării s-a dublat, au fost
ridicatd numeroase construcții de lo
cuințe. ceea ce a făcut ca peste 50
la sută din populație să locuiască în
case noi. Examinînd macheta ansam
blului de locuințe „Bogdan Vodă"
din perimetrul central, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a făcut propuneri
menite să contribuie Ia o mai rațio
nală amplasare a unor edificii.
Dialogul de lucru al secretarului
genpral al partidului cu oamenii
muncii maramureșeni a început la

COMBINATUL DE PRELU
CRARE A LEMNULUI, unitate
ce asigură o valorificare superioară
a acestei importante bogății naturale
a județului — masa lemnoasă.
La intrarea în combinat, secretarul
general al partidului este intimpinat
de Ion Florea, ministrul economiei
forestiere și materialelor de con
strucții, Florin Cristescu, directorul
general al centralei industriale de
profil, de membri ai conducerii uni
tății.
Directorul combinatului, Gheorghe
lancu, raportează tovarășului Nicolae
Ceaușescu că in lumina indicațiilor
date cu prilejul vizitei anterioare,
întreprinderea și-a extins capacita
tea cu noi fabrici amplasate atît la
Sighetu Marmației, cit si le Baia
Mare și Vișeu, în actualul cincinal
la acestea urmînd să se adauge o fa
brică de furnire și panel, ce va fi
construită în orașul Borșa. Se sub
liniază că, potrivit sarcinii trasate
privind asigurarea unei valorificări
complexe a materialului lemnos,
prin realizarea de produse de cali
tate superioară, extra și lux. precum
și a unor obiecte de artizanat, co
lectivul combinatului a reușit ca in
ultimii cinci ani să sporească cu pes

O urare din inimă adresată secretarului general al partidului

te 1 000 lei valoarea produselor ob
ținute dintr-un metru cub de masă
lemnoasă. în același timp, mai mult
de 70 la sută din materia primă uti
lizată la fabricile de plăci aglome
rate din lemn o constituie mate
riale secundare, rezultate din ex
ploatări forestiere și din prelucrarea
lemnului.
Secretarul general ai partidului
este informat, de asemenea, despre
atenția pe care o acordă muncitorii
și specialiștii combinatului producției
pentru export. Se menționează că in
cadrul combinatului este fabricat un
sortiment variat de mobilă potrivit
specificului și cerințelor diferiților
parteneri, inclusiv de peste hotare.
Gazdele invită pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu să viziteze citeva din uni
tățile principale ale combinatului. Pe
parcurs, la fabricile de mobilă corp
și de mobilă curbată, secretarul ge
neral al partidului s-a întreținut cu
numeroși muncitori. interesîndu-se
de condițiile lor de muncă, de câști
gurile pe care le obțin.
Vizitarea unei expoziții amenajate
in incinta întreprinderii a oferit po
sibilitatea de a cunoaște măiestria și
talentul colectivului combinatului din
Sighetu Marmației în realizarea de
sortimente variate de mobilă și alte
produse finite de o calitate tot mai
bună.
Apreciind succesele dobindite în di
recția valorificării complexe a
masei lemnoase, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut conducerii combi
natului, muncitorilor, specialiștilor
să-și intensifice eforturile in vederea
reducerii in continuare a consumuri
lor de materii prime, materiale, ener
gie și combustibil, a cheltuielilor de
producție, să extindă utilizarea ele
mentelor prefabricate uscate pe cale
naturală și să folosească în mai mare
măsură energia solară. Relevind mă
iestria unor muncitori de aici in do
meniul sculpturii în lemn, strădania
lor de a folosi elemente specifice din
arta populară maramureșeană, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat să
fie dezvoltată producția de mobilă cu
ornamentații sculptate, care conferă
produselor finite un plus de frumu
sețe și de valoare. Totodată, s-a re
comandat să fie create noi tipuri de
mobilă specifice preferințelor cum
părătorilor din mai multe zone geo
grafice, pentru ca mobila realizată
aici să pătrundă si mai mult pe piața
externă.
S-a indicat, de asemenea, condu
cerii întreprinderii să acționeze în
continuare, cu sprijinul întregului
colectiv, in vederea sporirii eficientei
întregii activități și îndeosebi a ex
portului. a asigurării îndeplinirii
exemplare a planului pentru piața
internă si pentru beneficiarii externi.
Au fost apreciate, de asemenea,
preocuparea și succesele obținute de
muncitorii de aici în realizarea unor
obiecte de artizanat, recomandindu-se să fie luate măsuri în scopul
extinderii acestei activități si valori
ficării produselor, cu sprijinul mi
nisterelor comerțului interioj și tu
rismului.
Mulțumind pentru vizită, pentru
indicațiile date, conducerea între
prinderii l-a asigurat pe secretarul
general al partidului că întregul co
lectiv al Combinatului de prelucrare
a lemnului din Sighetu Marmației iși
va onora cu cinste sarcinile ce-i
revin în actualul cincinal, va trans
pune întocmai în practică recoman
dările primite.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu stră
bate apoi cu mașina principala arteră
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a municipiului pină la stațiunea de
cercetări zootehnice. Pe întregul
traseu, mii și mii de locuitori ai orașului, ai unor localități învecinate,
tineri și vîrstnici. salută cu deose
bită căldură și entuziasm pe secre
tarul general al partidului. . Se
scandează necontenit „Ceaușescu —
P.C.R.!". „Ceaușescu și poporul!". '
„Ceaușescu — pace!", „NU bombei
cu ne-utroni!".
Vizita continuă la STAȚIUNEA

DE CERCETĂRI ZOOTEHNI
CE din localitate, unitate specializa
tă in creșterea și ameliorarea cunos
cutei rase de bovine Bruna de Ma
ramureș, rasă care anul acesta a îm
plinit un secol de existentă.
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a fost intimpinat de Emilian Mihăilescu. adjunct al ministrului agricul
turii si industriei alimentare. Angelo
Miculescu. președintele Academiei de
stiinte agricole si silvice.
în fața unor planșe cu date sin
tetice privind zootehnia județului,
secretarului general al partidului i
se raportează de către tovarășul Oc
tavian Lungu, director general al di
recției agricole județene, despre mo
dul cum se înfăptuiește sarcina dată
județului cu prilejul precedentei vi
zite a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
aceea ca Maramureșul să devină un
important furnizor de animale de
prăstlă pentru celelalte județe ale
țării. Pină in prezent au fost livrate
altor județe 5 000 de exemplare de
animale din rasa Bruna de Mara
mureș, urmînd ca pînă în 1985 să se
atingă cifra de 6 000.
în dialogul cu specialiștii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se intere
sează despre extinderea spre zonele
din sud a acestei rase de bovine,
care valorifică economic pajiștile și
pășunile situate în preajma munților.
De asemenea, atrage atenția asupra
posibilității de a spori in mod sub
stanțial numărul de porcine și de
ovine in cadrul județului.
Directorul stațiunii de cercetări
zootehnice. Dumitru Berban. a înfă
țișat rezultatele dobîndite in amelio
rarea rasei Bruna de Maramureș, re
levind că printre obiectivele princi
pale ale activității de cercetare se
numără ridicarea potențialului gene
tic al rasei, crearea unui tip de vacă
productivă si economicoasă si a unei
tehnologii de creștere și exploatare
in condițiile acestor zone, ameliora
rea pășunilor și altele. Bruna de Ma
ramureș răspunde cel mai bine aces
tor condiții, fiind un animal mai pu
țin predispus la îmbolnăviri.
Pe platforma din incinta stațiunii
au fqst prezentate circa 250 anima
le — vaci de lapte, vitele, tăurași —
exemplare reprezentative pentru această rasă, unele provenind din lo
turile de elită ale statiunii-gazdă.
fermelor din Satulung a I.A.S. și
C.A.P. Groși, Baia Mare, centrului
județean de reproducție si selecție
a animalelor si C.A.P. Săpinta. pre
cum si ale unor merituoși crescători
individuali de animale din Sighetu
Marmației si satele din jur.
Vizitind cu mult interes standu
rile expoziției, secretarul general al
partidului s-a întreținut îndelung cu
Specialiștii prezenti și cu crescătorii
de animale, felicitindu-i pentru re
zultatele obținute, pentru preocu
parea lor statornică în direcția creș
terii unor animale de mare valoa
re. îndemnindu-i să folosească oe
deplin condițiile bune existente în
extinderea acestei rase tradiționale
în Maramureș, să valorifice în mod
chibzuit baza furajeră din zonă, acționîndu-se mai ferm pe baza unui
program complex pentru ameliora
rea întinselor suprafețe de pășuni
și finețe, să dezvolte creșterea oilor
din rasa țurcană. sporindu-i totodată
greutatea corporală.
Numeroșii crescători de animale,
prezenti la expoziție in pitorescul lor
strai de sărbătoare maramureșean, au
înfățișat secretarului general al
partidului preocuparea lor si a fa
miliilor lor pentru creșterea în gos
podăria proprie a unui număr cit
mai mare de vaci1 cu lăute. oi. porci,
păsări pentru a putea livra la fon
dul de stat cit mai multe produse.
Secretarul general al partidului s-a
oprit de nenumărate ori in timpul
vizitării standurilor, s-a intretinut cu
numeroși crescători de animale, le-a
adresat felicitări oentru frumoasa lor
îndeletnicire, pentru rezultatele me
ritorii obținute în creșterea anima
lelor din rasa Bruna de Maramureș,
s-a interesat de cîstigurile ne care
le obțin, de produsele ce le reali
zează in gospodăriile oroorii. In
unanimitate, ei au exprimat în
treaga lor recunoștință secretarului
general al partidului pentru condițiile
ce le sint asigurate de a crește un
număr tot mai mare de animale, de
a realiza cantități indestulătoare de
produse. Ei au arătat că produsele ce
le realizează le permit să se autoaprovizioneze cu cele necesare si să
ofere cantități tot mai mari de came,
lapte, lină si alte produse oentru
fondul de stat si pentru piață.
Vizita in standurile expoziției a
prilejuit în același timp posibilitatea
cunoașterii uneia din cele mai vechi
îndeletniciri ale locuitorilor acestor
locuri — țesutul linii și confecțio
narea de articole de îmbrăcăminte cu
specific țărănesc, precum si a unor
obiecte de artizanat tradițional. Apre
ciind în mod deosebit originalitatea
si valoarea artistică a exponatelor de
acest fel ale meșterilor populari
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maramureșeni. tovarășul Nicolae
Ceaușescu a indicat organelor locale
de partid și de stat să organizeze, in
localitățile cu tradiție in aceste meș
teșuguri. executarea la domiciliu,
prin cooperație sau în cadrul unor
centre sătești. a unor produse de
acest gen atit pentru piața internă,
cit și pentru export.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a notat in Cartea
de onoare a stațiunii : „Felicităm
călduros pe crescătorii de animale
din județul Maramureș si le urăm să
obțină rezultate cit mai bune în
creșterea Brunei de Maramureș, pen
tru a obține producții cit mal mari
și a vinde cantități sporite de pro
duse la fondul de stat".
Luîndu-și rămas bun de la locui
torii municipiului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a sipus : „Dragi tovarăși,
doresc să adresez cele mai calde fe
licitări oamenilor muncii din Sighetu
Marmației, celor de la fabrica de
mobilă Si să le urez succese tot mai
mari în activitatea de viitor.
De asemenea, adresez felicitări ce
lor care au participat la prezentarea
bovinelor din rasa Bruna de Mara
mureș. Să facem ca Bruna de Mara
mureș să se răspîndească și să de
vină una din rasele de bază din
România.
Doresc să vă adresez un cald salut
comunist și cele mai bune urări,
multă sănătate și multă fericire".
Elicopterul prezidențial aterizează
în piața centrală a municipiului Baia
Mare. împodobită de sărbătoare.
Flutură drapele roșii si tricolore,
balcoanele clădirilor sînt ornate cu
frumoase scoarțe si țesături mara
mureșene. cu flori. Centrul de reșe
dință al județului, această străveche
așezare, a renăscut în ultimii ani.
îndeosebi în ultimul deceniu si iumătate. cunoscînd —- asemenea în
tregii țări — o impetuoasă dezvol
tare oe toate planurile : economic,
științific, cultural, edilitar. Pe întin
sul său s-au ridicat puternice unități
industriale, importante așezăminte de
învătămint si social-culturale. mari
ansambluri de locuințe, integrate ar
monios in peisajul ținutului._ care
conferă Orașului o imagine nouă, mo
dernă. demnă de timpul nostru so
cialist. Viata localității si a oame
nilor ei s-a schimbat profund, s-a
îmbogățit mereu, ca urmare a poli
ticii partidului de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție oe tot
cuprinsul patriei, precum si a grijii
statornice a secretarului general al
partidului.
Iată temeiurile adinei, iată resor
turile intime care au făcut ca băimărenii să-1 întîmpine pe tovarășul
Nicolae Ceausescu Cu deosebită însu
flețire.
în numele lor. al tuturor băimărenilor. adresează vibrante cuvinte de
bun venit primul secretar al Comi
tetului municipal de partid. Dumitru
Bălan. Mulțimea aflată în Diată a
scandat cu înflăcărare, neîntrerupt.
..Ceausescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu
si poporul„Ceaușescu — pace !“,
aducind. în aceste momente vibran
te. omagiul lor fierbinte tovarășului
Nicolae Ceausescu, pentru activitatea
neobosită ce o consacră progresului
continuu al Patriei, bunăstării si fe
ricirii Poporului, creșterii prestigiului
si rolului României în lume, trium
fului cauzei păcii, colaborării si înțe
legerii intre națiuni.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură aclamațiilor mulți
mii. manifestărilor pline de simpatie
cu care este primit.
Secretarul general al partidului s-a
Îndreptat către primul obiectiv eco
nomic din Baia Mare — ÎNTRE

PRINDEREA „MARATEX". pe
străzile municipiului, din piepturile
miilor de oameni ai muncii, români
si maghiari, răsună urale si ovații,
mărturie grăitoare a sentimentelor
de dragoste si devotament cu care
întreaga noastră clasă muncitoare,
întregul popor înconjoară pe condu
cătorul partidului si statului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Se scan
dează „Ceaușescu si poporul !“.
„Ceaușescu — pace
cuvinte care
exprimă adeziunea deplină a băimărenilor, a locuitorilor Maramureșu
lui la strălucitul program de pace
al cărui promotor este tovarășul
Nicolae Ceaușescu — luptător neobo
sit pentru o viată mai bună si mai
dreaptă.
In întîmoinarea tovarășului Nicolae
Ceausescu au venit Lina Ciobanu,
ministrul industriei ușoare. Gheorghe
Cazan, directorul general al Centra
lei bumbacului. Cu ajutorul grafi
celor aflate Ia intrarea in întreprin
dere. directorul „MARATEX". Doru
Gheorghiu, prezintă secretarului ge
neral al partidului etapele parcurse
în dezvoltarea de pînă acum a uni
tății. precum si programul de in
vestiții prevăzut în cincinalul actual.
Se raportează că întreprinderea,
care a fost înființată in 1972. avind
ca nucleu o filatură cu producția anuală de 4 900 tone bumbac, a cu
noscut o dezvoltare rapidă după 1973,
cind. ca urmare a vizitei de lucru
efectuate aici de tovarășul Nicolae
Ceausescu, s-a stabilit programul de
extindere și integrare a acesteia. Ast
fel. din 1974 s-a stabilit creșterea ca
pacității anuale la tesătorie. de pes
te cinci ori. construindu-se în acest
scop o nouă secție. In 1876. In 1978
a început o nouă etapă de dezvol
tare a întreprinderii, care antrenea
ză sporirea producției de fire cu
dezvoltarea tesătoriei. înființarea

unei secții de finisai chimic și a
uneia de confecții. La ora actuală, a
subliniat directorul unității, datorită
grijii permanente a Partidului Co
munist Român, a dumneavoastră
personal, tovarășe secretar’ general,
în unitate personalul muncitor a
ajuns la peste 7 000, în marea majo
ritate femei, asigurindu-se. astfel,
utilizarea forței de muncă feminine
din municipiu și împrejurimi.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român a fost informat că,
în actualul cincinal, față de 1972,
producția fizică va fi mai mare cu
253 la sută la fire, cu 152 la sută la
țesături finite și de 10 ori la con
fecții. Preocupat să îndeplinească
riguros prevederile de plan, colecti
vul de la „MARATEX" acordă cea
mai mare atentie calității țesăturilor
ce poartă marca fabricii. O dovadă a
reușitei lor o constituie faptul că
produsele întreprinderii se bucură
de un deosebit succes la export.
în timpul vizitei in secția țesătorie, secretarul general al partidului
ia cunoștință de preocupările colec
tivului pentru îmbunătățirea conti
nuă a parametrilor calitativi ai pro
duselor. pentru creșterea productivi
tății muncii, a eficienței economice.
Specialiștii îl informează că, răspunzind imperativelor creșterii randa
mentului mașinilor și reducerii greu
tății specifice a țasăturilor, s-a reușit
realizarea, prin țesere in straturi, a
două lățimi de material pe aceeași
mașină, in același timp. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a examinat cu
atenție calitatea țesăturilor obținute
și a recomandat extinderea acestui
procedeu oriunde este posibil.
Secretarul general al partidului a
stat apoi de vorbă cu un grup de
tinere țesătoare. întrebate fiind cum
lucrează, dacă sînt mulțumite de
munca lor, de retribuție, textilistele
maramureșene și-au exprimat satis
facția pentru condițiile de muncă pe
care le au, arătind că în medie ciștigă peste 2 300 de lei lunar.
Discutînd cu cadrele de speciali
tate din minister și din întreprin
dere. tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că este necesar să se asi
mileze grabnic mașini de filat cu
turbină, de mare productivitate, re
comandând in același timp să se ur
genteze echiparea întreprinderii cu
utilajele de care aceasta mai are
nevoie. S-a cerut să se impulsioneze
lucrările de construcție a secțiilor.
La încheierea vizitei, secretarul
general al partidului a felicitat co
lectivul de muncă de la „MARATEX"
pentru rezultatele obținute și i-a
urat să obțină succese și mai mari
în viitor.
Următorul obiectiv al vizitei l-a
constituit
ÎNTREPRINDEREA

DE FAIANȚA Șl STICLĂRIE
„FAIMAR" — cea mai nouă uni
tate de pe platforma industrială-vest
a municipiului Baia Mare.
în fața vitrinelor cuprinzînd pro
duse reprezentative din structura de
fabricație și a unor panouri și grafi
ce ilustrind dinamica principalilor
indicatori economici. Inginerul Mir
cea Chirilă, directorul întreprinderii,
a raportat conducătorului partidului
și statului că punerea in funcțiune a
acestei unități. înzestrată în propor
ție de peste 90 la sută cu utilaje de
concepție si fabricație românească,
contribuie la valorificarea superioară
a substanțelor minerale nemetalifere
din Transilvania, asigură locuri de
muncă pentru aproape o mie de fe
mei, soții sau fiice de mineri, de
metalurgiști din zonă. Moderna în
treprindere. care întregește armo
nios profilul economic al Maramu
reșului, a început să producă in
urmă cu doi ani. atingînd in scurt
timp parametrii prevăzuți în pro
iecte, punînd la dispoziția beneficia
rilor, anual, peste 4 600 tone produse
din faiantă-menaj. într-o variată
gamă sortimentală. Gazdele infor
mează cu mindrie că produsele purtind marca „FAIMAR" se bucură de
o bună apreciere, aceasta fiind do
vedită și de faptul că întreaga pro
ducție prevăzută pentru 1982 este
acoperită cu contracte. în actualul
cincinal, prin folosirea intensivă a
potențialului productiv. întreprinde
rea va realiza o importantă creștere
a nivelului producției. în vederea
atingerii acestui obiectiv, în acest an
au fost asimilate în producție 115
sortimente noi.
Secretarul general al partidului
este informat că. materializind pre
vederile programului si indicațiile
date privind producerea de ceramică
românească, valorificîndu-se astfel la
un grad superior materiile prime in
digene și tradițiile artei noastre
populare, in cadrul întreprinderii a
început să producă recent prima sec
ție cu acest profil din țară, avind o
capacitate anuală de o mie tone. Apreciind această realizare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat sporirea
preocupărilor vizînd diversificarea
gamei sortimentale pe calea valori
ficării la un nivel superior a crea
ției artistice populare locale, incit
fiecare zonă să fie bine individuali
zată prin ceea ce are mai semnifi
cativ, să fie introduse în circuitul
larg motivele de inspirație folclorică,
cu rădăcini adinei în existenta mile
nară a poporului român. De aseme
nea, secretarul general al partidului
a insistat asupra necesității de a se
ieși pe piețele externe cu astfel de
produse, care să ilustreze în lume

geniu] creator al poporului român in
acest domeniu.
Pe parcursul vizitei, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
manifestind
aceeași constantă preocupațre,.și grijă
pentru crearea unor condiții de acti
vitate cit mai bune pentru cei ce
muncesc, a indicat reprezentanților
ministerului șl centralei, ca la inves
tițiile în perspectivă să se utilizeze
experiența existentă la construcțiile
din industria textilă, constind din
utilizarea la acoperișul halelor a mo
dulelor de iluminat natural. Secre
tarul general al partidului a indicat,
de asemenea, să se găsească noi căi
și mijloace de folosire la maximum
a materiilor prime existente în țară,
înseși reușitele de pini acum ale
colectivului de aici demonstrind ma
rile posibilități existente in această
privință.
în semn de omagiu, de dragoste
și prețuire, tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-a fost oferită o frumoa
să vază avind pictate pe ea stema
țării și stema județului. încadrate de
motive compoziționale și coloristice
de inspirație folclorică specific ma
ramureșeană.
Mulțumind pentru orientările și
Indicațiile primite, pentru apropie
rile la adresa activității oamenilor
muncii de aici, directorul întreprin
derii a exprimat angajamentul ceramiștilar băimăreni de a nu precu
peți nici un efort pentru transpu
nerea acestora în viață.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat, în continuare, ÎNTREPRIN

DEREA DE MAȘINI-UNELTE,
ACCESORII Șl SCULE,situată
pe platforma industrială-esț a mu
nicipiului Baia Mare, unde a fost
intimpinat de Virgiliu Stere, adjunct
al ministrului industriei de mașiniunelte, electrotehnică și electronică.
Cu ajutorul unor grafice, directo
rul întreprinderii. Alexandru Chira.
a infătisat aspecte ale dinamicii pro
ducției la principalii indicatori, la
fluxurile de fabricație, exounind
preocupările pe linia diversificării si
înnoirii produselor. Intrată în func
țiune cu numai doi ani si jumătate
în urmă. întreprinderea a reușit să
realizeze tipuri de mașini-unelte
după concepție românească. Productia-marfă si netă a fost realizată si
depășită în 1980, iar pentru acest an
se prelimină depășirea planului la
indicatorii respectivi. S-a menționat,
totodată, că in cursul acestui trimes
tru se realizează primele produse
pentru export, urmind ca în anul
viitor ponderea exportului în totalul
producției să ajungă la 25 la sută.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
parcurge apoi citeva din halele de
producție ale întreprinderii. în sec
ția mecanică grea, dotată cu mașfid
de fabricație româneasqă. /sint pre
zentate piese de mart gabarit —
batiuri. montănțl, carcase etc. In
secția montaj au putut fi cunoscute
agregate realizate pentru prima dată
în țâră, cum sînt cele de honuit. de
broșat interior și exterior, mașinile
de alezat lagăre pentru carcasele de
motoare, cele de mortezat și diverse
subansamble și accesorii. Este vizi
tată apoi linia de fabricație a roților
dințate și sînt prezentate sculele
pneumatice și domeniile în care
acestea sint utilizate.
Pe parcursul vizitei în secțiile
de producție. tovarășul Nicolae
Ceaușescu a răspuns cu căldură manifestărilor de stimă și dragoste cu
care a fost înconjurat de colectivul
unității, a discutat cu muncitorii,
s-a interesat despre condițiile lor de
muncă, despre ciștigurile pe care le
realizează, le-a urat succes in mun
că și multă sănătate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
timpul dialogului cu gazdele, a apre
ciat rezultatele obținute de acest
tinăr colectiv de muncă și a insistat
asupra necesității de a se depune
toate eforturile pentru renunțarea la
importul de mașini-unelte, dat fiind
faptul că tara noastră produce toate
tipurile de astfel de mașini necesare
diverselor ramuri ale economiei na
ționale. Totodată, secretarul general
al partidului a indicat să se mani
feste in continuare preocupare pen
tru asimilarea de noi mașini. To
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut,
in același timp, să se ia măsuri pen
tru a asigura cele mai bune condiții
de muncă in halele de fabriOție. la
fiecare loc de muncă.
La plecare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a urat oamenilor muncii
din tinăra unitate băimăreană să
obțină noi și noi realizări, să se
poată mindri cu produse de înaltă
tehnicitate, iar întreprinderea să
devină un model de unitate a indus
triei constructoare de mașini.
„Noroc bun ! Este salutul nostru
mineresc ce vi-1 adresăm din inimă,
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu!".
Cu aceste cuvinte, caligrafiate dea
supra intrării in subteran, au ținut să
intimpine pe conducătorul partidului
și statului oamenii muncii de la

EXPLOATAREA MINIERĂ SĂSAR, unitate de prestigiu a mine
ritului maramureșean.
Au venit aici pentru a exprima
bucuria intilnirii cu conducătorul
partidului și statului, pentru a-i
spune bun venit în mijlocul lor, pen
tru a-i mulțumi că, aflat in vizită
în județul lor. tovarășul Nicolae
(Continuare in pag. a IV -a)
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mureș realizează deja peste 20
miliarde lei, ceea ce demonstrează
justețea politicii partidului pri
vind dezvoltarea tuturor județelor
țării, crearea condițiilor materiale
pentru înfăptuirea deplinei egali
tăți în drepturi între toți oamenii
muncii, fără deosebire de naționa
litate, pentru asigurarea de con
diții bune de muncă și viață în
toate județele patriei noastre, pen
tru toți locuitorii. Această politică
promovată neabătut de partidul
nostru asigură ridicarea generală a
nivelului de civilizație, a nivelului
de cultură, a nivelului de viață al
întregului nostru popor. (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !").
Am înfăptuit, în cincinalul tre
cut, programul de ridicare a nive
lului de trai material și spiritual.
Veniturile oamenilor muncii au
crescut cu circa 29 la sută, față de
20 la sută, cît prevăzusem inițial
— ceea ce subliniază cu putere
faptul că, odată cu dezvoltarea
forțelor de producție și creșterea
bogăției naționale, se creează con
diții pentru a înfăptui programul
de creștere a veniturilor și de ri
dicare a bunăstării poporului, țelul
suprem al politicii partidului nos
tru comunist. Aceasta subliniază
încă o dată că noi, comuniștii, nu
avem și nu vom avea niciodată
țel mai înalt decît de a asigura
poporului nostru bunăstarea, feri
cirea și independența, o viață tot
mai depănă, liberă. (Urale și aplauze - puternice ; se scandează
„Ceaușescu — luptător, pentru
pace și popor !“).
In acest cincinal, odată cu dez
voltarea forțelor de producție, cu
creșterea producției industriale și
agricole, ne-am propus și avem un
program de ridicare pe o treaptă
nouă a nivelului de trai al po
porului ; va crește retribuția, vor
crește pensiile și alte cheltuieli
sociale legate de creșterea venitu
rilor și a bunăstării tuturor oame
nilor muncii. Este necesar ca —
odată cu înfăptuirea programului
de dezvoltare a industriei și agri
culturii — să acționăm cu toată
fermitatea în vederea realizării în
întregime și a acestui program.
Avem în vedere să accentuăm autoconducerea, autoaprovizionarea, să
crească răspunderea fiecărei comu
ne, fiecărui județ, fiecărui oraș în
buna administrare și gospodărire.
Punînd în centrul preocupărilor
autoconducerea și autoaprovizio
narea, trebuie să facem ca toate
localitățile noastre să dispună de
mijloacele necesare pentru a asi
gura buna aprovizionare a locui
torilor, pe baza producției pe care
trebuie s-o realizăm în agricultură
în toate județele, în toate localită
țile patriei noastre.
Și județul Maramureș dispune de
condiții pentru a asigura satisfa
cerea din plin a necesităților de
consum ale populației. Chiar dacă
la cereale trebuie să mai primeas
că un ajutor, la animale dispune de
rezerve mari, poate să dea și altor
județe. Aceasta este valabil însă și
la alte produse.
Avem în vedere — așa cum am
menționat recent la „Ziua recoltei1'
— ca fiecare comună, fiecare oraș
să aibă în administrare proprie nu
mărul de animale care să-i asigure
carnea, laptele, ouăle, să aibă asi
gurate legumele și produsele ne
cesare.
Pornind la acest program, vrem
ca, încă de anul viitor, să asigurăm
condiții pentru ca fiecare localitate
să se poată gospodări, să se poată
autoaproviziona. Pentru aceasta
este necesar ca cetățenii din fiecare
localitate să cunoască programul,
să controleze modul cum se înfăp
tuiește și. '"rppreună cu consiliul
popular, să acționeze pentru reali
zarea lui. Dispunem și in județul
Maramureș de toate condițiile
pentru a realiza acest program începînd din 1982. (Aplauze și urale
puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“). Nu do
resc să mai repet ceea ce am spus
duminică la Brăila, dar este ne
cesar ca atît comitetul județean de
partid, consiliul popular județean,
toate consiliile populare, cît și toți
oamenii muncii, țărănimea din ju

deț să acționeze cu toate forțele
pentru a înfăptui acest program. La
stațiunea vizitată, la mica expoziție
pe care am văzut-o cu acest prilej,
am rămas cu impresii bune despre
rasa „Bruna de Maramureș", un
animal de productivitate, de per
spectivă, care asigură și lapte, și
carne și care poate satisface în
bune condiții cerințele unei zootehnii avansate, nu numai în Mara
mureș, ci și în mare parte din ju
dețele României.
Sînt convins că oamenii muncii,
țărănimea din Maramureș vor face
totul pentru a putea nu numai să
realizeze programul de asigurare a
bunei aprovizionări, dar — pe baza
unor creșteri mai mari ale produc
ției, a realizării unor greutăți mai
mari la animale — să aibă chiar un
plus de carne și de producție. De
exemplu, noi am luat în calcul un
porc de 110 kg, astfel ca fiecare
locuitor să aibă asigurată o jumă
tate de porc. Dacă comuna sau orașul
va crește porcii la peste 120 de kg,
atunci plusul de carne va rămîne în
întregime în comună, în localitatea
respectivă. Am luat în calcul ca o
bovină care merge la tăiere să aibă
400 de kg. în Maramureș, acum se
taie bovine la 500 kg, la 600 și chiar
peste 600 de kg. Dacă comunele sau
orașele — care vor dispune de un
număr de animale, socotindu-le la
400 de kg pentru a asigura
15 kg de carne de bovină pe
locuitor — vor obține 500 de kg la
tăiere, întreaga cantitate de carne
va rămîne localității respective.
Deci depinde de felul cum fieca
re localitate se va gospodări pen
tru a avea nu numai carnea sta
bilită, ci chiar un plus. Eu sînt
convins că multe localități vor
face totul pentru a obține produc
ții și mai mari. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
în cadrul măsurilor de autoconducere, de autoaprovizionare, am
hotărît să trecem la dezvoltarea în
toate localitățile a condițiilor de
fabricare a pîinii, a produselor, în
așa fel încît să nu se mai umble
dintr-un loc în altul. Am hotărît
ca în comunele unde nu se culti
vă grîu să asigurăm vînzarea griu
lui necesar pentru ca oamenii să-l
găsească în comună, să nu mai
meargă în alte județe. Am por
nit de la un consum mai mare de
cît cel pe care l-am realizat în
1980, în medie, pe locuitor. Noi
am realizat un consum mediu în
România de 172 kg de cereale pe
locuitor. Am stabilit pentru anul
acesta și anul viitor 180 kg, deși
sîntem țara cu cel mai mare con
sum de cereale din Europa. Sînt
țări care consumă sub 100 kg;
R.F.G.-ul consumă 68 de kg, în
Ungaria se consumă sub 120 kg,
în Cehoslovacia în jurul a 100 kg,
în R.D.G. de asemenea în jur de
100 kg. Dar, așa cum am spus și
la Brăila, am pornit de la obice
iul și tradițiile noastre, precum și
de la faptul că, treptat, vom ajunge și noi să reducem acest con
sum. Deci consumul mediu stabi
lit asigură în bune condiții buna
aprovizionare a populației cu pli
ne, cu produse din făină, atît la
orașe, cît și în zonele de munte,
unde nu se produce grîu suficient.
în această privință avem totul
pentru a asigura buna aprovizio
nare. Vreau însă să atrag din nou
atenția că, atunci cînd vorbim de
consumul mediu, nu înțelegem că
toți vor mînca aceeași cantitate de
pîine. Este evident că funcționarii,
de exemplu, cei care lucrează în
birouri, nu pot mînca cît minerii,
că minerii trebuie să mănînce de
două ori mai multă pîine decît cei
care lucrează în birouri. Chiar în
ce privește numărul de calorii, unul
este consumul pentru funcționari,
și altul pentru cei din minerit sau
metalurgie, unde sînt munci mai
grele. Deci media aceasta nu în
seamnă o repartiție egalitaristă, ci
înseamnă ca, în raport de munpă și
de vîrste, să se asigure consumul
necesar, adică atît cît poate fiecare
să consume. însă să punem capăt
risipei ! Nu trebuie să mai existe
nici un fel de risipă de pîine sau
de produse alimentare ! (Urale și
aplauze puternice).
Am stabilit ca, în următorii doi
ani, in toate localitățile, inclusiv

în comune, să construim brutării
— sau, în comunele mai mici,
la două-trei comune o brută
rie — să asigurăm pe plan local
aprovizionarea cu pîine, pre
cum și cu alte produse de care
oamenii au nevoie. Va trebui să
asigurăm dezvoltarea capacității
brutăriilor, pentru a putea asigu
ra în bune condiții producția de
pîine, a tuturor produselor nece
sare. Dar, trebuie să fim bine în
țeleși : cei care locuiesc la sate,
chiar muncitorii care lucrează în
Baia Mare, spre exemplu, și au
familiile la sate și dețin terenuri,
trebuie să cultive pămîntul.
Pămintul este un bun al tutu
ror, un bun național și trebuie să
producă pentru a asigura hrana
întregii națiuni. Nimeni nu poate
ține pămîntul fără muncă. Mi-au
spus unii muncitori că au apărut
prea mulți oameni care nu mun
cesc, că sînt unii care așteaptă să
primească totul, deși au pămînt,
deși pot munci. Dar, fiindcă so
țul sau soția lucrează, consideră că
ei și ceilalți nu mai trebuie să
pună mîna să lucreze în sat, în
cooperativă sau pe pămîntul lor.
Trebuie, neapărat, ca toată lu
mea din comună — inclusiv in
ginerul, medicul veterinar, învăță
torul, profesorul din comună —
pe lîngă activitatea lor, să lucreze
și în agricultură, iar atunci cînd
trebuie să însămînțăm sau să
strîngem recolta, toată lumea tre
buie să pună mîna pentru a cu
lege la timp, fiindcă numai prin
muncă putem avea o recoltă bună.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").
Am vorbit astăzi cu mulți cres
cători de animale. Mi-au arătat
vaci care dau 4, 5, 7, chiar și 9 mii
de litri de lapte. Oare nu este po
sibil ca toți cei care au pămînt
și locuiesc în sate — chiar dacă
lucrează în fabrică sau în mină —
să crească acasă și cîte o vacă ?
Este posibil și trebuie să crească
animale, să-și crească și-un porc,
să-și crească păsări, să-și cultive
pămîntul. Trebuie să facem acest
lucru, dragi tovarăși. Trebuie să
înțelegem că este necesar să ne
gospodărim și să folosim cît mai
bine mijloacele pe care le avem
pentru a smulge pămîntului recol
te cît mai mari, pentru a crește un
număr cît mai mare de animale,
pentru a asigura și carnea, șl lap
tele, și lîna de care avem nevoie
pentru stofe, tot ce este necesar
pentru ridicarea bunăstării genera
te a poporului. Pămîntul pe care-1
avem, posibilitățile de care dispu
nem astăzi în agricultură asigură
din plin înfăptuirea programului
stabilit de Congresul al XII-lea în
domeniul ridicării bunăstării, al
asigurării unui consum rațional și
suficient pentru toți oamenii mun
cii, pentru întregul popor. (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Avem în vedere ca în următoare
le săptămîni să publicăm acest
program, pentru ca fiecare comună,
fiecare oraș să-și cunoască obiec
tivele, să controleze modul în care
organele de stat, cetățenii acțio
nează pentru realizarea lor. Avem
convingerea că, aplicînd cu fermi
tate principiul autoconducerii și
autoaprovizionării, întărind rolul
organelor locale, al maselor popu
lare, lărgind democrația socialistă,
care înseamnă participarea mase
lor la conducere, dar și la reali
zarea planului de dezvoltare a țării,
vom face ca patria noastră să
parcurgă într-un timp scurt o cale
însemnată — să lichideze starea de
înapoiere de la care a plecat, să
realizăm, în acest cincinal, trecerea
la stadiul de țară mediu dezvoltată,
asigurînd poporului nostru un ni
vel de trai tot mai ridicat, o viață
demnă, liberă, înaintarea fermă a
României spre comunism ! (Aplauze
și urale puternice; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Odată cu aceasta este necesar să
acordăm mai multă atenție muncii
de pregătire profesională, de reci
clare și ridicare a cunoștințelor
profesionale pentru a putea mînui
în cele mai bune condiții' tehnica
modernă cu care sînt dotate toate
întreprinderile noastre și pentru a
putea produce noi înșine utilaje,
mașini, tehnică de un nivel înalt,

Primire tradițională pe meleagurile maramureșene

competitiv cu cele mai bune pro
duse similare, pe plan internațional,
pentru a asigura atît necesitățile
economiei naționale, cît și compe
titivitatea la export. Trebuie să fa
cem în așa fel încît produsele ro
mânești să constituie o mîndrie, să
exprime munca liberă, creatoare a
națiunii noastre, să . demonstreze
ce este în stare să realizeze un po
por care a lichidat pentru tot
deauna asuprirea, inegalitatea de
orice fel, care a devenit stăpîn pe
destinele sale și-și făurește în mod
conștient și liber propriul său viitor
comunist. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și
poporul !“).
în același timp, se impun măsuri
mai hotărîte pentru intensificarea
muncii politico-educative, de for
mare a omului nou, cu o înaltă
conștiință patriotică și revoluțio
nară. Este necesar să punem per
manent la baza muncii educative
concepția
revoluționară
despre
lume și viață, socialismul științific,
materialismul dialectic și istoric.
Trebuie să dăm noi dimensiuni
Festivalului „Cîntarea României".
Să facem în așa fel încît minună
ții constructori ai socialismului din
România să acționeze întotdeauna
ca adevărați revoluționari și patrioți, să facă totul pentru a con
tribui la înălțarea patriei pe culmi
cît mai înalte de progres și civili
zație, să facă totul pentru a asi
gura întărirea continuă a forței
materiale și spirituale a țării, ri
dicarea bunăstării generale a po
porului, întărirea independenței și
suveranității României ! (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu — Ceaușescu !“).
Dragi tovarăși și prieteni,
Acționînd cu toate forțele pentru
înfăptuirea Programului de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate, a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului, ne în
deplinim îndatoririle față de cauza
socialismului, față de popor, facem
totul pentru a asigura ridicarea pe
noi culmi a patriei noastre socia
liste și, în același timp, ne aducem
contribuția la cauza socialismu
lui în lume, la cauza păcii și co
laborării între popoare. (Urale șl
aplauze prelungite; Be scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !").
Sîntem pe deplin conștlenți că
pentru a realiza programul de dez
voltare a patriei avem nevoie de
pace, de colaborare internațională
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. în acest
spirit, partidul și statul nostru ac
ționează pentru întărirea și dezvoltarea solidarității cu toate țările
socialiste, punînd, desigur, pe pri
mul plan relațiile cu țările socia
liste: vecine. Acționăm în așa fel
încît solidaritatea țărilor socialiste
să devină un factor tot mai impor
tant în lupta pentru pace, pentru
independență, pentru progres, pen
tru socialism. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).
Dezvoltăm relațiile cu țările în
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate, cu țările mici și mijlocii, în
spiritul principiilor întăririi soli
darității cu toate popoarele care
luptă împotriva imperialismului și
colonialismului, pentru dezvoltarea
lor economico-socială liberă și in
dependentă. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
în același timp, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, extin
dem. relațiile cu țările capitaliste
dezvoltate, cu poate statele lumii,
fără deosebire de orînduire socia
lă. Participăm activ la diviziunea
internațională a muncii.
Așezăm cu toată hotărîrea Ia
baza relațiilor cu toate statele
principiile deplinei egalități în
drepturi, respectului independenței
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, renunțării la for
ță și la amenințarea cu forța,
dreptul, fiecărui popor de a fi sțăpîn pe destinele sale, de a se dez
volta liber, fără nici un amestec
din afară. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
pace !“).
în viața internațională asistăm
la o agravare a încordării ; există

multe conflicte între state, multe
probleme nesoluționate, ceea ce
face să crească pericolul unui nou
război. De aceea, România se pro
nunță cu toată fermitatea pentru
oprirea agravării situației interna
ționale, pentru trecerea la soluțio
narea tuturor problemelor dintre
state numai și numai pe calea tra
tativelor. Considerăm că orice pro
blemă, oricît ar fi de complicată,
poate și trebuie să fie soluționată
numai prin tratative. Trebuie să se
renunțe la calea armelor, trebuie
să se renunțe la forță în soluționa
rea acestor probleme ! Aceasta
este in interesul tuturor statelor,
al cauzei păcii și progresului, al
dezvoltării popoarelor într-o lume
mai dreaptă și mai bună. (Urale și
aplauze puternice; se scandează
„Vom munci și vom lupta, pacea
o vom apăra !“).
Acționăm cu toată fermitatea
pentru dezvoltarea cooperării și
înfăptuirea securității în Europa.
Dorim ca la reuniunea ce se des
fășoară la Madrid — și care și-a
reluat recent lucrările — să se ajungă la înțelegeri cît mai bune
pentru dezvoltarea încrederii și co
laborării. Dorim să 6e hotărască
convocarea unei conferințe pen
tru încredere șl dezarmare pe con
tinentul nostru, să se dea curs vo
inței popoarelor de a întări cola
borarea, de a pune capăt politicii
de încordare. Este necesar, totoda
tă, să se asigure continuitatea reu
niunilor de acest tip in vederea
înfăptuirii documentelor semnate
la Helsinki. România este gata să
găzduiască următoarea reuniune,
să asigure toate condițiile bunei ei
desfășurări. Dacă această reuniu
ne va avea loc Ia București, vom
face totul pentru ca ea să poată
contribui la destindere, la colabo
rare, la pace. (Urale și aplauze pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).
Sîntem profund îngrijorați de
acumularea în Europa a unor can
tități uriașe de armamente de tot
felul, inclusiv de armamente nu
cleare, care pot distruge de cîteva
ori omenirea. Sîntem, de aseme
nea, profund îngrijorați de măsu
rile anunțate în vederea ampla
sării și dezvoltării rachetelor cu
rază medie de acțiune, producerii
bombei cu neutroni. Pornind de la
toate acestea, considerăm că tre
buie să facem totul pentru a opri
producerea și amplasarea de noi
rachete cu rază medie și de orice
fel de rachete nucleare în Europa,
să se treacă, totodată, la reducerea
și înlăturarea celor existente și,
în perspectivă, la distrugerea lor.
Numai în aceste condiții Europa
— ca întreaga lume, dealtfel —
poate trăi cu sentimentul că este
înlăturat pericolul unui război
nuclear ! Trebuie să împiedicăm
producerea bombei cu neutroni !
(Aplauze puternice, prelungite, se
scandează „Ceaușescu — pace I",
„Ceaușescu și poporul !").
Ne pronunțăm, cu toată hotărîrea, pentru oprirea cursei înarmă
rilor. Acționăm pentru a se în
gheța cheltuielile militare — care
au depășit 500 miliarde de dolari
— la nivelul anului 1981 și pentru
a se trece în următorii ani la re
ducerea lor treptată, în așa fel
încît să se asigure un echilibru
corespunzător între toate părțile,
securitatea tuturor națiunilor ; dar
acest echilibru trebuie realizat nu
prin producerea de noi armamen
te, ci prin redueerea echilibrată,
sub control internațional, a arma
mentelor existente. Aceasta con
stituie o cerință fundamentală a
progresului economic și social, a
bunăstării popoarelor, a asigurării
păcii ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — pace !•).
în acest spirit și pornind de la
situația gravă care s-a creat, am
hotărît, în cadrul Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, să adresăm
întregului nostru popor apelul de
a se angaja, cu toată forța și sub
toate formele, în lupta pentru
dezarmare, pentru pace, pentru
dreptul fundamental al popoarelor
la viață, la libertate, la indepen
dență, pentru dreptul oamenilor
de a trăi în pace. (Aplauze

și urale puternice; m scandează
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu
și poporul I").
Salutăm marile manifestații îm
potriva războiului și pentru pace
ce se desfășoară în multe state
din Europa și în alte țări ale
lumii și sîntem hotărîți să acțio
năm împreună, să întărim solida
ritatea, să facem ca de la un capăt
la altul al Europei să răsune pu
ternic voința popoarelor de a
trăi în pace, de a pune capăt înar
mărilor, bombelor atomice, rache
telor, bombei cu neuta^ni I (Urale
și aplauze puternice, îndelungate ;
se scandează „Ceaușescu — pace!",
„Ceaușescu și poporul !“).
Sîntem, de asemenea, preocupați
de situația economică mondială
grea, de faptul că, în ultimul de
ceniu, s-a adîncit și s-a mărit de
calajul dintre bogați și săraci,
dintre țările dezvoltate, bogate, și
țările sărace, în curs de dezvol
tare. De fapt, țările dezvoltate,
bogate, au devenit mal bogate, iar
țările în curs de dezvoltare, să
race — care reprezintă aproape
două treimi din omenire — au
devenit mai sărace. Aceasta ca
urmare a inegalităților în relațiile
economice, a politicii Imperialiste
și colonialiste, a faptului că țările
bogate nu doresc să țină seama
de năzuințele și dorința popoare
lor care au fost secole de-a rîndul
asuprite, de a se dezvolta șl a
trăi în deplină egalitate cu toate
națiunile lumii.
Este necesar să facem totul pen
tru o nouă ordine economică in
ternațională. Trebuie să se adopte
hotărîri și măsuri ferme pentru
sprijinirea țărilor în curs de dez
voltare, care, la rîndul lor, trebuie
să facă ele însele, eforturi susți
nute în direcția lichidării rămînerii în urmă, a asigurării pro
gresului lor economic și social.
Dar fără ajutorul țărilor dezvol
tate nu se va putea soluționa
această problemă în secolul în
care noi trăim. Este necesar să
facem totul pentru ca, în următo
rii ani, să se treacă la înfăptuirea
noii ordini economice internaționa
le, să se realizeze relații de egali
tate, de avantaj reciproc, să se asi
gure accesul la cuceririle științei
și tehnicii moderne al tuturor po
poarelor, în condiții avantajoase.
Este în interesul tuturor națiu
nilor, inclusiv al celor dezvoltate,
de a se lichida situația actuală,
de a se crea o nouă ordine eco
nomică internațională, pentru a
asigura stabilitatea și dezvoltarea
economiei mondiale, progresul tu
turor statelor, în primul rînd al
celor rămase în urmă. Ca țară so
cialistă în curs de dezvoltare, noi
sîntem alături de aceste țări, fa
cem și vom face totul pentru a
întări solidaritatea cu ele și' ac
ționăm împreună pentru noua or
dine economică internațională.
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
Problemele complexe ale lumii
de azi nu pot fi soluționate decît
cu participarea activă, democrati
că a tuturor statelor, indiferent
de mărime sau de orînduire so
cială. în mod deosebit, trebuie sâ
se asigure condiții pentru partici
parea în condiții de deplină ega
litate a țărilor mici și mijlocii, a
țărilor în curs de dezvoltare și
nealiniate, vital interesate în so
luționarea democratică, în intere
sul fiecărei națiuni, a problemelor
lumii de azi.
Trebuie să crească și mai mult
rolul Organizației Națiunilor Uni
te, al altor organisme internațio
nale în soluționarea problemelor
care confruntă omenirea, în asi
gurarea participării popoarelor la
rezolvarea lor, în interesul păcii,
al progresului și independenței, al
dezvoltării lumii. (Urale și aplauze
puternice, prelungite).
Avem ferma convingere că po
poarele dispun de forța necesară,
că stă în puterea lor să impună o
politică nouă, de egalitate, demo
cratică, să oprească cursa înarmă
rilor, să asigure trecerea la dezar
mare, pacea și colaborarea in
ternațională ! în puterea po
poarelor, a maselor populare stau
cauza păcii și civilizației, în
săși existența vieții în Europa și

pe întreaga planetă I Să facem
totul pentru a asigura civilizația,
viitorul generației noastre, al gene
rațiilor care vor urma I Să facem
ca viitoarele generații să poată
spune : Iată generația care a trăit
în condițiile grele ale sfîrșitului
anilor 2000, și-a făcut datoria, a
luptat pentru a asigura pacea, via
ța, dar a luptat și pentru dreptate
socială și națională, a luptat pen
tru schimbarea lumii, pentru a
asigura victoria societății socialiste,
a dreptății pentru toată lumea.
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc să exprim
încă o dată satisfacția pentru ceea
ce am putut constata în munca or
ganizațiilor de partid, a oamenilor
muncii din Baia Mare și din jude
țul Maramureș. Consider că reali
zările obținute sînt deopotrivă re
zultatul activității oamenilor mun
cii și a organizațiilor de partid, că
numai împreună, în strînsă unitate,
putem asigura mersul nostru ferm
înainte, înfăptuirea în toate unită
țile, în județe, pe întreaga țară, a
programului pe care îl avem.
Trebuie să întărim unitatea în ca
drul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. Organizațiile de
partid să nu uite nici un moment
că rolul comuniștilor este ca, în
orice împrejurări, să servească po
porul, cauza păcii și socialismului,
să fie permanent în mijlocul po
porului și să acționeze împreună cu
poporul, să lupte și să muncească
în spirit revoluționar, în spirit pa
triotic pentru dezvoltarea continuă
a României, pentru a asigura întă
rirea independenței și suveranității
patriei noastre. (Aplauze și urale
puternice; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!“).
Nu se poate construi nici o so
cietate decît în condiții de pace, dar
și în condiții de independență ! Tre
buie să facem totul pentru a întări
continuu forța și puterea economi
că, dar și independența patriei
noastre socialiste ! (Urale și aplau
ze puternice; se scandează
„Ceaușescu — luptător, pentru pace
și popor !“).
întotdeauna trebuie să ne fie vii
în minte versurile care spun că :
Viața și robia nu pot sta împreună
Nu e totodată pace și furtună.
Și noi trebuie să facem totul, să
asigurăm că vom avea pacea !
Am lichidat robia ! Să lichidăm și
războaiele, să putem trăi în liber
tate și în pace ! (Urale și aplauze
puternice, prelungite; se scandează
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu
și poporul !“).
Dragi tovarăși,
După cum știți, în întreaga țară
se desfășoară o puternică întrece
re între județe, pentru ocuparea
locului I în industrie, în agricul
tură și în alte domenii. Aș dori ca
și județul Maramureș să se an
gajeze cu mai multă hotărîre în
această întrecere. Nu pretind să
sărbătorim „Ziua recoltei" în Ma
ramureș, dar cred că se poate cere
ca oamenii muncii din acest județ
să se angajeze să ocupe — cel
puțin într-un an din acest cinci
nal — locul I în industrie. Și tre
buie să faceți totul în privința aceasta, tovarăși ! (Aplauze și
urale prelungite; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Avînd încrederea deplină în ca
pacitatea creatoare a maramureșe
nilor, vă urez din toată inima,
dumneavoastră, tuturor oamenilor
muncii, tuturor locuitorilor, succe
se tot mai mari în întreaga activi
tate, multă sănătate și multă fe
ricire ! (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — pace !“. într-o
atmosferă de puternică însuflețire,
toți cei prezenți la marea aduna
re populară aclamă și ovaționează
îndelung pentru Partidul Comunist
Român — forța politică conducă
toare a națiunii noastre — pentru
secretarul general al partidului,
președintele României socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Dialog cu muncitorii, cu specialiștii despre calitatea produselor la întreprinderea „Maratex”
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Vizita de lucru a tovarășului Nicoiae Ceaușescu în județul Maramureș
(Urmare din pag. a Il-a)

Ceaușescu a ținut să stea de vorbă
cu ei, cu oamenii muncii din subte
ran, mineri de la Cavnic. Herja, Șuior, Nistru, din alte puncte de pe
harta mineritului maramureșean.
In numele tuturor, al harnicului și
puternicului detașament mineresc
din Maramureș, secretarul general al
partidului este salutat de Valeriu
Gabrian, director general al Centra
lei miniere. Cuvintele sale pline de
căldură exprimă recunoștința mine
rilor pentru preocuparea statornică
a conducerii partidului și statului,
personal a tovarășului Nicoiae
Ceaușescu față de activitatea și viața
oamenilor din această deosebit de
importantă ramură a economiei
noastre naționale.
Secretarului general al partidului
1 se raportează că o preocupare esențială o reprezintă introducerea
mecanizării în minerit, asigurarea
pe această cale a creșterii produc
ției, ridicării productivității muncii
și, in același timp, îmbunătățirii con
dițiilor de muncă. Aceste preocupări
se regăsesc dealtfel si în cadrul ex
poziției amenajate pe platoul din
fața galeriei de acces în mină. To
varășului Nicoiae Ceaușescu îl sint
înfățișate o serie de realizări recen
te din domeniul asimilării de utila
je pentru mecanizare în subteran și
la suprafață, pentru reducerea con
sumurilor specifice de energie șl
combustibil. în cincinalul trecut s-au
asimilat în fabricație, oe baza do
cumentațiilor întocmite de Institu
tul de cercetări și proiectări pentru
minereuri neferoase, în colaborare
cu alte institute de specialitate, uti
laje diferite, cum sînt : mașini de
extracție, cărucioare de perforat, in
stalații de perforat găuri lungi, mori
de mare capacitate. In acest an șt pe
întreg cincinalul există un program
de asimilări de utilaje pe baza pro
gramului aprobat de conducerea
partidului. In documentația de exe
cuție pentru actualul cincinal, por
nind de la cercetările efectuate, s-au
cuprins diverse soluții tehnice, ce
vor conduce la economii de energie
electrică și combustibil apreciate la
50 milioane lei anual. în general,
măsurile vizează folosirea corespun
zătoare a aerului comprimat, elimina

rea «pierderilor, recuperarea căldurii.
Un loc important in cadrul aces
tui dialog de lucru cu minerii mara
mureșeni îl ocupă metodele, moderne
de exploatare a minereurilor. In această direcție este prezentată insta
lația pentru exploatarea pe felii ver
ticale a minereurilor, realizată în ca
drul unui program coordonat de cen
trala de specialitate. Secretarul ge
neral al partidului este informat că
noua tehnologie folosește utilaje de
mare productivitate. Acestea permit
reducerea consumului de lemn de
mină de peste 5 ori, dublarea pro
ductivității muncii, diminuarea con
sumului de energie electrică și pneu
matică. Totodată, este prezentat un
utilaj aflat în curs de experimen
tare. prin a cărui folosire se asigură
creșterea producției, imbunătățirea
condițiilor de murtcă, acesta insumind și alte numeroase avantaje.
Adresindu-se tovarășului Nicoiae
Ceaușescu, directorul Exploatării mi
niere Săsar, Alexandru Corpade, și
directorul Exploatării miniere Sulor,
Constantin Curpănti, înfățișează as
pecte privind desfășurarea activității
de producție în subteran, rezultatele
obținute in acest prim an al cincina
lului, o serie de experiențe în redu
cerea consumurilor do energie și
combustibil.
In continuare, tovarășul Nicoiae
Ceaușescu. oprindu-se în fața unor
vagoneți cu minereu abia scos la su
prafață. examinează. împreună cu
specialiștii prezenți, calitatea acestu
ia, indiclnd intensificarea eforturilor
pentru a prospecta și da in exploa
tare zăcăminte cu conținut mai ridi
cat de mineral util.
Apropilndu-se de un grup de mi
neri, tovarășul Nicoiae Ceaușescu ii
întreabă: Cum merge treaba, dragi
tovarăși? Cum stați cu planul? Putem
scoate mai multă producție? Trebuie
să ne organizăm mai bine, spune to
varășul Nicoiae Ceaușescu. trebuie să
ne gospodărim mai bine, pentru că
tot ceea ce facem, facem pentru noi.
numai pentru noi. S-a construit mult
în Baia Mare, si în Sighetu Marmației la fel. aproape nici nu am mai
recunoscut orașul. Deci trebuie să si
producem mai mult, și tot ce pro
ducem este pentru ridicarea nivelu
lui de trai, pentru viața noastră.
Să facem totul pentru pace si să

facem totul pentru dezarmare. Vă
doresc succes mult, multă sănătate
șl „noroc bun!"
Minerii răspund că pot lucra mai
bine și se angajează în fata secreta
rului general al partidului să spo
rească producția de minereu.
Toți cei prezenți scandează intr-un
singur glas „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și minerii !“.
Cadrele din conducerea ministeru
lui si a centralei de resort, a Exploa
tării miniere Săsar asigură pe secre
tarul general al partidului că mine
rii maramureșeni vor depune toate
eforturile pentru a îndeplini întoc
mai sarcinile încredințate.
La ieșirea din incinta întreprinde
rii, sute de oameni ovaționează pe
conducătorul partidului și statului,
aplaudă cu însuflețire. Coborînd din
mașină, tovarășul Nicoiae Ceaușescu
se adresează celor aflatl aici, interesîndu-se de condițiile lor de muncă și
viață. Minerii, in binecunoscuta lor
ținută de lucru, cu lămpașul prins
deasupra frunții, ÎI mulțumesc din
inimă, adresindu-i cuvinte emoțio
nante : „Să trăiți. Ia multi ani și să
nătate. tovarășe Ceaușescu !“.
„Noroc bun. tovarăși !“. a spus la
despărțire secretarul general al parti
dului.
Se vizitează, în continuare, o altă
unitate minieră din zona Sâsarului —

UZINA DE PREPARARE.
Numeroși mineri ies in întimpinarea secretarului general al parti
dului, oterindu-i cu afecțiune flori,
urindu-i, din inimă, bun venit în
mijlocul lor. Sint gesturi calde, emo
ționante. care pun pregnant in lu
mină sentimentele de profundă dra
goste, , stimă șl recunoștință ale
colectivului întreprinderii fată de
conducătorul partidului si statului,
pentru tot ceea ce a făcut si face ca
minerii să se bucure. împreună cu
întregul popor, de condiții tot mai
bune de muncă și viată, ca patria
noastră socialistă să prospere și să
înflorească continuu, in deplină li
bertate și independentă, pentru ca in
lume să triumfe pacea, liniștea și
bunăstarea.
în această ambianță însuflețită
începe vizita tovarășului Nicoiae
Ceaușescu la Uzina de preparare din
Săsar.

Directorul întreprinderii, ing. Tra
ian Schian. informează pe secretarul
general al partidului că intregul co
lectiv desfășoară o susținută activi
tate pentru a-$i aduce o contribuție
sporită la valorificarea superioară a
metalelor din bazinul băimărean. In
acest sens, sint relevate realizările
obținute în îndeplinirea indicatorilor
de plan pe primul an al cincinalului.
Se subliniază faptul că producția a
cunoscut o dinamică mereu ascen
dentă. uzina prelucrind zilnic 3 300
tone de minereu. Gazdele evi
dențiază căile principale prin care
s-a obținut creșterea continuă a
producției : modernizarea tehno
logiilor de prelucrare a mine
reurilor. în vederea ridicării gradu
lui de recuperare a metalelor, per
fectionarea utilajelor, fabricate în
exclusivitate în tară, utilizarea In
tensivă a instalațiilor existente, or
ganizarea mai judicioasă a muncii.
Totodată, sint reliefate măsurile în
treprinse si rezultatele înregistrate
oe linia creșterii productivității mun
cii. reducerii cheltuielilor de produc
ție. a consumului de materii prime,
materiale si energie — îndeosebi a
otelului — diminuării importurilor.
In discuțiile ne care le are cu spe
cialiștii în timpul vizitării unor sec
ții ale uzinei, tovarășul Nicoiae
Ceaușescu cere să se acționeze. în
continuare, pentru o cit mai bună
folosire a capacităților de producție,
s utilajelor aflate în dotarea între
prinderii.
Colectivul uzinei face din nou
secretarului general al partidului, la
Plecare, o caldă manifestare de dra
goste si stimă, angaiîndu-se să nu
precupețească nici un efort pentru
a transpune în faot indicațiile date
pentru a ridica întreaga muncă la un
nivel superior de calitate si eficientă.
Adresîndu-se oamenilor muncii din
întreprindere.
tovarășul
Nicoiae
Ceausescu le-a urat noi succese în
activitate, multă sănătate si fericire.
De la Uzina de preparare Săsar,
coloana oficială străbate mari artere
ale municipiului Baia Mare. îndreptîndu-se sore casa de cultură, unde
are loc adunarea populară. De-a lun
gul întregului traseu, mii de băimăreni l-au salutat cu însuflețire oe
secretarul general al partidului, ovationîndu-1 îndelung.

MAREA ADUNARE POPULARA DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului în județul Mara
mureș s-a încheiat printr-o mare
adunare populară care a avut loc pe
platoul din fata casei de cultură a
municipiului Bala Mare.
Peste 70 000 de oameni al muncii
din municipiul Baia Mare și din ora
șele si comunele învecinate — mi
neri, metalurgiști. constructori, textiliști. forestieri, constructori de ma
șini. țărani, elevi si studentl — au
participat la această emoționantă întîlnire cu secretarul general al par ti
dului. președintele tării, tinind să ia
cunoștință nemijlocit de orientările
mobilizatoare pe care tovarășul
Nicoiae Ceaușescu le adresează ma
ramureșenilor. întregului nostru po
por.
Adunarea populară Constituie pen
tru băimâreni prilejul de a-si reafir
ma satisfacția de a-1 avea din nou
în mijlocul lor pe secretarul general
al partidului, pe căi care, neprecupe
țind timp și efort, și-a Închinat în
treaga viață și activitate propășirii
României socialiste, netezind drumul
spre comunism, pe care români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți pășesc într-o unitate de nezdrun
cinat.
în marea Piață domnește o at
mosferă plină de însuflețire. Mii de
oameni poartă steagurile târli și
partidului, eșarfe tricolore, portrete
ale tovarășului Nicoiae Ceaușescu.
pancarte pe care sint înscrise urări
la adresa conducătorului partidului
și patriei socialiste. Pe frontispiciile
clădirilor ce mărginesc plata se
aflau panouri pe care scria : „Bine
ați venit pe meleagurile maramure
șene. mult iubite și stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu !“. „Azi e zi de
sărbătoare, Ceaușescu în
Baia
Mare
„Munca, pacea, omenia,
Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu
și poporul apăra-vor viitorul !“,
„Maramureșenii înfăptuiesc neabătut
hotăririle Congresului al XII-lea al
P.C.R.".
Uralele si ovațiile cu care este intimpinat tovarășul Nicoiae Ceaușescu
contenesc cu greu. Miile de partici
pant! scandează : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu si poporul !“.
„Ceausescu-pâCe !“. Băimărcnii își
manifestă in acest chip hotărirea de
a munci șl lupta Împreună cu intre
gul popor pentru Înfăptuirea politicii
interne si externe a Partidului Co
munist Român si statului nostru, de
a da viată obiectivelor stabilite de
Congresul al XII-lea al partidului.
70 000 de glasuri și-au exprimat in
acest fel convingerea că aceste no
bile idealuri nu pot fi împlinite dedt
într-un climat de destindere, pace,
siguranță Si încredere in Europa si
în lume. Este o manifestare a în
crederii pe care băimărenli, alături
de întregul nostru popor, o au în po
litica de pace promovată cu Consec
ventă strălucire de secretarul gene
ral al partidului, ale cărui initiative
pentru Instaurarea securității si li
niștii în Europa $1 în lume vor fi
înscrise în istoria umanității. „Nu,
bombei cu neutroni !“. „DeZarmarepace !“, „Să acționăm pentru instau
rarea unul climat în care toate po
poarele să ee poată dezvolta liber și
suveran, la adăpost de orice amestec",
scria pe pancartele purtate de participantll la marea adunare populară
din municipiul Bala Mare.
Tovarășul Nicolăe Ceaușescu a
răspuns cu căldură manifestărilor de
dragoste și respect ale mulțimii.

Desehizînd adunarea. tovarășul
Ghcorghe Pop. prim-secretar al co
mitetului județean Maramureș al
P.C.R.. a spus :
Mult iubite șl stimate tovarășe
secretar general Nicoiae Ceaușescu,
Stimat! tovarăși.
Tot ce-i cuget șl simțire patriotică
tn Maramureș, străbună vatră româ
nească. Își deschide larg porțile inimii
spre a cuprinde in căldura ei pe fal
nicul vlăstar al poporului român. ce-i
poartă cu demnitate mesajul celor
mai Înălțătoare idealuri, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu.
Ne este de necuprins recunoștința
față de dumneavoastră, mult iubite
tovarășe Nicoiae Ceaușescu. că vă
aflați din nou in mijlocul nostru, oferindu-ne fericitul prilej de a vă adre
sa CU căldura inimilor noastre urarea
strămoșească de bun venit în județul
Maramureș I
Știm bine, mult stimate tovarășe
secretar general, cit datorăm gindirli
si acțiunii dumneavoastră profund

revoluționare, patriotice. Dacă astăzi
ni-i casa casă și masa masă, dacă ni-i
viata liberă, demnă, aceasta se dato
rează in primul rlnd faptului că avem
șansa de a fi contemporani epocii
care, cu deplin temei, este denumită
„epoca Ceaușescu".
Dumneavoastră, scumpe tovarășe
secretar general, cunoașteți bine Ma
ramureșul. Ne-ați ajutat să obținem
realizări mari in toate domeniile de
activitate, să transformăm Maramu
reșul. ne-ați sprijinit să trecem peste
greutăți, ne-ați oferit soluții pentru
a spori eficienta muncii noastre.
Zi de zi. clipă de Clipă, inimile
noastre au simțit alături bătaia inimii
dumneavoastră. Aplicind indicațiile
dumneavoastră, oamenii muncii din
județul Maramureș, tineri și vîrstnlci,
bărbați și femei, fără deosebire de
naționalitate, în frunte cu comuniștii,
au dăltuit pe chipul Maramureșului
marile frumuseți socialiste.
Vă raportăm, mult iubite tovarășe
secretar general, că. sub conducerea
organizațiilor de partid, oamenii
muncii maramureșeni au înscris noi
succese în înfăptuirea hotăririlor
Congresului al XII-lea al partidului.
Planul pe primele 9 luni ale anului
la producția netă industrială a fost
îndeplinit în proporție de 104,6 la
sută, cu o depășire de aproape două
milioane lei, iar productivitatea mun
cii a fost depășită cu 4,1 la sută.
Acționînd cu fermitate, cu înaltă
responsabilitate muncitorească pentru
afirmarea laturilor calitative ale pro
ducției, pentru aplicarea noului me
canism economico-flnanciar. oamenii
muncii din industria județului au re
dus cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă cu 12,5 lei, rezultînd pe
această cale economii în valoare de
159 milioane lei. Gospodărind cu cea
mai mare grijă resursele materiale,
în aceeași perioadă au fost economi
site 18 785 tone combustibil conven
țional și aproape 4.8 milioane kilowațiorâ energie electrică.
în agricultură, în acest an lucrările
de recoltare și de insămintare s-au
desfășurat în perioade mai scurte și
la parametri calitativi superiori ani
lor precedenți. tn prezent continuăm
cu toate forțele arăturile de toamnă
pe întreaga suprafață planificată. în
zootehnie sint finalizate măsurile
pentru o bună stabulație pentru iarnă,
atit în ce privește condițiile de
adăpostlre, cit $i Îngrijirea si furaja
rea animalelor.
în prezent acționăm cu toată răs
punderea pentru aplicarea decretelor
Consiliului de Stat privind aprovizio
narea populației, adoptarea celor mal
eficiente măsuri care să asigure autoconducerea și autoaprovizionarea co
respunzătoare a tuturor localităților
județului.
Realizări frumoase avem și tn cele
lalte domenii de activitate, în munca
de educație, de formare a omului nou,
cu o înaltă conștiință socialistă, pa
triotică. revoluționară.
Este adevărat, mult stimate tova
rășe secretar general, că bilanțul
nostru nu este în totalitate la nivelul
cerințelor și nici al posibilităților de
care dispune județul nostru. La pro
ducția fizică industrială, la investiții,
la export, la unii indicatori din agri
cultură realizările nu sînt la nivelul
planului. Sintem pe deplin conștienti
că neindeplinirile ni se datoresc in
primul rînd nouă, lipsurilor care s-au
manifestat In activitatea noastră. Noi
ne cunoaștem bine neajunsurile și
vrem să vă asigurăm că sintem an
gajați într-o amplă ofensivă pentru
Înlăturarea lor, spre a ne îndeplini în
cele mal bune condiții sarcinile
care ne revin pe acest an și pe în
tregul cincinal
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu, și noi, maramure
șenii. am primit cu cea mal profundă
satisfacție noua inițiativă a dumnea
voastră. menită să contribuie la in
staurarea în lume a păcii, securității,
a colaborării și Înțelegerii între toate
popoarele lumii. Am vrea să vă în
credințăm că în vibranta dumnea
voastră chemare la pace, la dezarma
re arde șl focul viu al dorinței noas
tre, al maramureșenilor, ca dealtfel
al Întregului popor român. Nimic nu
ne va abate de la lupta pentru
triumful marilor idealuri pe care le
exprimă Apelul pentru dezarmare și
pace al Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste.
Avem înscrise pe stindardul de
luptă și muncă obiective de o impre
sionantă măreție. Avem pe deplin
conștiința capacității noastre de a le
înfăptui. Dar pentru aceasta avem
nevoie de pace, de liniște, spre a

edifica ceea ce ne-am propus, o viață
nouă, liberă și fericită.
Stimați tovarăși.
Trăim astăzi cinstea de a avea din
nou în mijlocul nostru pe cel mal
vrednic și mai devotat fiu al poporu
lui nostru, pe ctitorul și arhitectul
României socialiste, pe omul devenit,
prin gindu-i și fapta-i revoluționară,
coloana de susținere a edificiului
nostru socialist, pe omul intrat în
conștiința noastră, in viața si în ros
tirile noastre de zi cu zi : „Ceaușescu
șl poporul", „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu—România". Pe omul
aflat în avangarda bătăliei mon
diale pentru pace, libertate, dreptate,
independentă, suveranitate si bună
înțelegere pe întreaga planetă. Pe
omul al cărui nume este rostit pre
tutindeni cu aleasă stimă și înaltă
considerație : Nicoiae Ceaușescu.
Revărsâm din adincul sufletelor
noastre înflăcărate urarea strămoșeas
că : Trăiască mulți ani. cu sănătate,
mult iubitul nostru cond'icăto-. secre
tarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicoiae
Ceaușescu !
în cuvîntulsău. tovarășul Nicoiae
Dlcu, șeful Exploatării miniere Cav
nic, a spus :

Mult iubite și stimate
Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

tovarășe

îmi revine deosebita cinste ca. in
numele tinerilor de la Exploatarea
minieră Cavnic, să vă adresez cele
mai calde mulțumiri dumneavoastră,
mult Iubite și stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu, pentru grija ce
ne-o purtați nouă, minerilor, familii
* noastre, tuturor oamenilor mun
lor
cii, pentru activitatea neobosită pe
care O desfășurați în folosul între
gului popor, al întăririi continue a
României socialiste.
Vă raportăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că, avind în cen
trul preocupărilor noastre sporirea
eficienței in toate sectoarele de ac
tivitate, așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră, colectivul nostru de
muncă a realizat și depășit toți in
dicatorii de plan pe primele 10 luni
ale acestui an și a obținut o pro
ducție suplimentară in valoare de 41
milioane lei in condițiile reducerii
cheltuielilor de producție, econo
misirii de energie electrică și com
bustibil.
Mă folosesc de acest fericit prilej
pentru a exprima încă o dată pro
funda noastră recunoștință pentru
atenția deosebită pe care dumnea
voastră, minerul de onoare al țării,
o acordați îmbunătățirii permanente
a condițiilor de muncă și viață ale
minerilor. Recentele decrete ale
Consiliului de Stat cu privire la în
tărirea autoconducerii șl autoaprovizionării teritoriale constituie o nouă
dovadă a grijii partidului și statului
nostru, a dumneavoastră personal,
pentru creșterea continuă a nivelu
lui de viată al întregului popor. Răspunzînd acestei griji, noi, minerii
din Cavnic, vom munci cu și mai
multă dăruire, conștienti fiind că
numai munca stă la temelia prospe
rității țării, a bunăstării noastre.
Vă rugăm să ne permiteți, mult
stimate tovarășe secretar general, ca
de la tribuna acestei mari adunări
populare să exprim adeziunea noas
tră, a tuturor minerilor, față de noua
dumneavoastră inițiativă de pace, da
dezarmare șl destindere, pentru În
tărirea colaborării între popoare,
Alăturindu-he glasul nostru întregu
lui popor român, cerem cu fermitate
oprirea cursei înarmărilor și scoa
terea în afara legii a tuturor armelor
de distrugere în masă.
Permiteti-mi, în încheiere, să vâ
asigur, mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicoiae
Ceaușescu. că, noi, minerii, vom
acționa cu toată priceperea și dă
ruirea. cu toată hotărirea noastră
muncitorească pentru a ne onora in
mod exemplar sarcinile, contribuind
pe această cale Ia progresul continuu
al economiei naționale.
Să ne trăiți ani multi și fe
riciți. mult iubite tovarășe Nicoiae
Ceaușescu, pentru a conduce poporul
român pe înaltele culmi ale civili
zației socialiste și comuniste I
în cuvîntul său, tovarășa Margare
ta Polhacl, maistru, secretar al co
mitetului de partid, președintele
consiliului oamenilor muncii de la

întreprinderea textilă Baia Mare, a
spus :
Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Vizita dumneavoastră in munici
piul Baia Mare și in județul nostru
constituie pentru locuitorii acestor
meleaguri p adevărată sărbătoare de
suflet și simțire.
Cu atit mai mult pentru noi, oa
menii muncii de la întreprinderea
textilă din Baia Mare, care împli
nește 10 ani de activitate, vizita pe
care ne-ați făcut-o astăzi are o și
mai profundă semnificație.
Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că pe cele 10
luni care au trecut din acest an în
treprinderea noastră și-a realizat
principalii indicatori economico-financiari, obținînd suplimentar o producție-marfă în valoare de 6,4 mili
oane lei. Ne angajăm ca, in spiritul
indicațiilor pe care ni le-ați dat as
tăzi, cu prilejul vizitei in întreprin
derea noastră, să realizăm întocmai
sarcinile ce ne revin în acest an și
pe întregul cincinal.
Prin grija partidului și statului
nostru, a dumneavoastră personal,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, întreprinderea noastră a be
neficiat de investiții de peste un mi
liard lei, ceea ce a condus la creș
terea de peste 10 ori a numărului
de locuri de muncă, aslgurind utili
zarea în proporție de peste 75 la su
tă a forței de muncă feminine dis
ponibile in municipiu și în împreju
rimi. In numele miilor de femei din
întreprinderea noastră, vă aduc cele
mai calde mulțumiri, înalta noastră
recunoștință^ pentru condițiile minu
nate de muncă și de viață create
nouă, femeilor, soții și fiice de mi
neri și metalurgiști.
Recentele prevederi din decretele
privind întărirea autoconducerii și
autoaprovizionării teritoriale ne în
deamnă șl pe noi, femeile, ca harni
ce muncitoare in producție, să fim
mai chibzuite, mai bune gospodine,
să folosim mai bine produsele agroalimentare pe care statui ni le pune
la dispoziție, pentru un consum ra
țional in cantități suficiente familii
lor noastre.
Ca mesager al colectivului de oa
meni ai muncii pe care îl reprezint,
vă rog să-ml permiteți, mult stima
te tovarășe Nicoiae Ceaușescu, să
exprim totala noastră adeziune Ia
noua dumneavoastră inițiativă de
pace, menită să contribuie la salva
rea vieții generațiilor de astăzi și de
miine ale țării. Alături de toți oa
menii muncii din țara noastră, cerem
Ca imensele resurse destinate Înar
mării și distrugerii, care împovărea
ză tot mai mult popoarele, să fie
puse exclusiv in slujba progresului
și bunăstării întregii omeniri.
Dumneavoastră, tovarășe secretar
general, luptător neobosit pentru
cauza păcii și socialismului, vă dorim
din adincul inimilor noastre să ne
trăiți ani mulți, în sănătate și feri
cire, spre binele și bunăstarea Între
gului popor român.
în cuvîntul său. tovarășul dr. Ing.
Dumitru Șerban, directorul Stațiunii
de cercetări Sighetu Marmatiei, a
spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

în aceste momente de înaltă săr
bătoare. prilejuite de vizita dum
neavoastră de lucru pe meleagurile
maramureșene, străvechi colț de tară
al dacilor liberi, îngăduiți-mi. mult
stimate tovarășe secretar general, sa
vă adresez cele mai calde mulțumiri
pentru grija deosebită pe care o
acordați dezvoltării multilaterale a
țării, modernizării agriculturii —
ramură de bază a economiei noastre
naționale.
Preocupare tradițională a agricul
torilor județului Maramureș, creș
terea animalelor a cunoscut noi di
mensiuni in anii socialismului. O
mindrie a acestor meleaguri si o
realizare de seamă a stațiunii noastre
sînt introducerea și formarea, pen
tru prima dată in tară, a rasei „Bru
na de Maramureș", care, prin condi
țiile create și prin măsurile luate în
ultima vreme, a înregistrat o dez
voltare numerică și calitativă spec
taculoasă. Recordurile naționale la
producția de laDte pe care le-am ob
ținut anul trecut, de 9 785 litri
și 11198 litri anual, precum și

Florile recunoștinței, ale dragostei fierbinți

existența numeroaselor exemplare
care ne dau producții de 6 000
și 7 000 litri, confirmă potenția
lul acestei rase și posibilitățile
mari ale județului de a-si spori con
tribuția la asigurarea fondului cen
tral, la aprovizionarea populației cu
produse agroalimentare.
Vă raportez, mult stimate tovarășe
secretar general, că preocupările
noastre — așa cum ați constatat și
astăzi în stațiunea noastră — sint
orientate în direcția integrării mai
eficiente a cercetării în agricultura
județului, sporirii numărului anima
lelor de prăsilă valoroase pentru re
alizarea sarcinii trasate de dumnea
voastră ca „Maramureșul să devină
un mare' furnizor de animale de
rasă", atit în unitățile agricole so
cialiste. cit și in gospodăriile indi
viduale.
Cu deosebit respect și nețărmurită
dragoste, permitetl-mi. mult stimate
tovarășe secretar general, să vă mul
țumesc incă o dată, in numele tu
turor lucrătorilor de pe ogoarele ju
dețului nostru, pentru
Drețioasele
indicații pe care ni le-atl dat și să
vă asigurăm că vom depune toate
eforturile pentru înfăptuirea neabă
tută a hotăririlor Congresului al
XII-lea. pentru a ne spori contri
buția la mai buna aprovizionare a
populației, la îndeplinirea prevede
rilor Decretului privind autoconducerea șl autoaprovizionarea.
Vă rog să-mi permiteți ca. reafirmînd și cu acest prilej atașamentul
nostru fierbinte fată de politica ex
ternă a partidului și statului nostru,
pusă în slujba păcii și libertății po
poarelor, să exprim adeziunea tutu
ror lucrătorilor ogoarelor maramu
reșeni fată de strălucita dumnea
voastră inițiativă de pace, cuprinsă
în Apelul Frontului Democrației și
Unității Socialiste, manifestîndu-ne,
alături de toți oamenii muncii din
patria noastră. împotrivirea fată de
producerea și instalarea rachetelor
în Europa, a bombelor cu neutroni,
cerind insistent trecerea la măsuri
concrete și eficiente de dezarmare și
destindere, de asigurare a ințelegeșii
șl colaborării, a păcii între toate po
poarele lumii.
Tovarășul Sorin Blaga, secretar
al comitetului U.T.C. de la între
prinderea de mașini-unelte, accesorii
și scule Baia Mare, a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
secretar general.
Stimați tovarăși,

Vă rog să-ml îngăduiți ca, în aces
te momente de vibrant entuziasm,
să dau glas celor mai alese sen
timente de dragoste, stimă si res
pect, de caldă recunoștință munci
torească oe care tinerii constructori
de mașini din Baia Mare, asemeni
întregului tineret al României socia
liste. le nutresc fată de dumnea
voastră. mult iubite si stimate tova
rășe Nicoiae Ceaușescu — cel mai
iubit și devotat fiu al poporului
român, patriot și revoluționar în
flăcărat, personalitate marcantă a
vieții politice internaționale.
Ca reprezentant al tînărului co
lectiv de oameni ai muncii de la
întreprinderea de mașini-unelte. ac
cesorii și scule din Baia Mare, uni
tate pusă în funcțiune cu mai bine
de doi ani în urmă și in care media
de vîrstă a muncitorilor, tehnicieni
lor. maiștrilor și inginerilor este de
23 de ani. am satisfacția de a vă ra
porta că am acționat și acționăm cu
fermitate revoluționară pentru a ne
onora exemplar îndatoririle ce ne
revin. Pe primele 10 luni ale acestui
an. olanul producției nete a fost
realizat in proporție de 105 la sută ;
am obținut importante economii la
materiale, energie electrică și com
bustibil. am îmbunătățit continuu
calitatea pieselor.
Vă raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că orga
nizația noastră U.T.G, a situat întot
deauna la baza activității sale de

formare și educare a tinerei genera
ții exemplul eroic al luptei dumnea
voastră neobosite pentru triumful
idealurilor comuniste.
Ne angajăm să acționăm hotărit
pentru a ridica pe o treaptă nouă,
superioară munca de formare a o~
mului nou. care are la bază concep
ția revoluționară despre lume șl
viată a clasei muncitoare — mate
rialismul dialectic și istoric —
pentru a contribui la Însușirea de
către tineri a celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii contemporane.
De la înalta tribună a acestei im
presionante adunări populare ne ex
primăm sentimentele noastre fier
binți de aleasă recunoștință față de
activitatea dumneavoastră neobosită
pusă în slujba apărării dreptului sa
cru al popoarelor — dreptul de a trăi
în pace, într-o lume fără arme și
războaie. De aceea Sprijinim din
adincul ființei noastre Apelul pentru
dezarmare și pace, lansat din iniția
tiva dumneavoastră, mult iubite si
stimate tovarășe secretar general, și
vă asigurăm că noi. tinerii maramu
reșeni. fără deosebire de naționalitate,
vom face totul pentru a vă urma
neabătut îndemnurile și chemările în
flăcărate în care vedem un strălucit
program de acțiune pentru viitorul
omenirii, pentru o lume mai bună
și mai dreaptă pe planeta noastră.
Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorgho
Pop, rectorul Institutului de invățămînt superior Baia Mare, a spus:
Mult iubite și stimate tova
rășe
secretar
general
Nicoiae
Ceaușescu,
Dînd glas bucuriei și deosebitei sa
tisfacții a cadrelor didactice, studen
ților. întregului personal din Institu
tul de invățămint superior Baia Mare
de a vă avea din nou în mijlocul
nostru, exprim mulțumirile noastre
fierbinți pentru tot ceea ce faceți
spre binele, modernizarea si înflori
rea învățămîntului românesc.
Rod al grijii dumneavoastră perma
nente ca toate zonele tării să se
bucure de binefacerile socialismului,
științei si culturii. Institutul de învățămînt superior din Baia Mare s-a
afirmat pe plan științific si cultural,
precum și în domeniul educării co
muniste. patriotice, revoluționare a
viitorilor subinglneri și profesori. De
pe băncile institutului băimărean au
pornit la locurile de muncă neste
3 500 absolvențe
Acționăm cu toată răspunderea
pentru legarea tot mai strinsă a învățămintului cu cercetarea si practica
productivă și social-politică. Stu
denții noștri lucrează in timpul ani
lor de studii în abatajele bazinelor
miniere, în alte unități economice, in
școli și instituții cultural-științifice.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că. aplicind
indicațiile dumneavoastră, ne perfec
ționăm continuu activitatea pentru
ca absolvenții institutului nostru să
se încadreze rapid si eficient tn acti
vitatea productivă.
Vă rog să-mi permiteți ca si cu
acest prilej să ne exprimăm deplina
adeziune fată de politica externă
promovată de partidul si statul
nostru, politică de pace si înțelege
re internațională, al cărei strălucit
ctitor sinteți dumneavoastră. Prin
glasul dumneavoastră, de înal
tă autoritate internațională, mult
stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu.
iubirea de pace, de existență liberă
și independentă devine o forță în
care omenirea își află exprimate
voința și interesele sale vltaie.
„Iubirea asta trece frontiere
Și n-o-nspăimlntă nici un stăvilar.
Iubirea asta-i veghe si putere I"
Pe deplin angajați în aplicarea fer
mă a hotăririlor Congresului al
XII-lea al partidului, vă asigurăm,
mult Iubite tovarășe secretar general,
că nu vom precupeți nici un efort,
vom pune Întreaga noastră energie
si pricepere in slujba pregătirii te

meinice si multilaterale, a , tuturor
studenților noștri, pentru G Zevenl
constructori de nădejde ai socialis
mului și comunismului in patria
noastră.
Să ne trăiți 1 La mulți ani l
Primit cu aplauze, cu aclamații, cu
urale prelungite, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
Cuvtntarea secretarului general al
partidului, președintele republicii, a
fost urmărită cu viu interes si de
plină aprobare și subliniată in repe
tate rinduri cu puternice an lăuze, cu
urale. cei prezenți exprimindu-si în
acest fel adeziunea la politica internă
și externă a Partidului Comunist Ro
mân, a României socialiste, hotărirea
de a aplica in viață prețioasele indi
cații primite cu acest prilej, de a nu
precupeți nici un efort în îndeplinirea
sarcinilor ce le revin în acest cinci
nal, de a sluji cu abnegație și devo
tament cauza păcii, înțelegerii șl
cooperării internaționale.

Luind cuvîntul la încheierea adu
nării, primul secretar al comitetului
județean de partid a spus :
Mult iubite șl stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu.
Este dincolo de putința noastră șa
găsim cuvintele prin care să na
rostim, in toată amploarea si profun
zimea lor. gratitudinea cuvenită
Înaltei cinstiri ce ati adus-o marii
noastre adunări prin distinsa dum
neavoastră cuvintare.
Am fi nespus de bucuroși să știm
că. în generoasa dumneavoastră
inimă, eternă poartă deschisă tuturor
fiilor neamului românesc, sălășlu
iește in aceste cline fierbintea noas
tră mulțumire pentru că ati avut
aprecieri atit de frumoase la adresa
activității noastre.
Ati petrecut. iubite tovarășe
secretar generai, dteva ore in Ma
ramureș. care au fost deosebit da
rodnice în planul dialogului cu oa
menii muncii maramureșeni. Ele au
fost ore de o impresionantă densi
tate sub raportul indicațiilor si ori
entărilor de uriașă valoare practică
pentru activitatea noastră viitoare,
într-un cuvînt. al ajutorului ce ni
1-ati oferit și de această dată cu
generozitatea ce vă este recunoscută.
Primiți, vă rog, mult iubite șl
stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,
încredințarea că am înțeles oe deplin
temeinicia observațiilor critice, ca Si
orientările și indicațiile pe caro
le-ați formulat. Să fiți sigur că ele
vor cultiva ogorul fertil ,al conștiin
ței maramureșenilor, că SI ' ,J îmbrăți
șarea celui mai fierbinte cEtriotism
ele vor rodi bogat în vrednice fapte
de muncă. Ne îndeamnă la aceasta
pilda vie de slujire, cu toată abne
gația si dăruirea, cu nețărmurit de
votament și fierbinte credință, a in
tereselor națiunii, pe care ne-o
oferiți ceas de ceas, clipă de clipă,
dumneavoastră, scumpe tovarășe
Nicoiae Ceaușescu.
Vă dorim, iubite conducător, viață
lungă si fericită, multă sănătate si
numai bucurii, spre fericirea, binele
și prosperitatea noastră, a tuturor,
și a tuturor fiilor României socia
liste.
Vă așteptăm cu drag să ne fiți oricînd oaspete. Nu putem avea o do
rință mal înflăcărată. Fie-ne Îngă
duit a vâ încredința că Maramureșul
este o fereastră veșnic deschisă spre
soarele din inima României ce lu
minează calea tuturor fiilor săi.
Trăiască secretarul general al
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicoiae Ceaușescu !
Marea adunare DOpulară din mu
nicipiul Baia Mare ia sfirșit intr-o
atmosferă entuziastă. Miile de par
ticipant) aclamă minute în șir pen
tru partid, pentru secretarul său ge
neral. pentru pace.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a intilnit, într-o consfătuire de lucru, cu cadre
de partid și de stat din județul Maramureș
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a avut joi seara.
In municipiul Baia Mare, o consfătui
re de lucru cu membrii Biroului Co
mitetului județean Maramureș al
P.C.R. șl ai Comitetului executiv al
Consiliului popular județean, secre
tari al unor comitete comunale de
partid, directori de unități industria
le șl agricole, președinți ai consilii
lor unice agroindustriale, președinți
de cooperative agricole de producție
și alte cadre din economia județului.
Au luat parte tovarășii Iosif Banc,
Ion Coman, Richard Winter, precum
și membri ai oonducerii unor minis
tere.
Consfătuirea a prilejuit o cuprin
zătoare analiză a acțiunilor întreprin

se șl a rezultatelor obținute pe linia
îndeplinirii sarcinilor oe revin jude
țului in acest prim an al cincinalului
în domeniul producției industriale și
agricole, al Investițiilor, construcției
de locuințe, ai ridicării nivelului de
trai.
Totodată, au fost examinate măsu
rile luate tn vederea creării condiți
ilor necesare înfăptuirii tuturor obiectivelor ce stau in tata județului
in actualul cincinal, precum si a re
alizării programului privind mal
buna aprovizionare a populației cu
produse agroalimentare.
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a ce
rut să se acționeze cu toata hotări
rea pentru înfăptuirea integrală a
prevederilor planului cincinal
In
toate domeniile de activitate. Secre

tarul general al partidului a Insistat
asupra necesității creșterii producției
agricole, in special in zootehnie șl
pomicultură prin gospodărirea si fo
losirea mai deplină a posibilităților
locale. în scopul unei mai bune apro
vizionări a locuitorilor Județului șl
sporirii substanțiale a contribuției
sale la fondul de stat, îndeosebi Ia
produse animaliere si la fructe. To
varășul Nicoiae Ceaușescu a subli
niat că se impune să fie luate mă
suri energice oen’ru mai buna orga
nizare a muncii în industrie, agri
cultură si pe șantiere, pentru solu
ționarea operativă a problemelor pe
care le ridică dezvoltarea județului,
pentru exercitarea unui control ri
guros, permanent șl eficient asupra
modului cum se îndeplinesc sarcinile
stabilite.
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NU-înarmărilor nucleare!
DA-politicii de pace, dezarmare,
colaborare!
IN ÎNSUFLEȚITOARE ADUNĂRI Șl MITINGURI DESFĂȘURATE IN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII
DE PE ÎNTREG CUPRINSUL ȚĂRII, OAMENII MUNCII IȘI AFIRMĂ DEPUNĂ ADEZIUNE
LA NOUA INIȚIATIVĂ DE PACE A

bucurești:

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Armele muncii pașnice, creatoare, ale inteligenței umane
să ia pretutindeni locul armelor distrugerii

Cronica zilei Adunări festive consacrate celei de-a 64-a aniversări
Sub auspiciile Academiei de știin
țe sociale si politice a Republicii So
cialiste România si ale Academiei
cehoslovace de științe, in zilele de
4 si 5 noiembrie s-au desfășurat Ia
Institutul de arheologie din Bucu
rești lucrările colocviului științific
româno-cehoslovac cu tema : „Civi
lizația traco-seto-dacă si răspindirea
ei in bazinul Dunării mijlocii". Cu
acest prilej, specialiștii din domeniul
arheologiei si istoriei vechi din cele
două tari, pe baza celor mai noi
descoperiri arheologice efectuate in
România si Cehoslovacia, au anali
zat — într-un spirit de înaltă obiec
tivitate științifică — originea, răspîndirea si evoluția culturii traco-getodacilor. rolul iucat de aceștia in is
toria sud-estului si centrului Euro
pei. în comunicările științifice pre
zentate si in dezbaterile care au avut loc s-au subliniat, pe baza pro
belor arheologice concrete, originali
tatea si continuitatea civilizației traco-geto-dacă. inceoind din epoca
bronzului, continuind cu eooca Iui
Burebista si Decebal si mergind oină
la sfirșitul epocii romane.
în cadrul dezbaterilor colocviului
o atentie deosebită a fost acordată
răsnindirii culturii geto-dace in zona
Dunării mijlocii și relațiilor ei cu
culturile învecinate (iliră. scitică, cel
tică si germanică).
Colocviul a prilejuit, totodată, un
fructuos schimb de informații si oninii in probleme științifice de pri
mă importantă ce preocupă în ega
lă măsură pe cercetătorii din cele
două țări prietene.
In Încheiere, participantii la co
locviu au vizitat șantierul arheolo
gic de la Ocnița — Vilcea, precum și
unele muzee de specialitate din Bucu
rești si din tară, exprimînd cu această ocazie înalte aprecieri la adresa conservării și punerii in va
loare a patrimoniului cultural din
tara noastră.

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Cu prilejul celei de-a 64-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, in Capitală si în orașele
Craiova și Focșani au avut loc, joi,
adunări festive, la care au participat
reprezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, ai organizațiilor de
masă și obștești, ai A.R.L.U.S.. nu
meroși oameni ai muncii. Au fost
prezenți reprezentanți ai Ambasadei
Uniunii Sovietice la București.
Despre semnificația evenimentului
au vorbit : la Institutul de cercetări
si modernizări energetice București —
Călin Mihăileanu. directorul institu
tului. si F. I. Popov, consilier al Am
basadei U.R.S.S. în tara noastră, la
întreprinderea „Electroputere" din
Craiova — Constantin Udrea. directo
rul întreprinderii, si R. I. Iseev. ad
junct al reprezentantului comercial
al U.R.S.S. la București, iar la în
treprinderea de scule și elemente
hidraulice din Focșani — Laurențiu
Veber. directorul întreprinderii, și
S. S. Korișev, prim-secretar al Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Hala atelierului forjă de la ma
rea Întreprindere „Vulcan" din
București. Loc devenit ieri neîncă
pător pentru cei peste două mii de
muncitori Întruniți aici spre a da
glas năzuințelor lor fierbinți de
pace, prietenie și Înțelegere între
popoare, voinței lor ferme de a-și
înzeci eforturile, alături de oame
nii muncii din țara întreagă și din
toată lumea, pentru a impune opri
rea cursei înarmărilor, reducerea
cheltuielilor militare, Înlăturarea
pericolului de război. Le-am privit
chipurile grave. hotărite ; le-am
ascultat cuvintele bine cumpănite,
apăsate, dar izvorîte din inimă,
despre prezentul și viitorul lor, al
tării și al lumii.
Au răsunat aici din mii de piep
turi, semn că erau adine încrustate
în inimi și cugete, cuvintele: „NU —
bombei cu neutronii", „NU —
rachete-n Europa !“ ; dar mai ales
au răsunat cuvintele „Ceaușescu—
pace !“, „Ceaușescu—-România / Pa
cea și prietenia !“ — expresie a ecoului profund pe care l-a aflat și
în inimile muncitorilor de aici noua
inițiativă de pace a președintelui
României socialiste.
Dar iată și citeva secvențe ale
întrunirii.
Gheorghe Curea, muncitor de
înaltă calificare la mașinile de
găurit : „Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, noua
inițiativă de pace a președintelui
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a răsunat puternic în conștiința
noastră, în inima noastră, a tutu
ror. Pentru că este pătrunsă de
grijă profundă pentru soarta gene

rațiilor de azi și a celor ce vor
veni după noi".
Elena Cristoloveanu, operator la
centrul de calcul : „Vorbesc în nu
mele meu și al femeilor din între
prinderea noastră. Privim cu adîncă îngrijorare cursa înarmărilor,
ușurința, nepăsarea și sfidarea ci
nică cu care se vorbește despre
crearea și proliferarea a noi arme,
despre sporirea forței lor distruc
tive ; de aceea sîntem profund re
cunoscătoare tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru grija și eforturile
depuse spre a asigura căminelor
noastre, familiilor noastre un cli
mat de liniște și pace".
Marin Drăghici, maistru : „Fac
parte din generația care s-a ridi
cat după război ; fac parte adică
dintre aceia care au participat, cu
munca, cu sudoarea lor la tot ceea
ce s-a inălțat atit de frumos in
anii socialismului. De aceea nu pot
concepe ca aceste realizări în care
este zidită și o părticică din mine
să fie distruse de un nou război.
Iată de ce, în spiritul noii inifiative de pace a României socialiste,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
adresez tuturor celor ce iubesc pa
cea, din orice țară ar fi ei, îndem
nul să ne înzecim eforturile, să ne
unim forțele pentru ca toate cite
le-am ridicat noi pentru bunăsta
rea noastră, pentru copiii noștri să
nu fie amenințate niciodată cu dis
trugerea",
★

...Peste 600 de oameni ai muncii
s-au adunat, ieri după-amiază, într-o mare hală de producție a în
treprinderii „Automatica". O at
mosferă plină de însuflețire. Se

0 singură forță poate asigura
pacea: forța unită a popoarelor

cluj •

In uriașa hală mecanosudură. obieotiv important pus în funcțiune
în acest an la Combinatul de utilaj
greu din Cluj-Napoca, la temelia
căruia a turnat prima cupă de be
ton secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 5 000
de muncitori. Ingineri, tehnicieni.
— români si maghiari — au spus,
în cadrul unui miting, un hotărît
„Nu — armelor de distrugere in
masă !“,
Deschizi nd adunarea, tovarășul
loan Cioaca, secretar al comitetului
de partid și președinte al consiliu
lui oamenilor muncit a relevat ma
rea semnificație a noii inițiative
de pace a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. vibrantul ecou pe care
l-a avut în rîndurile maselor de
oameni ai muncii din întreaga tară
Apelul Frontului Democrației și Unitățil Socialiste. Ca o expresie a
aprobării depline a acestei che
mări. din miile de piepturi ale participanțilar au răsunat cuvintele
„Ceaușescu — pace!"; „Vom munci
și vom lupta, pacea o vom apăra!".
Impresionante au fost cuvintele
rostite de strungarul George Negrea;
care a spus: „Sint unul dintre cel
care au participat la cel de-al doi
lea război mondiaL Am cunoscut
ororile, distrugerile si suferințele
îndurate de omenire in cursul con
flagrației. Noi. cu toții, știm că
prin eforturile materiale deosebit
de mari făcute de statul nostru s-a
înălțat si acest combinat, care ne-a
oferit muncă, condiții minunatode
viată, cadru de manifestare a per
sonalității fiecăruia. Ar fi o crimă
de neiertat ca asemenea obiective

moderne, pașnice, de la noi sau din
alte țări ale continentului european
să fie distruse. Chiar si in timp de
pace e absurd să se cheltuiască
fonduri uriașe în scopuri de înar
mare. în loc ca ele să fie îndrepta
te spre construirea de noi obiective
economice, să se aloce pentru lichi
darea sărăciei și mizeriei pe pămint. Iată de ce consider înțeleaptă
și binevenită chemarea conducăto
rului partidului și statului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a
ne uni glasurile cu cele ale tutu
ror popoarelor pentru a cere să se
pună capăt politicii de înarmare, să
se reducă cheltuielile militare, să
se treacă ia dezarmare".
Ing. Budai Rozalia a dat glas
sentimentelor celor peste 1 000 de
muncitoare din combinat, spunind :
„Vrem sâ fim soții și mame, nu
văduve de război. Copiii noștri să
aibă o copilărie fericită, din care să
rămină cu amintiri frumoase pînă
la adinei bătrinete, nu așa cum s-a
întimplat cu multi dintre noi. prin
tre oare si eu. care ne cunoaștem
tații doar din fotografii. Au plecat
pe front și nu s-au mai întors, lăsînd soții și mame îndoliate. Să
luptăm ca niciodată un nou război
să nu se mai repete".
Asemenea adunări si mitinguri,
la care au participat mii si mii de
oameni ai muncii, au avut loc ieri
în județul Cluj si la întreprinderea
„Electroceramica" din Turda, la fa
brica „Someșul" din Gherla, la în
treprinderea de prelucrare a lem
nului din Dej. la Liceul metalurgic
din Cimpia Turzii șî în alte locuri.
(Alexandru Mureș»», coresponden
tul ..Scînteii").

prahova:

Armele nucleare
să fie scoase in afara legii!

în hala de fabricație a uneia
dintre cele mai mari secții — cea
de utilaj complex — a avut loc
mitingul constructorilor de utilaj
petrolier de la intreprinderea
„1 Mai" din Ploiești, la care au
participat peste 2 000 de muncitori,
maiștri, ingineri, proiectanți. Adu
narea a dat glas adeziunii entu
ziaste a celor prezenți la noua ini
țiativă de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. la conținutul

Apelului pentru pace și dezarmare
al F.D.U.S.
Deschizînd mitingul, tovarășul
Toma Oprea, secretarul comitetului
de partid, președintele consiliului
oamenilor muncii din uzină, a
spus : „Adunarea noastră consa
crată dezbaterii celei mai arzătoare
probleme a lumii contemporane —
apărarea păcii — constituie o nouă
și puternică dovadă că cei aproape
14 000 de oameni ai muncii de la

scanda „Vrem pace pe planeta
Pămint"; ..NU — bombei cu neu
troni!"; „NU — rachetelor in Eu
ropa!". Două lozinci dominau sala:
„Ceaușescu — Pace!" și „Să triumfe
lupta popoarelor pentru statorni
cirea unui sistem trainic de secu
ritate în Europa și în lume!".
Desigur, nu a fost posibil să vor
bească toți cei ce s-au înscris pe
lista vorbitorilor. Dar cei ce au
luat cuvîntul au făcut să se audă
glasul tuturor celor peste 3 500 de
oameni ai muncii, cîți lucrează in
această modernă unitate a indus
triei românești. Ei au vorbit des
pre preocupările lor actuale, des
pre țelurile lor înalte, despre voin
ța lor de a munci, de a crea, de a
contribui la progresul patriei. Și
au precizat că pentru împlinirea
acestor țeluri este nevoie ca în
lume să fie pace. „Nu există om
care să nu dorească pacea — a
subliniat maistrul principal Mircea
Chetrosu. Nu există nimeni în aceaștă sală care să nu fie convins
că fără pace nu poate exista nici
viață. De aceea aderăm din toată
inima la ideile cuprinse în Apelul
F.D.U.S. — un adevărat document
politic al dreptului la viață".
Ce înseamnă războiul ? Mulți
dintre cei prezenți în sală i-au
simțit în mod direct ororile. „Ne
intrigă și ne îngrijorează' politica
de înarmare — a spus Ioana Balaban, maistru în secția a 6-a echi
pare electrică. Eu sint orfană de
război de la vîrsta de trei ani. Nu
am cunoscut mîngiierea de tată.
Fără să mai spun prin cite greu
tăți materiale am trecut. Iată de
ce consider că trebuie să ne unim

șl să spunem un NU hotărît cursei
înarmărilor". Dar și cei tineri în
țeleg bine interesul lor pentru apă
rarea păcii. Spunea electricianul
Vasile Simionescu : „Ne trezim în
fiecare dimineață cu poftă de via
ță, mergem la lucru, gîndim, ne
făurim vise, producem bunuri na- **
teriale. Ar fi îngrozitor ca într-o
zi să se tragă linie și să se pună
punct. Și n-ar fi nevoie decît de
o mică parte din arsenalul acumu
lat pe Terra. Să nu îngăduim să
se producă o astfel de catastrofă.
Să facem tot ceea ce omenește
este posibil".
Oamenii au rostit cuvinte por
nite din inimă, au exprimat sen
timente. au dat glas voinței lor de
pace. Dar au făcut apel și la
calcule. Au adus, dreot argumen
te. numeroase cifre. „Am citit, arăta muncitorul specialist Teodor
Cimpeanu. că o singură salvă de
rachete nucleare, pornită de la bor
dul unui submarin, ar putea trans
forma intr-un desert radioactiv, in
citeva secunde, o suprafață de trei
ori mai mare decît Europa. Con
strucția unui astfel. de submarin
constituie, fără îndoială, o minune
a tehnicii. Desigur, aici a fost în
magazinată o extraordinară inteli
gentă umană. Dar Ce Păcat că aceastâ inteligență a fost angajată
într-o competiție a mortii. Ce ne
voie are omenirea de un astfel de
monstru ? Să facem tot ceea ce
depinde de noi pentru ca resur
sele Pămintului si geniul uman să
fie puse integral în slujba vieții".
Ieri, in Capitală au avut loc peste
100 asemenea adunări și mitinguri.
(Silviu Achim, Adrian Vasilescu)

uzinele «1 Mai», susținînd ferm po
litica partidului și statului nostru,
sint hotărîți să militeze neabătut
pentru pace, pentru viață, pentru
progres și civilizație. De aceea, noi
spunem un NU hotărît bombei
cu neutroni, armelor nucleare,
care pun in primejdie viața pe
planeta noastră".
Subinginerul Emil Bancu, vor
bind în numele celor peste 6 000
de tineri din întreprindere, a spus :
„Gindim, proiectăm și realizăm
utilaj petrolier. Exportăm o parte
din el in peste 30 de țări ale lumii.
Instalațiile noastre de foraj poartă
în ele un mesaj de pace. Noi do
rim ca toți petroliștii din lume să
foreze în adîncul păminturilor lor,
să scoată “aurul negru» și să tră
iască mai bine, să se bucure de
roadele muncii lor. Este absurd ca
petrolul extras cu atita trudă in
multe părți ale lumii, in loc șă ser
vească progresului, să fie irosit
pentru mașinăria de război ! A so
sit de mult timpul să se pună capăt
irosirii resurselor planetei in sco
puri de distrugere. Dar pentru ca
aceasta să se întîmple cu adevă
rat trebuie ca armele nucleare sâ
fie scoase în afara legii".
Emoționant a fost și cuvîntul
rostit la adunare de ing. Melania

Dobrescu, care aj spus : „Nu există
femeie-mamâ care să nu se cutre
mure la gindul că in cazul unui
război nuclear copiii ei ar putea
să dispară, că totul s-ar putea
transforma în umbre și cenușă.
Noi, mamele de pretutindeni, să
ne unim și să impiedicăm o ase
menea catastrofă. Să facem astfel
incit colosalele fonduri care se
cheltuiesc acum pe glob pentru
înarmări să fie reduse treptat —
așa cum propune țara noastră —
iar sumele economisite să fie fo
losite pentru a se asigura hrana
copiilor chinuiți de teribilul flagel
al foametei. Nimic nu este mai
prețios decît viața și viitorul ge
nerației de mîine. Să facem totul
pentru a le asigura un viitor senin.
La aceasta ne cheamă Apelul
F.D.U.S. și noi răspundem într-un
glas : PREZENT !“.
In județul Prahova au mai avut
loc ieri asemenea mitinguri Ia In
stitutul de cercetări și proiectări
pentru petrol și gaze — Cimpina,
la Fabrica de dispozitive, ștante și
matrițe din Băicoi, in comunele
BrObu, Bărcănești, Valea Călugă
rească, la care au participat peste
5 000 de oameni ai muncii. (Con
stantin Căpraru, corespondentul
„Sein teii").

dolj:

„Sinteți apărător al păcii
și noi, tinerii, vă vom urma întotdeauna"
Peste 200 de studenți și cadre di
dactice de la Facultatea de științe
economice din cadrul Universității
din Craiova și-au manifestat, în
tr-o impresionantă unitate de vo
ință, adeziunea la noua inițiativă
de pace a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. la conținutul Apelului
pentru dezarmare si parce al
F.D.U.S. Studenții Mariana Ciontu
și Mihaela Iordache au exprimat,
în cuvinte emoționante, recunoștin
ța tineretului din tara noastră față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
cărui activitate urmărește in per
manență să asigure un viitor pașnic
și înfloritor generației de azi si de
mîine. întregului tineret al tării.
Sîntem mîndre — au spus ele — că
România acționează cu atita con
secventă pentru înlăturarea norilor
negri ce planează asupra continen
tului european, pentru instaurarea
unui climat de pace, securitate și
colaborare pe continent și în lume.
„Noi. studenții, a spus La rindul
Său tinărul Marin Tianu. dorim,
mai mult decît orice, să avem li

niștea necesara pentru a putea în
văța si a ne însuși tainele cunoaș
terii ; noi dorim ca toate cuceri
rile științei și tehnicii moderne să
fie puse in slujba prosperității, a
progresului, nicidecum sâ se con
stituie in surse ale distrugerii".
în telegrama adresată de participanți tovarășului Nicolae Ceaușescu
se spune că
tineretul studios,
profund atașat generoasei inițiative
a României socialiste pentru dezar
mare și pace, este hotărît să nu
precupețească nici un efort pentru
a răspunde cu inimile vibrantelor
chemări ale apelului. Sintem ală
turi de dumneavoastră — se spune
în telegramă — acum ș! întotdea
una, sîntem alături de partid și
popor, apreciind că nu există în
datorire mai nobilă decît aceea ca.
în calitate de tineri studenți. să
luptăm din răsputeri pentru făuri
rea climatului de pace, propice în
floririi vieții pe pămint. (Nicolae
Petolescu, corespondentul ..Scîn
teii").

La București s-au deschis, joi, lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a
Comisiei mixte de cooperare econo
mică și tehnică româno-tanzaniană.
Lucrările au ca obiectiv dezvoltarea
in continuare a relațiilor de coope
rare intre cele două țări în dome
nii de interes reciproc, cum sint : in
dustria minieră, agricultura, con
strucțiile industriale, industria ușoară
și pescuitul oceanic.
Cele două delegații sint conduse
de Ion Lăzărescu, ministrul minelor,
și de Bazil Mramba, ministrul indus
triei al Republicii Unite Tanzania.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 8
și 9 noiembrie. In țară : Vremea va ti
relativ rece, cu cerul temporar noros.
Vor cădea ploi locale care vor avea șl
caracter de averse. îndeosebi în jumă
tatea de nord a țării. Vint moderat.
Temperaturile minime vor £1 cuprinse

După ce au scos în evidentă im
portanta istorică a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie, eveniment
care a condus la crearea primului
stat socialist din lume, la marcarea
începutului epocii trecerii tarilor
spre socialism, vorbitorii s-au refe
rit la marile succese obținute de po
poarele sovietice pe drumul con
struirii comunismului. înfătișînd.
totodată, succesele deosebite ale po
porului român in edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Evocind apoi evoluția ascendentă
a relațiilor de prietenie si colaborare
dintre P.C.R. si P.C.U.S.. dintre
România si Uniunea Sovietică, vor
bitorii au subliniat importanța deo
sebită a intîlnirilor și convorbirilor
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
si Leonid Ilici Brejnev. pentru con
tinua dezvoltare a acestor raporturi
pe multiple planuri in interes reci
proc. al cauzei socialismului și oăcii
în lume.
în încheierea adunărilor au avut
loc manifestări cultural-artistice.

★
în cadrul Festivalului dramaturgiei
ruse și sovietice. în zilele de 4 și 5
noiembrie s-a desfășurat in Capitală
simpozionul româno-sovietic avind
ca teme „Tendințe noi în dramatur
gie și arta spectacolului" și „Valori
ficarea dramaturgiei țărilor socialiste
în România și U.R.S.S."
La lucrările simpozionului au par
ticipat Ion Gălăteanu, secretar de
stat la Consiliul Culturii și Educației
Socialiste. Dina Cocea, președintele
Asociației oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale, scrii
tori. regizori, critici teatrali, precum
și delegația culturală sovietică aflată
cu acest prilej în țara noastră, con-

★

Aspect de Io adunarea care a avut loc la intreprinderea „Vulcan" din Capitala
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tV
PROGRAMELE 1 și 2
13,00 Muzică populară
In jurul orei 13,30, transmisiune
directă din municipiul Zalău : Adunarea populară prilejuită de vi
zita de lucru a tovarășului Nicolae .
Ceaușescu, secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, în Județul Sălaj.
• Muzică populară
• Teleșcoală. Politehnica TV. Chi
mie. Corelația legătură chimică —
proprietăți.
(Consultații
pentru
admiterea în învățămîntul su
perior).

între minus 2 și plus 3 grade, cele
maxime intre 4 și 14 grade, local mal
ridicate. Izolat în nordul tării și la
munte averse de lapoviță și ninsoare.
Local se va produce brumă. In Bucu
rești : Vreme relativ rece. Cerul va fi
schimbător, favorabil ploii de scurtă
durată. Vînt moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 2
șl plus 2 grade, cele maxime între 3 și
10 grade. (Meteorolog de serviciu : Mar
gareta Struțu).

★

dusă de G. A. Ivanov, adjunct al mi
nistrului culturii al U.R.S.S.
Comunicările prezentate, ca și dez
baterile ce au avut loc. au relevat
funcția educativ-militantă a dra
maturgiei contemporane a celor două
țări, diversitatea repertoriului teatral,
în cadrul acestuia un loc aparte o:upînd piesele de actualitate avind in
centru chi.pul omului nou. construc
tor al socialismului și comunismului.
Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme ale valorificării dramaturgiei
clasice și contemporane a țărilor so
cialiste, ale artei regizorale și acto
ricești. precum si aspecte ale colabo
rării româno-sovietice in domeniul
artei scenice.
(Agerpres)
15.30
17,10
17,15
17.30

Emisiune în limba germană
Rezultatele tragerii Loto
La volan
Seara Televiziunii sovietice. • De
la Urali la Amur — reportaj ■
Cîntecele nordului rusesc
18.50 îooi de seri
19,00 Telejurnal
20,00 Tinerețe eroică. Emisiune consa
crată prezentării volumului „Ti
nerețea revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu"
20.30 Pentru dezarmare șl pace — o
nouă șl strălucită inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a
României socialiste
20.50 Luptăm pentru pacea lumii —
emisiune de cintece și versuri
21.00 Seara Televiziunii sovietice. Film
artistic : „Inima Rusiei". Premieră
pe țară. Producție a studiourilor
sovietice. Cu V. Tatosov. Oleg Ta
bakov. A. Kocetko. A. Elbojenko,
E. Kopellan. Regla Vera Stroeva.
22,40 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 Cintec drag am adunat
16.30 Destinul unor mituri
17,00 o viață pentru o idee ; Alexandru
Clurcu (1834—19212)
17.30 Cîntarea României
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
20,00 Concertul orchestrei simfonica a
Filarmonicii „George Enescu"
31,20 Jurnalul științelor și al călătoriilor
22,00 Varietăți muzicale
22,40 Telejurnal

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Comentarii ale presei străine după calificarea
fotbaliștilor noștri în cupele europene
Comentind rezultatele turului 2 al
cupelor europene la fotbal, agenții
le internaționale de presă relevă per
formanța echipei Dinamo București,
care a reușit să elimine una dintre
cele mai experimentate și mai bine
cotate formații din fotbalul conti
nental — Internazionale Milano.
Dealtfel, agenția France Presse sub
liniază chiar din titlul comentariului
său surpriza înregistrată la Bucu
rești : „Liverpool și Tbilisi se oalifică, Internazionale Milano — elimi
nată", adăugind în text : „16-imile
Cupei U.E.F.A. au fost destul de bo
gate în surprize, cea mai mare fiind
eliminarea lui Inter Milano. învinsă
cu 3—2 de Dinamo București". La
rindul său, agenția Associated Press
notează : „Echipa Dinamo Bucu
rești a meritat victoria, dovedind un
joc de ansamblu superior, bazat pe o
linie de mijlocași foarte activă". Agenția Reuter scrie, printre altele :
„După un med dramatic, ce a ne

cesitat prelungiri. Dinamo București
a eliminat celebra formație Interna
zionale Milano, una dintre cele mai
experimentate din Europa, de două
ori campioană a continentului".
In „Cupa campionilor europeni",
calificarea, pentru prima dată in fot
balul românesc, a echipei Universi
tatea Craiova în sferturile de finală
este subliniată astfel de Associated
Press : „Universitatea Craiova, jucind majoritatea timpului in ofensi
vă, și-a asigurat o calificare în fața
lui B.K. Copenhaga la un scor net,
deplin meritat, în fața a 40 000 de
suporteri infocați, care au încurajat-o permanent". In declarații făcu
te corespondentului Agerpres la Cra
iova, antrenorul danez John Kramer,
arbitrul intilnirii. iugoslavul Matuvinovici, și portarul campioanei Dane
marcei. Ole Qvist, apreciază justețea
rezultatului, remarcând din formația
română pe Cămătaru. Crișon si Bă
lăci.

S1MBĂTA, CUPLAJ
FOTBALISTIC LA STADIONUL
„23 AUGUST"
Mîine. la stadionul „23 August" din
Capitală se va desfășura un intere
sant cuplaj de fotbal. In meciul
principal se vor intilni echipa re
prezentativă A cu o selecționată
bucureșteană formată din jucători
din prima divizie. Partida va începe
la ora 17,30. în deschidere, de Ia ora
15,30, echipa reprezentativă de ti
neret va juca cu Progresul-Vulcan.
HANDBAL : TROFEUL
„CARPAȚI"
începind de astăzi, timp de sase
zile, sala sporturilor din Tirgoviște,
recent dată in folosință, va găzdui
cea de-a 21-a ediție a competiției in
ternaționale de handbal feminin
„Trofeul Carpați". La acest tradi
țional concurs, alături de reprezen
tativele A și B ale României, și-au
anunțat participarea selecționate din
Cehoslovacia, Ungaria, R. D. Germa
nă și R.S.F.S. Rusă. Programul jocu
rilor este, în prima zi, de la ora 15
la 20, iar în celelalte zile — de la
ora 16 Ia 21.

R. S. F. IUGOSLAVIA

însemnele noului în „orașul alb"
de la confluența Dunării cu Sava
Sub razele arămii de toamnă.
Belgradul, „orașul alb", se dezvă
luie privirii cu tot ceea ce-i defi
nește personalitatea de metropolă
privilegiată de așezarea la confluen
ta a două mari cursuri dc apă —
Dunărea și Sava — ce-șl dau mina
sub zidurile înnegrite de vreme ale
cetății Kalemegdan. în unda bătrinului Danubiu se oglindesc siluete
le zvelte ale blocurilor de locuințe
Si edificiilor social-culturale. căro
ra li se adausă altele noi. De pes
te trei decenii, atenția vizitatorilor
este reținută, în primul rind. de
noul Belgrad, ridicat pe un teren
cindva mlăștinos, pe malul sting al
Savei, dar care de mult a încetat
șă mai fie nou, fiindcă imaginea
noului se repetă în toate celelalte
cartiere ale Belgradului. Raportul
vechi-nou este evocat doar pentru
a evidenția cu mai multă pregnan
tă ce s-a realizat în anii construc
ției socialismului In comparație cu
perioada dinainte de eliberare.
O singură cifră este suficientă
pentru a reliefa transformările ce
s-au produs Ia Belgrad în anii de
după eliberare. în deceniul trecut,
volumul producției industriale a
sporit de 2.5 ori față de perioada
precedentă de 10 ani. Aceasta a
condus la transformarea radicală a
Imaginii sale tradiționale. Astăzi,
prin puternicele unități industriale,
prin modernele edificii social-culturale. capitala oferă o oglindă a
marilor realizări obținute in an
samblu de popoarele Iugoslaviei
prietene în edificarea noii orinduiri.
Toamna este prin tradiție ano
timpul unei intense activități, dat
fiind faptul că se apropie de sfirșit
un an de muncă, prefigurîndu-se

planurile pentru anul viitor. Pen
tru comuniștii iugoslavi, acest sfir
șit de an are semnificații aparte.
După cum se știe, recenta plenară
a C.C. al U.C.I. a hotărît convoca
rea celui de-al XII-lea Congres al
comuniștilor iugoslavi pentru luna
Iunie 1982. Hotărîrea de convocare a
celui mai înalt forum al partidului
a declanșat in toate organizațiile o
vie activitate, specifică perioadei
premergătoare unor astfel de eve
nimente importante.
în cele 64 000 organizații tie bază
ale Uniunii Comuniștilor vor avea
Ioc adunările de dări de seamă și
alegeri, vor avea ioc conferințele
comunale si congresele republica
ne. toate constituind prilejuri de
analiză temeinică a activității si de
schițare a sarcinilor de viitor. In
primăvară urmează să aibă loc ale
geri de delegați in organele repre
zentative Ia toate nivelurile, care
vor antrena pe comuniști, pe oa
menii muncii din întreaga tară la o
largă activitate politică.
în această vastă activitate politi
că. problematica economică va con
stitui o preocupare prioritară. Analizind situația economiei iugoslave
în contextul proceselor economice
ce au loc pe plan internațional, re
centa Plenară a C.C. al U.C.I. a
chemat pe cel peste 2 000 000 de
membri ai Uniunii Comuniștilor, pe
toti oamenii muncii să militeze cu
fermitate pentru înlăturarea obsta
colelor ce mai stau în calea dezvol
tării economiei pe baze solide, sta
bile. Numitorul comun al discuțiilor
l-a constituit necesitatea sporirii
răspunderii tuturor verigilor pen
tru aducerea la îndeplinire a pro
gramului de soluționare a proble
melor economice cu care este con

fruntată tara, apreciindu-se că anul
1982 va trebui să constituie o coti
tură în acest sens. în anul viitor,
întreaga activitate va avea ca prin
cipal obiectiv stabilizarea economi
că și îmbunătățirea balanței de
plăți, obiectiv pentru atingerea că
ruia au si fost stabilite sarcini con
crete. ca : sporirea producției si
productivității muncii ; realizarea
de economii ; creșterea exportului
și limitarea importului ta strictul
necesar ; o mai bună organizare a
producției si muncii. Se apreciază
că economia tării dispune de o pu
ternică bază materială, care consti
tuie chezășia îndeplinirii planurilor
propuse, ceea ce va permite comu
niștilor să se prezinte la congres
cu rezultate pozitive. Astfel, pro
iectul de rezoluție privind politica
de dezvoltare economică si socială
în anul următor prevede o creștere
a produsului social cu 3 la sută,
producția industrială si agricolă urmind să sporească cu 4 la sută, ex
portul cu 7 la sută, in timp ce im
portul se va menține la nivelul aceștui an.
Informind despre pregătirile pen
tru congres, presa iugoslavă amin
tește că acesta va fi „congresul
continuității si acțiunii", relevîndu-se că. deși este primul congres al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
care se desfășoară fără prezența
lui losip Broz Tito. „comuniștii vor
merge mai departe pe linia trasată
de marele fiu al popoarelor iugo
slave. deschizind noi perspective afirmării autooonducerii muncito
rești in Iugoslavia. Uniunea Comu
niștilor afirmindu-si in continuare
rolul de forță conducătoare a so
cietății".
S. MORCOVESCU

SESIUNEA CONSILIULUI ECONOMIC ROMÂNO-AMERICAN

România aleasa in Comisia
O.N.U. pentru așezări umane

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Corespondentă de la Romulus Căplescu : Consiliul Economic si Social
al O.N.U. (ECOSOC) a procedat la
desemnarea unui nou membru al
Comisiei O.N.U. pentru așezări uma
ne. ca recunoaștere a experienței tă
rii noastre în acest domeniu fiind aleasâ România pentru un mandat de
trei ani. începînd cu 1 ianuarie 1982.
Comisia O.N.U. pentru așezări umane este un organism de speciali
tate al Națiunilor Unite, format din
58 de membri, care își propune să
promoveze o largă cooperare inter
națională într-un domeniu deosebit
de actual pentru toate tarile. în spe
cial pentru cele în curs de dezvolta
re. și anume crearea de condiții op
time de locuit pentru populațiile în
continuă creștere, avînd în vedere
stabilirea unor corelații cît mai bune
om-mediu. asigurarea unei planifi
cări raționale în această privință șl
în același timp satisfacerea necesi
tăților dezvoltării economico-sociale.

îmi tace o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoas
tră, participanțiior la cea de-a VIII-a sesiune a Consiliu
lui economic româno-american, un salut cordial, împreună
cu cele mai bune urări de succes în desfășurarea lucrări
lor sesiunii.
Apreciez în mod deosebit activitatea desfășurată de Con
siliul economic, contribuția sa importantă la promovarea
relațiilor economice dintre România și Statele Unite ale
Americii, pe baza deplinei egalități în drepturi, respectului
independenței și suveranității naționale, neamestecului în
treburile interne și avantajului reciproc. Prin acțiunile sale,
consiliul a contribuit la lărgirea continuă a schimburilor
comerciale, a colaborării și cooperării în producție și în
alte domenii de interes comun.
Doresc să-mi exprim satisfacția pentru faptul că — ur
mare a activității rodnice desfășurate de Consiliul econo
mic — volumul comerțului româno-american a depășit
cifra de 1 miliard dolari S.U.A. îmi exprim convingerea că
acest volum va continua să crească in următorii ani, astfel
încît în 1985 să ajungem la un nivel de 2 miliarde dolari
S.U.A. — și sînt încredințat că în atingerea acestui obiec
tiv Consiliul economic româno-american va avea, ca și
pină acum, un aport important. In mod deosebit, consider
că în stimularea acestor schimburi un rol de seamă tre
buie să-1 joace operațiile de contrapartidă, care să asigure
mijloacele de plată necesare pentru importuri, realizarea
unei balanțe comerciale echilibrate.
Folosesc și acest prilej pentru a sublinia importanta
deosebită pe care a avut-o și o are pentru dezvoltarea
schimburilor economice româno-americane acordul comer
cial prin care România și Statele Unite ale Americii și-au
acordat reciproc clauza națiunii celei mai favorizate, pre
cum și acordul pe termen lung de cooperare economică,
industrială și tehnică încheiat în 1976. în spiritul acestor
documente și înțelegeri — care creează baza juridică și
cadrul larg al dezvoltării relațiilor economice bilaterale —
dorim să acționăm în continuare pentru a angaja împreună
noi și noi acțiuni menite să impulsioneze și mai puternic

schimburile economice, colaborarea și cooperarea românoamericană. să le confere dimensiuni tot mai largi — pe
baze reciproc avantajoase.
Noi considerăm că dezvoltarea relațiilor economice, a
colaborării și cooperării pe multiple planuri constituie, în
zilele noastre, o cale importantă a întăririi încrederii in
ternaționale, un aport de seamă la cauza destinderii și
păcii în întreaga lume.
în condițiile de astăzi, cînd situația internațională este
deosebit de complexă, trebuie făcut totul pentru ca înțe
legerea, schimburile economice, culturale, științifice, con
lucrarea multilaterală dintre popoare să ia locul politicii
de încordare, de sporire a înarmărilor, care împovărează
tot mai greu toate națiunile și face să creaspă pericolul de
război. Oamenii au nevoie nu de bombe atomice, nu de
rachete, ci de tot mai multe bunuri industriale și alimen
tare — și la aceasta poate contribui intr-o măsură impor
tantă desfășurarea largă și neîngrădită, în condiții de de
plină egalitate, a schimburilor comerciale, a relațiilor eco
nomice dintre toate națiunile lumii.
Pornind de la această convingere, România socialistă
promovează ferm o politică activă de colaborare și înțe
legere internațională, lărgește continuu conlucrarea Și
schimburile economice, tehnico-științifice și culturale cu
toate statele, fără deosebire de orînduire socială, iși aduce
nemijlocit contribuția la schimbul mondial de valori ma
teriale și spirituale, la edificarea unui climat de pace,
securitate și cooperare rodnică între națiuni.
în acest spirit, și pe această bază, dorim să dezvoltăm
și în viitor relațiile economice cu Statele Unite aie Ame
ricii, încredințați că aceasta corespunde atît intereselor
de progres ale popoarelor țărilor noastre, cit și cauzei ge
nerale a păcii și colaborării internaționale.
Convins că actuala sesiune a Consiliului economic se va
înscrie ca o nouă și importantă contribuție la lărgirea
schimburilor româno-americane, urez, încă o dată, succes
deplin lucrărilor sesiunii dumneavoastră

Mesajul președintelui Ronald Reagan
cialităților economice din cele două țări, consiliul aduce o
contribuție importantă, substanțială, Ia întărirea bunelor
noastre relații de afaceri și la creșterea comerțului nostru
bilateral. Folosesc acest prilej pentru a asigura pe toți
cei asociați la acest consiliu de întregul sprijin al acestui
guvern în îndeplinirea obiectivelor sale și vă urez o se
siune productivă în Houston. Am încredere în continuarea
eficacității sale.

Am plăcerea să urez bun venit delegației române in
Statele Unite și să salut membrii Consiliului economic
româno-american, întrunit în cea de-a VIII-a sesiune
plenară. Promovat de persoane preocupate din ambele țări
și îndeosebi de acest consiliu, interesul reciproc al State
lor Unite și al României de a dezvolta relații comerciale
a condus la îmbunătățirea relațiilor bilaterale și a co
merțului, care a depășit un miliard de dolari în anul 1980.
Prilejuind întîlnirea conducătorilor de întreprinderi și ofi★

La 5 noiembrie au început la
Houston lucrările celei de-a VIII-a
sesiuni a Consiliului economic ro
mâno-american. constituit, în 1973,
cu ocazia vizitei președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în S.U.A. La
această reuniune de amploare parti
cipă reprezentanți a peste 50 de com
panii industriale, comerciale si fi
nanciare din Statele Unite, precum
și reprezentanți ai întreprinderilor
românești de comerț exterior. Dele
gația română este condusă de loan
Avram, miniștrul industriei con
strucțiilor de mașini, iar cea ameri
cană. de Milton Rosenthal, pre
ședintele Consiliului de adminis
trație al Companiei ..Engelhard
Minerals and Chemicals".

*

★

Cu un viu interes au fost primite
de participant! mesajele adresate
sesiunii consiliului de președin
tele Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu. și de președin
tele Statelor Unite ale Americii. Ro
nald Reagan. în alocuțiunile rostite
la deschidere de președinții celor
două părți în consiliu a fost expri
mată dorința de a lărgi și diversifica
schimburile comerciale și cooperarea
bilaterală și pe terte piețe. în inte
resul ambelor popoare și al colabo
rării economice internaționale. In
cadrul sesiunii sint examinate căile
de dezvoltare, pe o bază echitabilă,
a schimburilor comerciale si a coope
rării economice dintre România și

Statele Unite ale Americii. în spiri
tul înțelegerilor la nivel înalt. Tot
odată. reprezentanții întreprinderi
lor românești de comerț exterior
poartă negocieri concrete cu firmele
americane pentru încheierea de con
tracte de schimburi și cooperare în
domeniul construcției de mașini, in
dustriei ușoare, electronicii, meta
lurgiei. industriei materialelor de
construcții, a mobilei și în alte do
menii de interes reciproc pentru anul
1982 și pînă în anul 1985.
La lucrări participă ambasadorul
României la Washington. Nicolae
Ion eseu, și Eugen Lawson, asistent
al secretarului adjunct pentru co
merțul Est-Vest din Departamentul
comerțului al S.U.A.

ORIENTUL MIJLOCIU

TOKIO

întrevedere româno-japoneză
TOKIO 5 (Agerpres). — La Tokio
au început lucrările celei de-a IV-a
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale român o-japoneze. Delegațiile
celor două țări sint conduse de
Gheorghe Dolgu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al țării noas
tre, și K. Yahagia, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Ja
poniei.
Cu această ocazie, Sunao Sonoda,
ministrul afacerilor externe al Ja
poniei, l-a primit pe șeful delegației
române, cu care a avut o convor
bire cordială privind stadiul actual și
perspectivele dezvoltării raporturilor
româno-japoneze, precum și unele
chestiuni internaționale de interes
comun.

Ministrul de externe al țării-gazdă
a dat o înaltă apreciere politicii ex
terne promovate de România și a ex
primat hotărîrea guvernului Japo
niei de a dezvolta raporturile cu țara
noastră, atit pe plan bilateral, cit și
pe arena internațională.
în cursul discuțiilor au fost eviden
țiate posibilitățile pe care le oferă
economiile naționale ale celor două
țări pentru dezvoltarea pe o bază
echitabilă a schimburilor comerciale
și adincirea conlucrării reciproc avan
tajoase in diferite domenii de interes
comun.
La întrevedere a participat Radu
Bogdan, ambasadorul României în
Japonia.
Lucrările sesiunii comisiei mixte
continuă.

r AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
PROTOCOL ROMANO-BULGAR.
La încheierea tratativelor desfășu
rate la Sofia, delegațiile ministe
relor comerțului interior din Româ
nia si Bulgaria au semnat proto
colul privind schimburile de
mărfuri de larg consum dintre
cele două ministere pe anul 1982.
Documentul stipulează creșterea cu
aproximativ 25 Ia sută a volumu
lui schimburilor de tainuri de larg
consum convenit pentru anul vii
tor. fată de 1981.
DUPĂ cum relatează aGENȚIA T.A.S.S., un submarin so
vietic, acționat de motoare diesel,
care se afla într-o misiune de an
trenament in Marea Baltică, a co’ hăis o eroare de orientare, din cauI . za unor defecțiuni la sistemul de

navigație, si. în condițiile unei vi
zibilități reduse, a eșuat în apro
piere de țărmul suedez. Deblocat
de navele suedeze de salvare, sub
marinul se află ancorat intr-un loc
în siguranță, iar autoritățile sovie
tice și suedeze poartă negocieri în
vederea scoaterii navei din apele
teritoriale ale Suediei.
CERERE. într-o scrisoare adre
sată de ministrul de externe al
R. P. Ungare organelor competente
ale Fondului Monetar Internațional
și Băncii Internaționale de Recon
strucție și Dezvoltare, este expri
mată cererea Republicii Populare
Ungare de a fi primită ca membru
al celor două instituții financiare
specializate ale O.N.U.

RIAD 5 (Agerpres). — Ministrul
afacerilor externe al Marii Britanii,
lordul Carrington, și-a incheiat, joi,
vizita de două zile întreprinsă in
Arabia Sauditâ. Aflat la Riad. în ca
litate de președinte in exercițiu al
Consiliului ministerial al C.E.E.. el
a avut mai multe runde de convor
biri cu oficialități saudite. consacra
te in special evoluției situației din
Orientul Mijlociu.
Lordul Carrington a fost primit de
regele Khalid și a conferit cu prin
țul moștenitor Fahd Ibn Abdul Aziz,
cu omologul său saudit. prințul Saud
Al-Faisal. cu ministrul apărării,
prințul Sultan Ibn Abdul Aziz, și cu
al doilea vicepremier și comandantul
Gărzii Naționale, prințul Abdullah
Ibn Abdul Aziz.
Agenția Reuter relevă că în cadrul
întrevederilor saudito-britanice au
fost examinate si stadiul relațiilor
bilaterale și unele probleme interna
ționale.

WASHINGTON 5 (Agerpres). —
Regele Hussein al Iordaniei si-a în
cheiat joi vizita de stat la Washing
ton. in timpul căreia a avut două
runde de convorbiri cu președintele
Ronald Reagan. întrevederi cu se
cretarul de stat. Alexander Haig, cu
alte oficialități americane. După cum
s-a precizat oficial în capitala ame
ricană. au fost examinate evoluția
relațiilor dintre S.U.A. și Iordania,
precum si principalele probleme ale
vieții internaționale actuale. în spe
cial situația din Orientul Mijlociu.
PARIS 5 (Agerpres). — Președin
tele Franței. Franțois Mitterrand, l-a
primit la Palatul Elysee pe Boutros
Ghali, ministru egiptean de stat pen
tru afaceri externe, care efectuează
o vizită oficială la Paris. Boutros
Ghali i-a/ remis șefului statului fran
cez un mesaj din partea președinte
lui Egiptului, Hosni Mubarak.

Dezvoltarea economică
a R. S. F. Iugoslavia
în 1982
BELGRAD 5 (Agerpres). — Con
siliul republicilor si provinciilor al
Adunării R.S.F. Iugoslavia și-a ex
primat sprijinul fată de proiectul de
rezoluție prezentat de guvernul fede
ral cu privire la dezvoltarea econo
mică a Iugoslaviei în 1982 — anun
ță agenția Taniug. Proiectul va fi
supus acum adunărilor din republici
și provincii, urmînd să fie adoptat
spre sfîrșitul anului.
Luînd cuvîntul în Adunarea
R.S.F.I. în legătură cu proiectul de
dezvoltare economică pe 1982. Zvone
Dragan, vicepreședinte al Consiliului
Executiv Federal, a arătat că efortu
rile vor fi concentrate. între altele,
în direcția creșterii considerabile a
exportului, reducerii deficitului ba
lanței de plăti și sporirii producției
agricole. Vorbitorul a arătat — după
cum transmite agenția Taniug — că
anul viitor producția industrială ur
mează să crească cu 3.5 la sută, cu
atenție deosebită asupra sectoarelor
cu posibilități mai mari de export,
iar producția agricolă cu 4 la sută.
Realizarea de economii constituie o
sarcină prioritară in toate domeniile
— a relevat vorbitorul.

Rezultat indecis la alegerea
secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Alte două tururi de scrutin au
avut loc. miercuri, in Consiliul de
Securitate. în cadrul procedurii de
alegere a secretarului general al
O.N.U.. pentru intervalul 1882—1986.
Ca si in. zilele precedente, nici unul
dintre cei doi candidați — actualul
secretar general Kurt Waldheim și,
respectiv, ministrul de externe al
Tanzaniei. Salim Ahmed Salim — nu
a obținut numărul minim de voturi
si. implicit, recomandarea Consiliu
lui de Securitate.
Pentru a fi ales secretar genera]
al O.N.U., un candidat trebuie să
aibă sprijinul a cel Dutin nouă din
tre cei 15 membri ai Consiliului de
Securitate, inclusiv al celor cinci
membri permanenti si. respectiv, o
majoritate simplă în Adunarea Ge
nerală (care numără 156 membri).
S-a convenit ca următoarea reu
niune — neoficială — a Consiliului
de Securitate să aibă loc luni.

Guvernul olandez și-a
retras oferta de demisie
HAGA5 (Agerpres). — După tra
tative anevoioase care au durat trei
săptăminî. criza de guvern din Olan
da a luat oficial sfîrșit. Premierul
coaliției demisionase, Andreas van
Agt, a Informat-o pe regina Beatrix
că cele trei partide ale coaliției —
Apelul Creștin Democrat. Partidul
Muncii și Democratii-„66“ — au căzut
de acord asupra unui compromis bu
getar. Ca urmare, răgina a cerut pri
mului ministru să retragă oferta de
demisie a celor 15 miniștri și să-și
reia funcțiile.
Compromisul preconizează. între
altele, majorări temporare de impo
zite și taxe pentru finanțarea unui
program de creare de locuri de mun
că. însă, după cum menționează agenția France Presse, van Agt a sub
liniat că resursele financiare nece
sare acestui program nu vor fi furni
zate decît „în măsura posibilului",
ceea ce a suscitat deja critici în rîndul sindicatelor olandeze.
Noul program guvernamental ur
mează să fie supus spre aprobare
parlamentului tării la 16 noiembrie.

CONSFĂTUIREA SECRETARILOR CU PROBLEME IDEOLOGICE
SI INTERNATIONALE Al COMITETELOR CENTRALE ALE PARTIDELOR
COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI DIN UNELE ȚĂRI SOCIALISTE
în zilele de 3—4 noiembrie 1981 a
avut loc la Moscova Consfătuirea
secretarilor cu probleme ideologice
și internaționale ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste si mun
citorești din unele țări socialiste. La
consfătuire au participat : din partea
Partidului Comunist Bulgar — A. Li
lov, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.C.B.. D. Stanișev,
secretar al C.C. al P.C.B.. S. Mihailov,
secretar al C.C. al P.C.B.; din partea
Partidului Comunist din Cehoslovacia
— V. Bilak, membru al Prezidiului,
secretar al C.C. al P.C.C., J. Fojtik,
secretar al C.C. al P.C.C., J. Havlin,
secretar al C.C. al P.C.C.; din partea
Partidului Comunist din Cuba — A.
Perez Herrero, membru supleant al
Biroului Politic, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba ; din
partea Partidului Socialist Unit din
Germania — K. Hager, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
P.S.U.G., H. Axen, membru a] Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G..
J. Herrmann, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G.; din
partea Partidului Popular Revoluțio
nar Laotian — C. Duongbutdi, mem
bru al C.C. al P.P.R.L.; din partea
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol — D. Gombojav. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
P.P.R.M.. G. Adia, secretar al C.C. al
P.P.R.M. ; din partea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez — St. Olszowski. membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P.. J. Czyrek,
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. al P.M.U.P.. M. Orzechowski,
secretar al C.C. al P.M.U.P. ; din
partea Partidului Comunist Român
— Petru Enache. membru supleant
al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C al P.C.R. : din
partea Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar — M. Ovari. membru al
Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.M.S.U., A. Gyenes, secretar al C.C.
al P.M.S.U. ; din partea Partidului
Comunist 'al Uniunii Sovietice —
B. N. Ponomariov, membru supleant
al Biroului Politic, secretar al C.C.
al P.C.U.S., M. V. Zimianin, secretar
al C.C. al P.C.U.S.. K. V. Rusakov,
secretar al C.C. al P.C.U.S. ; din
partea Partidului Comunist din Viet
nam — Nguyen Duy Trinh, membru
al Biroului Politic, secretar al C.C.
al P.C. din Vietnam.
La lucrările consfătuirii au parti
cipat. de asemenea, activiști ai co
mitetelor centrale ale partidelor
respective.
Participanții la consfătuire, por
nind de la hotărîrile congreselor
partidelor frățești din țările socia
liste și de la rezultatele intilnîrilor
din Crimeea din 1981 și ale celor
lalte întîlniri și convorbiri dintre
conducătorii partidelor lor, au efec
tuat un schimb de păreri în legătură
cu situația internațională actuală și
probleme ale colaborării în lupta
pentru asigurarea păcii, întărirea
continuă a pozițiilor socialismului și
pentru progres social, au procedat
la un schimb de experiență cu pri
vire la activitatea ideologică a parti
delor lor. S-a constatat că dezvol
tarea ascendentă a socialismului pe
plan mondial ridică noi sarcini în
fața partidelor comuniste șl munci
torești din țările socialiste.
La consfătuire s-a arătat că situa
ția internațională s-a agravat In mod
serios ca urmare a încercărilor cercu
rilor agresive ale imperialismului de
a schimba, prin metode militare, ra
portul de forte oe arena mondială în
favoarea lor. Hotărîrea N.A.T.O. de
amplasare a unor noi tipuri de arme
racheto-nucleare pe continentul eu
ropean și decizia S.U.A. de a pro
duce bomba cu neutroni, destinată,
de fapt, tot Europei, creează perico
lul unei noi escaladări a cursei înar
mărilor. cu consecințe dintre cele
mai grave pentru destinele păcii în
Europa si în lume. Imperialismul
speră să obțină supremația militară
asupra lumii socialismului, să slă
bească pozițiile si influenta acesteia
asupra evoluției mondiale, pentru a
continua politica colonială si neocolonială. de dominație si asuprire a
altor popoare, a stăvili și înăbuși
mișcările de eliberare națională și
socială. Toate acestea sînt legate de
profunda criză economică a lumii
capitaliste, care determină o ascuțire
fără precedent a contradicțiilor so
ciale și politice, constituind o reflec
tare a tendinței imperialismului de
a căuta soluționarea acestora printr-o politică externă aventuristă, de
a arunca poverile crizei oe umerii
popoarelor.
Linia de torpilare a destinderii și
de revenire Ia ..războiul rece" este
însoțită de tentative de amestec în
■ treburile interne ale statelor socia
liste. ale altor țări, de reactivizarea
diferitelor grupuri fasciste si neofas

ciste, de amplificarea actelor de te
rorism. a propagandei anticomuniste,
rasiste, șovine, folosite de cercurile
imperialiste ca mijloc de diversiune,
pentru lichidarea drepturilor demo
cratice. pentru învrăjbirea popoare
lor. Imperialiștii și aliații lor încu
rajează și sprijină forțele reacționare
în America Latină. în țările din Ba
zinul Caraibilor. în Orientul Apro
piat. în sudul Africii și în regiunea
Cornului Africii. în Asia de Sud și
Sud-Est. ca și în alte zone ale lumii.
în încercarea de a-și crea un alibi
ideologic, militariștii vehiculează
născociri
propagandistice
despre
..amenințarea militară sovietică", in
tensifică campaniile propagandistice
și ideologice deșănțate împotriva ță
rilor socialiste, a tuturor revoluțio
narilor. luptătorilor pentru eliberare
națională a popoarelor, partizanilor
păcii. Mișcările largi antirăzboinice
din țările capitaliste, care cunosc o
amploare fără precedent si un larg
diapazon de cuprindere sub raport
social și politic, sînt prezentate în
mod denigrator ca niște acțiuni in
spirate din afară și contrare interese
lor naționale ale acestor țări.
Participantii la consfătuire au ex
primat convingerea că forțele con
temporane ale păcii si progresului
sînt în măsură să împiedice planurile
imperialiste, să apere pacea si in
dependenta popoarelor și statelor. O
mărturie în acest sens este afirma
rea tot mai puternică a luptei po
poarelor. a forțelor revoluționare,
progresiste. împotriva politicii im
perialiste de forță și dictat, de domi
nație și amestec în treburile interne
ale altor state, hotărîrea fermă a tu
turor națiunilor de a se dezvolta li
bere si independente, de a colabora
in pace și prietenie.
La consfătuire s-a subliniat că
factorul principal al menținerii păcii
și întăririi securității popoarelor îl
constituie țările socialiste. Progra
mul păcii pentru anii ’80. propune
rile si inițiativele țărilor participante
la Tratatul de la Varșovia si ale ce
lorlalte state soaialiste reprezintă o
alternativă constructivă la linia
agresivă a imperialismului, la politi
ca de război si înarmare, constituind
o dovadă incontestabilă a unității
indisolubile dintre pace si socialism.
Un important factor in lupta pentru
pacea și securitatea popoarelor îl
constituie activitatea intensă desfă
șurată de partidele comuniste si
muncitorești din țările nesodaliste.
O forță puternică si influentă care
se pronunță activ pentru asigurarea
coexistentei pașnice și independen
tei naționale este mișcarea de neali
niere.
O contribuție efectivă la lupta îm
potriva militarismului și reacțiunil
aduc și alte partide, mișcări și orga
nizații. care, indiferent de deosebirile
de concepții și vederi politice, sint
de acord in problema esențială a ne
cesității de a nu se admite un
război nuclear.
Participanții la consfătuire au evi
dențiat că partidele lor, th scopul
soluționării celei mai arzătoare pro
bleme a contemporaneității — men
ținerea păcii — sint gata să colabo
reze cu toți cel ce se pronunță pen
tru continuarea procesului destinde
rii, pentru stoparea cursei înarmări
lor. în acest sens o însemnătate deo
sebită au pozițiile antirăzboinice ale
partidelor socialiste și social-democrate, organizațiilor de masă, ale
sindicatelor.
Actuala situație internațională im
pune mai mult ca oricînd unirea
eforturilor țărilor socialiste, ale for
țelor iubitoare de pace de pretutin
deni, ale tuturor popoarelor pentru a
bara calea războiului, a asigura des
tinderea, securitatea și pacea pe
planeta noastră.
Pentru preintîmplnarea pericolului
de război și pentru dezvoltarea cola
borării internaționale este necesar să
fie contracarate propaganda reacțio
nară, militaristă, să se explice în
mod argumentat și oonvingător ca
racterul pașnic și progresist al po
liticii externe a 6tatelor socialiste,
în acest context crește considerabil
însemnătatea conlucrării mijloacelor
de informare în masă din țările so
cialiste frățești, a intensificării In
formării externe și propagării în
rindul maselor populare a adevă
rului în legătură cu procesele ce au
loo In lume, a explicării inițiative
lor țărilor socialiste pe planul poli
ticii externe.
Participantii la consfătuire au sub
liniat că problema cea mai impor
tantă este în prezent oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la înfăptuirea
unor măsuri concrete de dezarmare,
in primul rînd de dezarmare nuclea
ră. în acest scop este necesar să se
asigure neîntîrziat, ca măsuri de pri

mă urgență, începerea și desfășurarea
cu succes a negocierilor privind li
mitarea armelor nucleare în Europa,
continuarea procesului S.A.L.T., in
terzicerea armei cu neutroni. Parti
cipanții la consfătuire se pronunță
pentru încheierea cu succes a Reu
niunii de la Madrid, care să ducă la
convocarea conferinței pentru dezan
gajare militară și dezarmare în Eu
ropa, Ia asigurarea continuității pro
cesului început la Helsinki, la im
pulsionarea înfăptuirii prevederilor
Actului final ca un tot unitar.
Interesele asigurării păcii și a
drepturilor legitime ale tuturor po
poarelor impun lichidarea cit mai
grabnică a focarelor de conflicte mi
litare și de tensiune, soluționarea tu
turor problemelor litigioase dintre
state pe cale pașnică, prin tratative,
crearea de zone denuclearizate și zone
ale păcii în diferite regiuni ale lumii,
încetarea actelor de agresiune și de
presiuni armate fată de țările și po
poarele care s-au eliberat sau luptă
pentru eliberarea națională și socia
lă. Participantii la consfătuire au re
afirmat sprijinul ferm al partidelor
lor față de lupta dreaptă a popoare
lor pentru libertate și independentă,
pentru dreptul lor sacru de a-și ho
tărî singure destinele, fără nici un
amestec din afară, de a-și stabili de
sine stătător calea dezvoltării lor
economico-sociale, pentru lichidarea
subdezvoltării, restructurarea relații
lor economice internaționale pe baze
juste și democratice și făurirea unei
noi ordini economice internaționale,
pentru destindere, pace si progres
social.
Ei au relevat în mod unanim ac
tualitatea deosebită a hotărârilor
congreselor partidelor din țările fră
țești privind adincirea continuă a
conlucrării partidelor comuniste și
muncitorești și a statelor socialiste,
pe baza principiilor marxism-leninismului si internaționalismului so
cialist proletar, care cuprind deplina
egalitate în drepturi, respectarea
independentei si suveranității națio
nale, neamestecul în treburile in
terne. solidaritatea si întrajutorarea
tovărășească. O astfel de conlucrare
capătă o însemnătate tot mai mare
pentru solutionarea unor probleme
complexe majore, care apar în
cursul edificării noii societăți, pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale oamenilor muncii împotriva
acțiunilor subversive ale imperialis
mului si reactiunii.
Reprezentanții partidelor frățești
și-a.u reafirmat solidaritatea cu co
muniștii si cu toti patriotii Poloniei
socialiste în lupta acestora împotriva
forțelor antipopulare ale contrarevo
luției și anarhiei, pentru depășirea
crizei si consolidarea socialismului,
pentru întărirea rolului conducător
al P.M.U.P. în societate, pentru dez
voltarea fermă a R. P. Polone ca o
verigă inalienabilă a comunității so
cialiste.
Participantii la consfătuire au fă
cut un schimb de informații privind
activitatea partidelor lor pentru
dezvoltarea creatoare sl propagarea
învățăturii marxist-leniniste. pentru
educarea oamenilor muncii în spiri
tul principiilor patriotismului socia
list si Internaționalismului, au ex
primat hotărîrea partidelor lor de a
extinde si în continuare conlucrarea
în lupta împotriva anticomunismului,
a ideologiei burgheze reacționare și
a propagandei dușmănoase, de deni
grare a socialismului, de a milita cu
fermitate pentru triumful idealurilor
comunismului si păcii.
Participantii la consfătuire au re
levat necesitatea studierii reciproce
tot mai temeinice a folosirii crea
toare sl a popularizării bogatei ex
periențe a țărilor socialiste în solu
tionarea marilor probleme economice
și sociale. în înfăptuirea rolului con
ducător al partidului. în dezvoltarea
democrației si statului socialist. în
activitatea ideologică de educație
Ei consideră drept o sarcină impor
tantă a mijloacelor de informare în
masă să reflecte mai ăjs' nație si
profund practica integrării economi
ce soaialiste. colaborarea economică,
tehnico-știintifică și cooperarea în
producție, pe bază bilaterală si în
cadrul C.A.E.R.. care sînt menite să
ofere un exemplu de relații între
popoare libere si independente, să
contribuie la înaintarea lor mal rapi
dă pe calea socialismului și comu
nismului. Participantii la consfătuire
au subliniat necesitatea lărgirii șl
intensificării activității de informare
reciprocă a opiniei publice asupra
realizărilor popoarelor țărilor lor, în
interesul promovării si întăririi co
laborării lor pe multiple planuri.
Consfătuirea s-a desfășurat într-o
atmosferă de unitate și prietenie
frățească.

ÎN NUMELE DREPTULUI LA VIAȚĂ

POPOARELE LUMII RESPING POLITICA ÎNARMĂRILOR NUCLEARE
Ample manifestații împotriva
sporirii arsenalelor militare
ITALIA. — Referindu-se la im
punătoarea manifestație, desfășu
rată la Milano sub conducerea Fe
derației regionale lombarde a celor
trei mari centrale sindicale italie
ne C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., ziarul
„Avânți" subliniază că Federația
unitară a reunit, la această acțiu
ne populară, alături locuitori ai
orașului Milano și ai regiunii
Lombardia, muncitori, funcționari
publici, alte categorii de cetățeni,
tineri și vîrstnici. membri ai unor
organizații democratice. Cel puțin
100 000 de persoane cu steaguri, lo
zinci. panouri s-au pronunțat îm
potriva instalării rachetelor cu
rază medie de acțiune De teritoriul
european, pentru tratative de dezar
mare și au spus „NU înarmărilor".
In fata „Arcului Păcii", demon
stranții au participat la un miting
în cadrul căruia s-a dat citire unui

apel al Federației sindicale unitare
italiene : ..în fata ascuțirii tensiu
nilor De arena internațională si a
unei escaladări a cursei înarmări
lor. este absolut necesară o pu
ternică mobilizare pentru pace Si
dezarmare".
La Roma s-a anunțat că la 28 no
iembrie la Florența va avea Ioc
o demonstrație națională centru
destindere, pace. împotriva înar
mărilor nucleare inițiată de Federa
ția unită a centralelor sindicale
italiene - C.G.I.L.. C.I.S.L.. U.I.L.
R. F. GERMANIA. — Președin
tele Partidului Social-Democrat din
R. F. Germania. Willy Brandt,
s-a pronunțat pentru o atitu
dine mai critică în problema
înarmărilor si a cerut ca în
politica de securitate să se pună
„un accent energic" oe prioritatea
factorului politic tată de cel mili

tar — transmite agenția D.P.A.
„Noi — a spus el — nu vrem să ni
se pună mereu la dispoziție arme
noi și de-abia după aceea să ne gindim ce consecințe politice rezultă
de aici". El a adăugat că „nu tre
buie să ne pierdem în detalii militar-tehnice și apoi să constatăm,
poate, că am pierdut pacea". Vor
bitorul a cerut social-democraților
din R.F.G. să depună toate efortu
rile pentru ca negocierile americano-sovietice cu privire la rachetele
cu rază medie să se încheie cu un
rezultat pozitiv.

MAREA BRITANIE. — Partidul
Național Scoțian se pronunță pen

tru lichidarea tuturor bazelor mili
tare nucleare din Scotia. pentru
măsuri de pace și dezarmare — a
declarat, in cadrul unei conferințe
de presă desfășurate la Glasgow,
Isabele Lindsey, membră a condu
cerii partidului. în cazul unui con
flict, nuclear, Scotia s-ar afla în
prima linie din cauza concentrării
mari de arme nucleare pe terito
riul el.

Cele trei fotografii prezintă aspecte
de la marile demonstrații pentru
pace ce au avut loc la Bonn și Lon
dra, și de la o adunare Ia Paris
pentru stringerea de semnături îm
potriva bombei cu neutroni
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