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Continuind fructuosul dialog cu țara, consultarea la fața locului

cu oameni[ muncii pentru a hotărî împreună măsurile ce se cer întreprinse
în vederea încheierii cu succes a primului an al cincinalului
i

și pregătirea temeinică a producției anului viitor, s-a desfășurat ieri
Tovarășul Nicolae Ceaușescu inougurează noul laminor al întreprinderii de țevi

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL SĂLAJ
r------------------- „MUNCA, PACEA, OMENIA, CEAUȘESCU-ROMÂNIA!“----------------------- \
'
\
j Voința, idealul, legămîntul — vibrant exprimate de zecile de mii de participant! ț
jla marea adunare populară din municipiul Zalău, ca într-un simbolic glas al patriei j

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Zalău
Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc să vă adresez dumnea
voastră, participanților Ia această
mare adunare populară, tuturor
locuitorilor municipiului Zalău și
județului Sălaj, în numele Comi
tetului Central al partidului, al
Consiliului de Stat și guvernului,
precum și al meu personal, un
salut călduros, revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări.
(Urale și aplauze puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. I", „Ceaușescu și po
porul !“).
Ne aflăm în municipiul și jude
țul dumneavoastră într-o vizită de
lucru. Dorim să ne consultăm cu
organizația de partid, cu oamenii
muncii și consiliile de conducere
în legătură cu felul cum s-au în
deplinit sarcinile cincinalului pre
cedent și, mai cu seamă, cum s-a
început activitatea în primul an
al noului cincinal, în vederea în
făptuirii în condițiile cele mai
bune a hotărîrilor Congresului al
XII-lea al partidului.
Trebuie să declar că impresiile
noastre sînt, în general, bune. Am
constatat cu multă șatisfacție că
oamenii muncii din Zalău și din
județul Sălaj — la fel ca întregul
nostru popor — acționează cu toa
tă hotărirea pentru a-și îndeplini
sarcinile de mare răspundere ce le
revin în dezvoltarea județului,
pentru a contribui tot mai
mult la dezvoltarea generală a
României socialiste ! (Aplauze și
uralc puternice ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Am vizitat patru întreprinderi
care au intrat de curînd în pro
ducție. La Jibou am vizitat două
întreprinderi ale industriei ușoare,
iar la Zalău — întreprinderea de
țevi și întreprinderea de anvelo
pe. Este adevărat, ele au intrat
în producție cu o anumită întîrziere, dar îndeosebi aceste două în
treprinderi din Zalău au început
să producă și sînt dotate cu uti
laje de înaltă tehnicitate. Ele au
posibilitatea ca, într-un timp
scurt, să realizeze parametrii la

care au fost proiectate și construi
te, să asigure în acest fel dezvol
tarea puternică a Zalăului și a ju
dețului Sălaj, să contribuie la
progresul general al patriei, la
bunăstarea
tuturor
oamenilor
muncii. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").
Am vizitat din nou întreprin
derea de conductori emailați — și
mi-a făcut o deosebită plăcere să
constat că se obțin rezultate bune
în realizarea sarcinilor de mare
răspundere pe care le are. Doresc
să adresez tuturor colectivelor de
oameni ai muncii din întreprin
derile vizitate, tuturor oamenilor
muncii dip municipiul Zalău și
din județul Sălaj calde felicitări
pentru rezultatele obținute, pre
cum și urarea de a obține rezul
tate și mai bune, de a încheia pri
mul an al cincinalului cu realizări
care să asigure condiții pentru în
deplinirea cu succes a planului
cincinal, astfel ca și Sălajul să
ocupe un loc cît mai de frunte în
dezvoltarea industriei noastre so
cialiste. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și
poporul !“).
Am vizitat, de asemenea, două
unități agricole — o întreprin
dere de stat și o cooperativă
agricolă, Mi-au produs impresie
plăcută atît rezultatele obținu
te de întreprinderea de stat, cît
ș.i rezultatele cooperativei agricole
de producție. M-atn întîlnit cu oa
menii muncii, cu cooperatorii și
am constatat hotărîrea lor de a
acționa pentru dezvoltarea agri
culturii, pentru a obține recolte
cît mai bogate, pentru dezvoltarea
zootehniei, pentru a asigura, pe
această cale, înfăptuirea măsurilor
de autoconducere și autoaprovizionare a județului, a fiecărei lo
calități, pentru a spori contribuția
agriculturii Sălajului la dezvol
tarea generală a agriculturii din
România. (Urale șî aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !").
Adresez calde felicitări oameni
lor muncii din întreprinderea

agricolă de stat, cooperatorilor
din cooperativa agricolă de pro
ducție, tuturor oamenilor muncii
din agricultură, cooperatorilor și
țărănimii, precum și urarea de a
obține recolte tot mai bogate, de
a dezvolta tot mai puternic creș
terea animalelor și toate celelalte
domenii din agricultură. (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Marile întreprinderi construite în
cincinalul 1976—1980 și care se con
struiesc în continuare în acest an
sînt o dovadă grăitoare a justeței
politicii partidului și statului nostru
de dezvoltare armonioasă a tuturor
județelor patriei noastre.
Dumneavoastră sînteți de pe
aceste meleaguri și cunoașteți bine
ce industrie se găsea în Zalău și
în Sălaj. Cunosc și eu bine Sălajul
de prin ’54 ; am fost de multe ori
în Zalău și cunosc ce industrie se
găsea aici. Acum vedeți ce mari în
treprinderi, moderne, de înaltă teh
nicitate s-au realizat în orașul și
în județul dumneavoastră. Aceasta
demonstrează cu putere că politica
partidului nostru comunist, de in
dustrializare socialistă a țării, de
dezvoltare a agriculturii — cele
două ramuri de bază ale economiei
românești — constituie chezășia în
făptuirii Programului de făurire a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Putem afirma că astăzi Zalăul și
Sălajul s-au plasat pe orbita indus
trializării țării, Zalăul a devenit un
puternic centru industrial al Româ
niei socialiste și există toată
perspectiva ca industria lui să de
vină o industrie tot mai puternică,
o mîndrie pentru cei din județul
Sălaj, pentru întreaga noastră pa
trie ! (Urale și aplauze puternice ;
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).
. Doresc însă să spun deschis că mai
avem încă multe de făcut pentru
ca aceste întreprinderi moderne să
dea producție la întreaga lor capa
citate, Este adevărat, ele sînt la

începutul activității — unele secții
sînt în rodaj, altele mai sînt încă
în construcție. De aceea este ne
cesar ca ministerele, centralele
industriale, comitetul județean de
partid, constructorii să acționeze
cu toată fermitatea pentru a în
cheia rapid lucrările de construcții,
pentru punerea în funcțiune a
tuturor capacităților. în același
timp, conducerile întreprinderilor,
oamenii muncii — deși tineri, deși
abia au învățat meseria — trebuie
să treacă cu toată fermitatea și să
obțină producția planificată, să
demonstreze astfel că și cei din
Zalău și Sălaj sînt tot atît de buni
muncitori ca și cei din Cluj, ca și
cei din București, din toate centrele
industriale ale țării, că sînt, de
acum, în stare să-și dovedească mă
iestria și capacitatea de a da pro
ducție de bună calitate. (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Congresul al XII-lea al partidu
lui a trasat obiectivul strategic
fundamental de a asigura trecerea
României la un nou stadiu de
dezvoltare — acela de țară mediu
dezvoltată, de a realiza în toate do
meniile o nouă calitate a muncii și
vieții. în spiritul acestor obiective
trasate de Congresul al XII-lea al
partidului, este necesar să se acțio
neze cu toată hotărîrea pentru îm
bunătățirea activității in toate do
meniile, pentru ridicarea calității
și a nivelului tehnic al producției.
Este necesar să obținem o nouă
calitate și in agricultură, să obți
nem o creștere puternică a produc
ției agricole. Și județul Sălaj are
posibilitatea să realizeze o agri
cultură de înaltă productivitate,
mai cu seamă în domeniul creș
terii animalelor, care să poată sa
tisface nu numai necesitățile de
consum în conformitate cu preve
derile planului cincinal, dar să asi
gure 1 și o producție suplimentară
pentru alte necesități ale statului
nostru, pentru centrele muncito
rești, pentru zonele în care agri
cultura nu se poate realiza. Trebuie
să facem totul pentru ca atît în
(Continuare in pag. a IlI-a)

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Bistrița-Ndsâud a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, astăzi va avea loc în municipiul Bistrița o adunare populară,
pe care posturile de radio și televiziune o vor transmite direct, în jurul orei 13.

NIMIC >1 MAI DE PREȚ CA PACEA!
S-o apărăm cu toată energia, spunînd un NU holărît
rachetelor nucleare, bombei cu neutroni!
în impresionante adunări și mitinguri, ce au loc în conti
nuare în întreaga țară, în telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu, întregul nostru popor dă o puter
nică expresie deplinei sale adeziuni față de strălucita inițiativă de
pace a secretarului general al partidului, a României socialiste.
în cursul zilei de ieri au conti
nuat să aibă loc in întrenrinderi.
De șantiere, in unităti ale agricul
turii socialiste, în instituții. în scoli
de toate gradele, în cartiere din
Capitală si din numeroase localități
ale tării adunări si mitinguri ale
Dăcii. în cadrul lor, particinanții
au exprimat adeziunea lor fierbin
te fată de noua inițiativă de pace
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
fată de ideile Apelului pentru
dezarmare si pace al Frontului
Democrației si Unității Socialiste.
Vorbitorii, toti participanta au ce
rut cu fermitate să se pună defi
nitiv capăt cursei orimeidioa.se a
inarmărilor. să fie oprită amplasa
rea de noi rachete nucleare in Eu
ropa si să se treacă la înlăturarea
celor existente, să se renunțe la
producerea bombei cu neutroni.
Desfășurate într-o atmosferă însu
flețită. adunările au dat glas hotărîrii întregului nosjru popor de a
se angaja, cu toată «ffiergia. împreu
nă cu toate forțele înaintate. în
lupta pentru dezarmare, pentru asigurarea dreptului fundamental al
popoarelor la viată, la libertate si
pace.
în încheierea adunărilor, participanții au adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu telegrame prin
care își afirmă sprijinul deplin
față de politica internă și externă
a partidului și statului nostru,
față de strălucita inițiativă a pre
ședintelui României socialiste.

PUBLICAM ÎN PAGINA A V-A TELEGRAME ADRESATE
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, IAR
ÎN PAGINA A Vl-A RELATĂRI DE LA ADUNAR1 DESFĂȘU
RATE ÎN CAPITALA ȘI ÎN ALTE LOCALITĂȚI.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a efectuat, in cursul zilei de vineri, o vizită de
lucru in județul Sălaj.
împreună cu secretarul general al partidului, la vizită au
luat parte tovarășii losif Banc, Ion Coman și Richard Winter.
Ca și vizitele in județele Satu Mare
și Maramureș, întiinitea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu cei ce muncesc
și trăiesc înfrățiți pe aceste meleaguri
— români, maghiari și de alte națio
nalități — s-a înscris în amplul dia
log pe care secretarul general al
partidului îl poartă permanent cu
tara. în vederea stabilirii celor mai
eficiente măsuri în scopul dezvoltării
în ritm accelerat a tuturor regiunilor
patriei, concentrării întregii energii
creatoare a poporului nostru spre
înfăptuirea la aele mai înalte cote de
eficientă si calitate a hotăririlor
.Congresului al Xll-lea al partidului
cu privire la propășirea și progresul
continuu al României socialiste. Și
aici, în întreprinderile vizitate, in
centrul dialogului de lucru al secre
tarului general al partidului cu repre
zentanții organelor locale de partid,
cu specialiștii din cadrul ministerelor
de resort Și ai unităților economice
s-au situat problemele realizării inte
grale și în condiții sporite de efi
ciență și calitate a prevederilor de
plan pe anul m cubs și pe întregul
cincinal, diversificării si înnoirii pro
ducției, creșterii productivității mun
cii, refhicețîi cheltal'ielilor materiale,
scăderii l-onsumurilor de materii pri
me, ootofbwșțJbil și energie, ne baza
aplicării tot mai ferme a cuceririlor
tehnteo-știmțifiee. în tonte -sectoarele
de activitate
De asemenea. în unitățile agricole
vizitate au fost, analizate rezultatele
obținute “de pgricifltura tudetutai in
acest t® și âu fost stabilite măsuri
concrete Sppptru folosirea cît mai ra
țională a pămîntului. pentru îmbună
tățirea m^riâaizări-i si «ihimizării lu
crărilor. pentru creșt.orea pe această
calc a prodUtțției animale si vegetale,
pentni infăptpirca hotăririlor privind
autocondueifcea și aptoaprovizionarea
teritorială in vederea sporirii livrări
lor Ia fondai de stat și. în- același
timp, a rezolvării problemelor apro
vizionării populației cu bunuri agroalimentarc.
Prin problematica dezbătută, prin
«soluțiile degajate in cursul dialogu
lui cu oamenii muncii sălăjeni. vizita
tovarășului 'Nicolae Ceaușescu în ju
dețul Sălaj s-a înscris ca un nou și
esențial moment in cronica plină de
fapte de muițcă a locuitorilor acestor
meleaguri, evidențiind rolul determi
nant al secretarului general al parti
dului în realițarea marilor transfor
mări economioo-sociate. ale Sălajului
și tuturor jujjsțeJrw țării, in înfăp
tuirea idealurilor de progres si bună
stare ale poporului nostru.
Prezența tovarășului Nicolae
Ceaușescu în mijlocul săiăjenilor a
constituit un nou prilej de afirmare
a sentimentelor de profundă dragoste
și prețuire pe care locuitorii acestor
străvechi meleaguri românești le nu
tresc față de secretarul general al
partidului, de numele si activitatea
căruia sint legate toate marile trans
formări ce au avut loc in această
parte a țării, impetuoasa dezvoltare
eccmomico-socială a județului Si în
tregii noastre patrii. In inimile
sălăjenltor sint permanest toi intilnirile cu secretarul general al
partidului, indicațiile si orientă
rile date care au propulsat ju
dețul pe coordonatele noii -civilizații
socialiste. Beneficiar al Unor impor
tante investiții. Sălajul a reușit. în
scurta, dar densa lui existentă de ju
deț. să-și creeze un potential produc
tiv impresionant — aproape 12 mi
liarde lei producție industrială — ca
urmare a construirii unor unități in
dustriale moderne, care au transfor
mat geografia economică a unui
județ, ce altădată îndreptățea denutniroa de „eminamente agricol14.
Zglâul. Jiboul, Șimleul Silvamei sau
Cehul Silvaniei au fost racordate,
prin înălțarea unor unități industria
le moderne, la circuitul industrial al
tării, adurfndu-și o contribuție tot
mai bogată la ridicarea României so
cialiste pe noi culmi de progres si
civilizație. Dar, odată cu dezvoltarea
sa economică, județul a cunoscut, in
mod firesc, si o permanentă înnoire
edilitară, ridicarea constantă a con
dițiilor de viată materiale și spiritua
le ale sălăjenilor. Astfel. în întregul
județ au fost construite in ultimii
12 ani peste 24 400 dc. apartamente,
mii de locuri in școli si grădinițe, un
spital cu 700 de paturi la Zalău, po
liclinici și dispensare medicale, care
sint o mărturie elocventă a preocu
pării partidului fată de viata oame
nilor de aici.
Transformări radicale s-au înre
gistrat și in agricultură, unde pro
cesul modernizării și mecanizării a
permis o creștere continuă a produc
ției vegetate si animate.
Pentru toate aceste realizări, pen
tru condițiile tot mai bune de muncă
și viață asigurate cetățenilor, locui
torii Sălajului au intimpinat pe se
cretarul general al partidului cu cele
mai alese sentimente, de profundă
recunoștință pentru tot ceea ce a
făcut și face în vederea dezvoltării
județului lor. a întregii noastre pa
trii. Pe tot parcursul vizitei, sălăjenii i-au rezervat tovarășului Nicolae
Ceaușescu o primire călduroasă, intîmpinîndu-1 cu pline si sare, cu înal
te onoruri, manifestindu-si intensa
bucurie de ase reîntîlni cu secreta
rul general al partidului, cu cel mai
iubit fiu al poporului nostru. în toafe
unitățile care au primit vizita secre
tarului general al partidului, pe ar
terele Jiboului sau Zalăului. locuito
rii județului și-au exprimat _ unanim
adeziunea la politica internă și ex
ternă a partidului si statului nostru,
al cărei strălucit promotor este tova
rășul Nicolae Ceaușescu. hotărirea
lor ca, strins uniți în jurul partidu
lui. al secretarului său general, să
facă totul pentru înfăptuirea marilor
idealuri de progres și bunăstare ale
poporului român, de pace, dezarmare,
colaborare și înțelegere in întreaga
lume.
Pe tot parcursul străbătut de co
loana oficială, de la Baia Mare către
Jibou, locuitorii comunelor și satelor
maramureșene si sălăjene au ieșit în
întimpinarea secretarului general al
partidului, manifestindu-si marea
bucurie de a-1 avea ca oaspete. In
fata caselor erau expuse covoare și
ștergare tesute în motive naționale,
specifice acestor zone. Atmosfera
sărbătorească a acestor momente a
fost întregită de arborarea drapelu
lui de stat al României socialiste pe
toate casele din Comunele străbătute.
Cei prezenți la trecerea coloanei
oficiale au ovaționat îndelung pentru
partid și secretarul său general, ex
primind sentimentele, de dragoste pe
care le nutresc fată de cel mai iubit
fiu al poporului nostru, conducătorul
. încercat al partidului si statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
La intrarea in județul Sălai. în co-

muna Benesat. tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost intimpinat de pri
mul secretar al Comitetului județean
Sălaj al P.C.R., Letiția Tonaș. care
i-a urat un călduros bun venit pe
meleagurile sălăjene.
Primirea oficiată a tovarășului
Nicolae Ceaușescu a avut loc în ora
șul Jibou, in fața a două mari uni
tăți industriale înălțate în ultimii doi
ani în acest oraș, care îi definesc
sugestiv viitorul său socialist — în
treprinderea ..Integrata de in" și în
treprinderea de confecții.
Secretarul general al partidului a
fost salutat cu sentimente de caldă
bucurie de reprezentanții organelor
locale de partid și de stat. care,
în numele sălăjeniter. i-au urat
bun venit pe aceste meleaguri.
O gardă militară a pi’ezentat ono
rul. A fost intonat Imnul de stat
al Republicii Socialiste România- To
varășul Nicolae Ceaușescu a trecut
ta revistă garda de onoare, după care
a adresat miilor de cetățeni veniti
să-l întîmpine un salut călduros și
cete mai bune urări. Din mii de piep
turi au izbucnit urate si ovații, cel
prezenți scandind cu însuflețire nu
mele partidului și al secretarului său
general.
Un bătrîn localnic a invitat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu să . guste
din plinea, sarea și vinul ospitali
tății. Un grup de pionieri și șoimi ai
patriei au oferit frumoase buchete
dc flori.
Vizita îrf județul Sălaj’ a secretaru
lui general al partidului a început la

ÎNTREPRINDEREA
„INTE
GRATA DE IN « — intrată în func
țiune în martie anul acesta — rod al
indicațiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu prilejul precedentei pre
zențe pe meleagurile sălăjene, pe
baza cărora s-a hotărît să se creeze
aici unități ale industriei ușoare pen
tru valorificarea resurselor de ma
terii prime furnizate de agricultura
județului.
La intrarea în uzină, secretarul
general al partidului a fost intimpi
nat de tovarășa Lina Ciobanu. mi
nistrul industriei ușoare, de directo
rul întreprinderii. Nagy Ludovic, care
au prezentat macheta unității, capa
citățile intrate în funcțiune, precum
și progr amul conectării la circuitul
productiv a tuturor secțiilor. S-a
arătat că întreprinderea, profilată pe
prelucrarea superioară a unei canti
tăți dc 1397 tone fire subțiri de tip
in. realizează 8 milioane mp țesături
pe an. destinate întreprinderii de
confecții, aflată în imediata veci
nătate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat utilitatea deosebită a rea
lizării unor asemenea unități „surori",
indicind ministerului de resort să
aibă in vedere construirea in conti
nuare’ a unor asemenea întreprin
deri paratele în zonele care dispun
de materiile prime necesare.
Secretarul general al partidului, a
indicat, de asemenea, să se accele
reze ritmul de finalizare a acestei im
portante investiții, spre a se contribui
în acest mod Ia valorificarea deplină
a recurselor locale.
Vizitînd sectoarele productive, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a inte
resat de dotarea acestora cu mașini,
de procesele tehnologice, de calitatea
firelor realizate, apreciind preocupa
rea pentru înzestrarea unității cu uti
laje românești de mare randament,
care permit obținerea unor producții
de calitate superioară. Dealtfel, pînă
în prezent, întreprinderea și-a înde
plinit sarcinile de plan pe acest an,
realizînd suplimentar o cantitate de
50 000 mp de țesături. De asemenea,
s-a apreciat modul' cum a fost rea
lizată construcția clădirii uzinei —
modernă și ușoară — asigurînd ilu
minatul natural pe tot parcursul
zilei.
Gazdele au informat că. odată cu
intrarea în funcțiune a întreprinde
rii. au fost rezolvate o seric de pro
bleme sociale, asigurîndu-se locuri de
muncă pentru numeroase femei, că
rora le-au fost puse La dispoziție un
număr de peste 150 apartamente.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția conducerii unității să se
acționeze permanent pentru valorifi
carea tot mai deplină si la înalți
indici calitativi a materiei prime lo
se realizeze produse cu care

întreprinderea să poată participa la
export.

Vizita a continuat apoi

Ia ÎN

TREPRINDEREA DE CON
FECȚII, unde directorul unității,
Leva: Ludovic, a înfățișat principale
le etape ale realizării acestei inves
tiții. modul în care s-au respectat
indicațiile privind dotarea cu utilaje
de mare randament, pregătirea forței
de muncă, precum și eforturile în
treprinse de tinărul colectiv în direc
ția îndeplinirii sarcinilor de produc
ție pe acest an. S-a arătat că. deși
a intrat in funcțiune de putină vre
me, întreprinderea lucrează la para
metrii proiectați. Si aici sint eviden
țiate preocupările pentru utilizarea
cît mai rațională a capacităților pro
ductive, pentru valorificarea su
perioară a materiilor prime, pentru
realizarea unor confecții de calitate,
cu care întreprinderea să poată pă
trunde pe piața externă. Dealtfel,
aceste preocupări s-au materializat
în acest an în oferirea la export a
unor confecții care au fost bine pri
mite și apreciate pentru calitatea lor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat cîteva secții, precum și o microexpoziție cu ultimele creații ale co
lectivului. apreciind rezultatele ob
ținute. buna organizare a proceselor
de producție, dotarea corespunzătoare
a uzinei, f inind seama de faptul că
în anii viitori sarcinile de plan pre
văd importante creșteri de produc
ție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
indicat să se acționeze pentru diver
sificarea gamei sortimentale a Con
fecțiilor. pentru o calitate superioară
a produselor, precum și pentru spo
rirea exportului, astfel ineît între
prinderea sa obțină beneficii cît mai
xnsui.
Secretarul general al partidului. »preciind preocupările pentru valori
ficarea materiilor prime, a subliniat
/ț,că se impune folosirea tuturor ma
terialelor rezultate din procesele teh
nologice, a produselor secundare,
cerînd creatorilor să-și sporească
preocuparea pentru crearea de mode
le pretabile la utilizarea acestor ma
teriale.
Pe parcursul vizitei, tovarășul.
Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă
cu muncitoarele din cele două între
prinderi. întrebindu-le de modul cum
muncesc, de ciștigurile realizate. Cu
emoție, acestea au mulțumit din
suflet secretarului general al parti
dului pentru grija pe care le-o
poartă, pentru condițiile minunate de
muncă și viată asigurate.
La plecare, luindu-și rămas bun de
la locuitorii orașului, tovarășul
Nicolae Ceausescu a spus: „Do
resc să vă felicit pentru realizarea
celor două întreprinderi, pentru mo
dul cum aii îndeplinit sarcinile de
producție Si vă urez să obțineți re
zultate cit mai bune și in viitor. Vă
urez multă sănătate și fericire".
în numele locuitorilor, primarul orașului a mulțumit, din suflet tova
rășului Nicolae Ceausescu pentru vi
zita întreprinsă, angaiîndu-se să facă
totul pentru înfăptuirea indicațiilor
si orientărilor date, pentru continua
dezvoltare a acestei localități.
Dialogul de lucru a continuat Ia

FERMA NR. 2 PANIC a In*
treprinderii agricole de stat Zalău.
Numeroși lucrători din întreprindere
au făcut secretarului general al
partidului o primire deosebit de
călduroasă.
_____ __
____
_
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu este intimpinat de Petru
Stan, directorul întreprinderii agri
cole de stat Zalău, de specialiști și
lucrători din unitate.
Gazdele Informează pe secretarul
general al partidului că în prezent
întreprinderea agricolă de stat dis
pune de o suprafață totală de 8 325
de hectare, din care suprafața ara
bilă este de 4 300 de hectare. Se
precizează că pășunile și pajiștile
naturale ocupă 2 774 hectare, ceea ce
a dat posibilitatea dezvoltării puter
nice a sectorului zootehnic. De ase
menea, unitatea mai are 1 365 hectare
ocupate de pomi fructiferi si vii pe
rod. Din prezentarea indicatorilor sin
tetici ai întreprinderii a reieșit faptul
Că unitatea obține sporuri de pro
ducție de la an la an. Astfel, față
de anul trecut, valoarea producției
globale agricole va fi mai mare la
finele acestui an cu aproape 14 mi
lioane lei, ceea ce va duce și la rea
lizarea unor importante beneficii. Se
arată că unitatea crește în prezent
4 500 de taurine, 30 100 de ovine și
8 000 capete porcine, iar producțiile
de lapte, carne și lină au sporit față
de anul 1980.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi
sint prezentate apoi realizările fer
mei nr. 2 Panic. Ferma are un profil

In timpul vizitei la ferma din Panic

mixt. Pe Iîngă suprafețele ocupate
cu diferite culturi cerealiere, ferma
posedă 732 hectare ocupate cu fura
je și pășuni naturale, ceea ce ti dă
posibilitatea creșterii anuale a 11500
de ovine. In timpul vfeităru adăpos
turilor de animale și a expoziției de
ovine, în care predomină rasele me
rinos transilvănean și țurcană,
gazdele il informează pe secre
tarul general al partidului că.
datacită îngrijirii și furajării pe
baze științifice a animalelor, apli
cării metodelor moderne de se
lecție, în fermă se obțin 8,7 kg de
lină-de la fiecare oaie tunsă, ceea ce
duce ia depășirea planului de lină
cu 20 de tone. De asemenea, s-au
realizat efectivele de ovine prevăzu
te, precum și cantitățile de carne
contractate. Gazdele arată că. obțimnd in medie 50 000 kg masa verde
de pe fiecare hectar cultivat, ferma
și-a asigurat în întregime hrana ne
cesară animalelor pentru perioada de
iarnă. Se subliniază că în fermă sint
utilizate cu maximă eficiență toate
rezervele de furaje grosiere prepa
rate în amestec după rețete bine sta
bilite, fapt ce permite ridicarea Va
lorii nutritive a acestora.
Apreciind rezultatele obținute de
lucrătorii întreprinderii agricole de
stat din Zalău, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut cadrelor de con
ducere din unitate, specialiștilor să
se preocupe în permanență de spo
rirea natalității la taurine și ovine,
în același timp, secretarul general
al partidului a indicat cadrelor de
răspundere din agricultura județului
să urmărească ca livrările de anima
le îngrășate să se facă ritmic și la
o greutate cît mai mare.
Gazdele s-au angajat să pună ne
intirziat în aplicare aceste indicații,
să facă totul pentru sporirea produc
ției vegetale și animaliere, aducindu-și astfel o contribuție tot mai im
portantă Ia creșterea livrărilor la
fondul de stat, la mai buna aprovi
zionare a populației cu produse agroalimentare.

în continuare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu
s-a' îndreptat
spre

COOPERATIVA AGRICOLĂ
DE
PRODUCȚIE
HERE
CLEAN, una din unitățile cu
bune rezultate în agricultura jude
țului. Cei peste 4 500 de locuitori ai
comunei, români și maghiari, s-au
pregătit sărbătorește pentru a intimpina pe secretarul general al parti
dului. De-a lungul traseului, casele si
gardurile erau frumos împodobite cu
covoare, ștergare cu motive naționa
le specifice Sălajului. Cooperatori,
mecanizatori, toți oamenii muncii
din Hereclean i-au făcut tovarășului
Nicolae Ceaușescu o primire deose
bit de călduroasă.
Gazdeăe au prezentat tovarășului
Nicolae Ceaușescu realizările unită
ții. programele de dezvoltare pentru
următoarea perioadă. în fata unor
grafice, tnginerul-sef al cooperati
vei agricole. Vasile Chișu. arată că
unitatea, aiflată în vecinătatea muni
cipiului Zalău, dispune de o suprafa
ță agricolă de 2 137 ha, avînd o struc
tură a culturilor care asigură o buni
aprovizionare cu produse agroalinten
tare a municipiului. Astfel, aici se
cultivă aproape 100 de hectare cu le
gume și 50 ha fu cartofi timpurii.
Producțiile realizate la grîu. porumb
și orz asigură achitarea obligațiilor
contractuale, precum si contravaloa
rea ta natură a muncii prestate de
țăranii cooperatori. Se arată. tot
odată. că întreaga producție de mere
este destinată fondului pieței pentru
consumul in stare proaspătă, iar
cantitatea de struguri obținută se livrează în întregime la fondul de
stat.
Se precizează, de asemenea, că
sectorul zootehnic s-a dezvoltat de
la an la an. unitatea dispunind de
un număr de’ 800 de capete bovine și
tot atitea ovine. Numai în acest an
vor fi predate la fondul de stat 2 300
hectolitri de lapte, importante canti
tăți de carne si lină. Se precizează
că. în Urtaa indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, încă
din toamna anului trecut, în unitate
s-a întocmit un program de asigura
re a bazei furajere, tore în momen
tul de fată a fost realizat si depășit
Pentru îmbunătățirea continuă a ba
zei furajere, zootehniștii de aici se
preocupă de producerea semințelor
trifoliene și sfeclei furajere, atit
pentru necesarul unității, cit și pen
tru valorificare. Ca atare, numai în
acest an s-au recoltat 30 tone semin
țe de trifoi, cu care se .asigură însă
mi nțarea unei suprafețe de 250 hec
tare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

o

La Jibou, flori ale recunoștinței
apreciat aceste rezultate si a subli
niat că suprafața furajeră de care
dispune cooperativa permite mărirea
numărului de vaci de lapte. spOrindu-se, pe această cale, avutul uni
tății și. implicit, veniturile obținute
de țărani.
Vizitind expoziția cu produse agri
cole obținute în acest an de unita
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
interesat de modul în care a fost
asigurată densitatea plantelor la hec
tar, de producțiile realizate.
Secretarul general al partidului a
arătat că producțiile obținute la po
rumb puteau fi mai mari dacă se
asigura densitatea optimă și se res
pectau întocmai tehnologiile de
lucru. în continuare au fost prezen
tate cîteva adăposturi pentru ani
male. remareîndu-se faptul că aces
tea sint pregătite pentru perioada de
iarnă, iar animalele sint bine îngri
jite și hrănite. S-a relevat necesita
tea schimbării actualei metode de
hrânire și adăpare a animalelor, in
vederea ușurării muncii îngrijitori
lor, măririi operativității lucrărilor
în adăposturi.
Au fost evidențiate, de asemenea,
bunele rezultate obținute de țăranii
din Hereclean, în cadrul gospodării
lor personale, ceea ce le-a permis să
livreze la fondul de stat peste o sută
tone carne, 650 hectolitri de lapte și
importante cantități de legume și
fructe.
Adresînd felicitări pentru rezulta
tele obținute de cooperativa agricolă
de producție, de locuitorii co
munei Hereclean, tovarășul Nicolae
Ceaușescu i-a îndemnat să realizeze
producții tot mai însemnate, să ob
țină noi succese în activitatea lor și
le-a urat multă sănătate și fericire.
Vizita to var ă^ș ului Nicolae
Ceaușescu a continuat pe platforma
industrială a municipiului Zalău,
însemnul cel mai . reprezentativ al
politicii de Industrializare a județu
lui Sălaj. Ca urmare a creării unei
asemenea puternice platforme, concentrind .zece întreprinderi din
diverse ramuri, cit și a apariției
unor noi centre muncitorești în
această parte a țării, in trecut una
dintre zonele cele mai puțin, dezvol
tate, întreaga producție industrială
a Sălajului din 1968 — anul reînfiin
țării județului — se realizează acum
în numai șaae săptămini.
Secretarul general al partidului a
fost mai intîi oaspetele tinărului
colectiv al ÎNTREPRINDERII DE
ȚEVI, important obiectiv de inves
tiții al actualului cincinal, care va

aduce o importantă contribuție Ia
Industrial al
sporirea potențialului
i..................................
județului și la asigurarea unor pro
duse larg solicitate de economia na
țională. Și aici, ca pe întregul
traseu al vizitei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu este Intimpinat cu multă
dragoste și căldură, întregul colectiv
exprimind profundă recunoștință
partidului, secretarului său general
pentru grija deosebită pe care o
poartă ridicării economice a jude
țului Sălaj, a tuturor zonelor țării.
Alături de metalurglștl, sint prezenți
numeroși constructori, întrucit la
ridicarea acestei moderne unități își
dau concursul trei mari trusturi de
construcții, montaje și instalații din
Ciuj-Napoca, București și Brașov,
precum și 11 mari unități construc
toare de mașini, între care între
prinderile de utilaj greu Craiova și
„Progresul" Brăila, ..Vulcan" Bucu
rești, „1 Mai" Ploiești. întreprin
derea mecanică Timișoara și altele,
care asigură 95 la sută din utilajele
necesare. Secretarul general al parti
dului este salutat, de asemenea, de
tovarășii Neculai Agachi, ministrul
industriei
metalurgice.
Dumitru
Popa, ministrul construcțiilor indus
triale, de membrii consiliului de
corjducere al întreprinderii.
In fața unor grafice, llustrînd
străctura prodiicției de țevi laminate
și trase, dinamica producției-marfă
și a producției nete, nivelul benefi
ciilor și alți indicatori sintetici, mi
nistrul industriei metalurgice pre
zintă principalele caracteristici tehnico-productive ale noii întreprin
deri.
Se vizitează apoi principalele sec
toare. Un prim popas are loc în hala
laminorului continuu. Aici, directorul
unității, Constantin Iordache, roagă
pe secretarul general al partidului
să inaugureze laminorul redactor
alungitor. In aplauzele celor pre
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu
taie panglica inaugurală. Urcind
apoi în cabina de comandă, secre
tarul general al partidului răsucește
comutatorul, punind in mișcare
agregatul, un colos de 422 tone, rea
lizat în premieră de întreprinderea
constructoare de mașini din Reșița.
în continuare, de pe o altă plat
formă, este urmărit întregul flux al
laminorului perforator. Gazdele pre
zintă apoi secretarului general al
partidului laminorul de sîrmă. obiec
tiv racordat' la fluxul productiv in
acest an și care a atins parametrii
prevăzuți după primul trimestru de
la intrarea in funcțiune, precum și
noua trăgătorie aflată in montaj.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut ministeru

lui de resort și conducerii întreprin
derii să urgenteze punerea in func
țiune a tuturor capacităților proiecta
te, cu prioritate a sectoarelor de pre
lucrări la rece. Secretarul general al
partidului a indicat să se stabilească
măsuri pentru asimilarea unor sorti
mente de țevi cu valoare cit mal
ridicată. Totodată, s-a subliniat no
cesitatea dezvoltării colaborării cu
Combinatul s'iderurgic din Hune
doara, pentru ca întreprinderea de
țevi din Zalău să-și asigure nece
sarul de țagle pentru trăgătorie.
Directorul întreprinderii a mulțu
mit călduros secretarului general al
partidului pentru prețioasele indica
ții date tinărului colectiv aflat la
început de drum, angajindu-se ca,
împreună cu constructorul, să trans
pună neintirziat în fapt toate aceste
orientări.

Dialogul secretarului general al
partidului cu oamenii muncii din
Zalău a continuat la ÎNTREPRIN

DEREA DE CONDUCTORI
Este
ELECTRICI EMAILAȚI
pentru a treia oară cind tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a aflat in mijlo
cul harnicului colectiv de muncă al
acestei importante unități econo
mice.
Intrată în funcțiune In anul 1973,
întreprinderea sălăjeană se numără
astăzi printre unitățile reprezentati
ve ale industriei noastre constructoa
re de mașini, asigurind o largă gamă
de produse de înaltă tehnicitate pen
tru două din sectoarele sale de virf
— electronica și electrotehnica.
La intrarea In întreprindere. în
fața unor panouri și grafice sugesti
ve, a unor machete înfățișind desfă
șurarea fluxurilor tehnologice, pre
cum și a unor standuri în care se
aflau expuse mostre ale produselor
realizate, directorul unității, Nicolae
Maier, raportează secretarului gene
ral al partidului îndeplinirea cu
succes a sarcinilor șl indicațiilor date
cu prilejul precedentei vizite de lu
cru efectuate pe platforma industria
lă a municipiului, în urmă cu 3 ani.
S-a arătat că, prin eforturi susținute,
a sporit considerabil potențialul în
treprinderii. In prezent rea'^indu-se
O producție anuală in Valoare de
peste 5 miliarde lei. volum ce aco
peră întregul necesar național de
conductori emailați. Totodată, o
bună parte din produsele -acestei uni
tăți sint livrate unor, beneficiari din
12 țări. S-au Înregistrat succese și in
ceea ce privește valorificarea supe
rioară a cuprului, diversificarea ga(Continuare in pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

industrie, cît și în agricultură Să
lajul să obțină, încă în anul viitor,
rezultate cît mai bune, pe măsura
posibilităților existente astăzi. (Aplau e și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
în întreaga țară, planul produc
ției nete industriale este realizat
cu o depășire. Avem condiții să în
cheiem cu rezultate bune acest an
— primul an al celui de-al șaptelea
cincinal — și să punem astfel o
bază trainică pentru realizarea și
chiar depășirea prevederilor planu
lui cincinal în industrie. Avem, de
asemenea, toate condițiile ca și în
agricultură să realizăm prevederile
planului cincinal, să înfăptuim re
voluția agrară, care să asigure o
creștere puternică a producției agri
cole în patria noastră. în acest
spirit, este necesar să acționăm cu
toată fermitatea ! Este adevărat,
Zalăul și Sălajul au, în acest an, o
anumită rămînere în urmă, ca re
zultat al întîrzierii intrării în pro
ducție a noilor capacități, dar și al
altor lipsuri. însă nu doresc acum
să vorbesc mai mult despre aceasta.
Cred că și comitetul județean' și
colectivele de conducere, consiliile
de conducere și oamenii muncii vor
înțelege că neaducînd critici prea
aspre acord o încredere oamenilor
muncii, consiliilor de conducere,
organizațiilor de partid, în sensul
că vor acționa cu toată hotărîrea
pentru a lichida lipsurile și că în
anul viitor vor realiza prevederile
planplțrî, acționînd și pentru recu
perarea rămînerilor în urmă din
acest an. Sînt toate condițiile în
această privință — și eu acord
această încredere oamenilor mun
cii, comuniștilor din Zalău și Să
laj ! (Aplauze și uralc puternice ;
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).
Este necesar să acționăm cu toată
fermitatea pentru creșterea pro
ductivității muncii, pentru sporirea
eficienței economice, pentru apli
carea fermă a noului mecanism
economic, a autoconducerii și autogestiunii. Trebuie să înțelegem
bine că eforturile mari pe care po
porul nostru le-a făcut și le face
pentru dezvoltarea industriei și
agriculturii, a celorlalte sectoare de
activitate impun ca toate colecti
vele de oameni ai muncii — în ca
litate de proprietari, producători și
beneficiari — să acționeze pentru a
obține maximum de eficiență pen
tru fiecare mie de lei, pentru fie
care sută de lei, pentru fiecare leu
investit. Cu cît vom obține o pro
ducție mai mare cu cheltuieli mai
mici, cu consumuri materiale mai
reduse, cu cît vom face să crească
mai mult beneficiile, cu atît vom
asigura creșterea venitului națio
nal, a avuției naționale și, pe aceas
tă bază, mijloacele pentru dezvol
tarea generală a patriei noastre,
pentru ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a po
porului. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).
în cincinalul trecut am obținut
rezultate importante în creșterea
veniturilor, în ridicarea nivelului
de trai al poporului. După cum se
știe, retribuția reală a crescut cu
29 la sută, față de circa 20 la sută,
cît prevăzusem în plan. în acest
cincinal urmează, de asemenea,
să aibă loc o nouă creștere a re
tribuției reale, a veniturilor ce
lorlalte categorii, a veniturilor
țărănimii noastre. în acest spirit
trebuie să acționăm pentru a asi
gura toate condițiile pentru ca,
odată cu dezvoltarea forțelor de
producție, cu dezvoltarea indus
triei și agriculturii, să înfăptuim
neabătut programul de creștere a
bunăstării poporului, țelul suprem
al politicii partidului, esența so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm in
România! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
în înfăptuirea principiilor de
bază ale societății socialiste, am
adoptat recent măsurile de întă
rire a autoconducerii și autoaprovizionării locale — în fiecare co
mună, în fiecare oraș, în fiecare
județ — pentru a asigura în acest
fel condiții de participare activă
a oamenilor muncii la soluționarea
tuturor problemelor care privesc
condițiile de muncă, de viață din
fiecare localitate, din fiecare
județ.
Avem toate condițiile ca, aplicînd cu fermitate principiile auto
conducerii și autoaprovizionării,
ale autogestiunii, să realizăm o
bună gospodărire a localităților,
să asigurăm o bună aprovizionare
a oamenilor muncii de la orașe și
sate, să facem să crească continuu
nivelul de trai, bunăstarea tutu
ror cetățenilor, a întregii noastre
națiuni. Consumul pe locuitor care-1
realizăm astăzi în calorii este la ni
velul celor mai dezvoltate țări,
chiar întrecem unele țări din acest
punct de vedere. Este necesar să
acționăm pentru creșterea produc
ției agricole, pentru dezvoltarea
zootehniei, în așa fel îneît. încă
din anul viitor, principiul auto
conducerii și autoaprovizionării să
funcționeze în cele mai bune con
diții — aceasta constituind expre
sia democrației socialiste, a parti
cipării conștiente a oamenilor
muncii, a întregului popor la fău
rirea propriului viitor, liber, inde
pendent și fericit (Aplauze și
urale puternice, prelungite: se
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).
Vizitînd astăzi întreprinderile
din Jibou și Zalău, am constatat
că în acestea lucrează un număr
mare de tineri. Mi s-a spus
că, în multe întreprinderi, vîrsta
medie este de 21—22 de ani. Mi-a
produs o bucurie faptul că tinere
tul din Sălaj și Zalău s-a angajat

ferm în realizarea producției în
întreprinderile dotate cu o înaltă
tehnicitate ; dar aceasta impune o
activitate susținută pentru ridi
carea continuă a nivelului de cali
ficare. Trebuie să înțelegem bine
că mînuirea mașinilor de înaltă
tehnicitate cere cunoștințe, disci
plină, ordine. Este necesar ca în
treprinderile, consiliile de condu
cere, organizațiile de partid, mi
nisterele, comitetul județean de
partid să acționeze cu toată fer
mitatea pentru a organiza perma
nent cursuri de pregătire profe
sională in fiecare unitate, pentru
a asigura ca minunății noștri mun
citori — tineri, dar plini de entu
ziasm — să-și însușească în cele
mai bune condiții mînuirea teh
nicii celei mai înaintate, ca ingi
nerii noștri, specialiștii noștri
să-și perfecționeze și ei cunoștin
țele și, împreună, să asigurăm
buna funcționare a acestor între
prinderi, să obținem maximum de
producție cu mașinile pe care le
avem. (Aplauze și uralc puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu și
poporul !“).
în același timp, trebuie să in
tensificăm activitatea politico-educativă, de formare a omului nou,
constructor conștient al socialis
mului și comunismului. Să .acțio
năm cu toată fermitatea împotri
va oricăror manifestări străine, să
combatem superstițiile, tot felul de
rămășițe ale vechii educații, să
înarmăm cu o concepție înaintată
pe oamenii muncii, tineretul pa
triei noastre; noi toți să ne în
sușim continuu principiile revolu
ționare despre muncă și viață ! Să
învățăm să acționăm în toate îm
prejurările ca revoluționari, să ne
însușim puternica învățătură re
voluționară, socialismul științific,
materialismul- dialectic și istoric.
Să ne pregătim pentru a putea să
ne îndeplinim răspunderile ce ne
revin în toate domeniile, să ser
vim întotdeauna patria noastră, să
servim poporul, cauza socialismu
lui și comunismului, a indepen
denței țării, cauza păcii ! (Aplauze
și urale puternice; se scandează
„Ceaușescu — România !“).
în Sălaj și Zalău trăiesc de mul
tă vreme oameni ai muncii români
și maghiari ; ei au muncit și au
luptat împreună. Tot ceea ce am
realizat în anii construcției socia
liste, tot ceea ce am realizat în
cincinalul trecut — aceste moderne
întreprinderi, însăși dezvoltarea
Zalăului — sînt rezultatul mun
cii comune pentru înfăptuirea
neabătută, în strînsă unitate, a po
liticii partidului nostru comunist.
Noi am rezolvat, într-adevăr, în
mod minunat, în conformitate- cu
principiile socialismului — de
dreptate și egalitate — problema
națională, asigurînd pentru toți
oamenii muncii, pentru toți cetă
țenii condiții egale de muncă și
viață, de învățătură, de participa
re la conducerea societății. Iată,
aceste întreprinderi moderne ofe
ră condiții de a munci cot la cot
tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate.
Trebuie să învățăm și din tre
cut, dar și din prezent. Trecutul
ne arată că numai și numai cla
sele exploatatoare, cercurile imperialiste străine au avut interesul să dezbine! pe oamenii
muncii de diferite naționalități,
pentru a-i asupri, Astăzi, cînd
am lichidat pentru totdeauna
stăpînirea moșierilor și fabricanți
lor, cînd puterea se află în mîna
poporului, trebuie să facem totul
pentru ca, în strînsă unitate, să
ne făurim visul de aur — comu
nismul, societatea în care toți oa
menii muncii, fără deosebire
de
naționalitate,
trebuie
să
muncească și să trăiască în con
diții de deplină egalitate, să
se bucure de cuceririle minurțate
ale științei, ale dezvoltării impe
tuoase a patriei noastre. (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarâși și prieteni,
Acționînd pentru înfăptuirea
hotăririlor Congresului al XII-lea,
a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România, noi
pornim de la interesele poporului
nostru, de la faptul că victoria noii
orînduiri și dezvoltarea socialistă
a României constituie, în același
timp, o contribuție puternică la
cauza socialismului, la întărirea
colaborării țărilor socialiste, la
cauza păcii și colaborării interna
ționale. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu —
pace !“).
Știm că pentru a înfăptui Pro
gramul partidului, hotărîrile Con
gresului al XII-lea, avem nevoie
de pace, avem nevoie de colabora
re cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială ; în același timp, avem nevoie ca patria
noastră, poporul nostru să se bucure
pe deplin de liniște, de indepen
dență națională. (Urale și aplauze
puternice ; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“). In acest spirit, par
tidul și statul nostru socialist ac
ționează pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate țările socialiste și,
desigur, în primul rînd, cu vecinii
noștri. Considerăm că trebuie să
facem totul pentru întărirea soli
darității și colaborării cu țările so
cialiste — aceasta constituind un
factor de importanță deosebită
pentru politica de colaborare in
ternațională. de destindere, de pro
gres social, pentru politica de pace,
pentru socialism. (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
întărim continuu relațiile cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, cu statele mici și
mijlocii, ca un factor important în
lupta împotriva imperialismului și
colonialismului, pentru o nouă or

dine, democratică, internațională,
în același timp, dezvoltăm relații
le și cu țările capitaliste dezvolta
te, cu toate statele lumii — fără
deosebire de orînduire socială —
în spiritul principiilor coexistenței
pașnice. Punem permanent la baza
relațiilor noastre cu toate statele
principiile deplinei egalități în
drepturi, respectării independenței
și suveranității naționale, neames
tecul în treburile interne, avanta
jul reciproc, renunțarea cu desăvîrșire la forță, Ia amenințarea cu
forța și respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpîn în patria
sa, de a se dezvolta liber, așa cum
o dorește, fără nici un amestec din
afară. (Urale și aplauze puternice ;
se scandează „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“).
în viața internațională asistăm
la acțiuni care au dus la accen
tuarea încordării, punînd în pericol
pacea și independența popoarelor.
Politica imperialistă, de menținere
și de reîmpărțire a zonelor de in
fluență, continuă să se manifeste cu
putere în diferite părți ale lumii.
Asistăm la o serie de conflicte și
încordări între state, care amenință
cu foarte mare putere pacea în
întreaga lume.
De aceea, România se pronunță
cu toată hotărîrea pentru oprirea
oricăror acțiuni militare, pentru
trecerea la soluționarea tuturor
conflictelor, a tuturor problemelor
litigioase dintre state numai și nu
mai prin tratative pașnice. Consi
derăm că este în interesul fiecărui
popor, ca și al păcii, în general, să
se renunțe la calea militară, la for
ță, să se acționeze, prin tratative,
pornindu-se de la faptul că nu exis
tă probleme litigioase dintre state
care să nu poată fi soluționate
prin tratative, atunci cînd se acțio
nează cu spirit de răspundere, cu
bunăvoință, în interesul indepen
denței fiecărei națiuni, în interesul
păcii în lume. (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Sîntem preocupați de situația
grea care s-a creat în Europa ca
urrpare a acumulării de uriașe ar
mamente, inclusiv nucleare, de
orientarea spre producerea și am
plasarea pe continentul nostru a ra
chetelor cu rază medie de acțiune —
care, practic, vor lovi toate zonele
Europei, toate popoarele europe
ne — precum și de producerea și
amplasarea în Europa a bombei cu
neutroni.
Pornind de la aceasta, România
se pronunță ferm pentru acțiuni
susținute din partea tuturor po
poarelor Europei, pentru a se pune
capăt acestei situații grave, pentru
a se trece la dezarmare și, în pri
mul rînd, la dezarmarea nucleară.
Ne pronunțăm cu toată hotărîrea
împotriva rachetelor cu rază me
die de acțiune ! Cerem să se în
ceapă tratativele pentru oprirea
producerii de noi rachete cu rază
medie de acțiune, pentru retrage
rea celor existente și trecerea la
distrugerea lor. Numai în condi
țiile lichidării armamentului atomic din Europa va exista ga
ranția liniștii, a păcii și a vieții
popoarelor continentului nostru !
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— pace!“, „Ceaușescu și po
porul !“).
Acționăm — împreună cu cele
lalte state — în cadrul reuniunii
pentru securitate și cooperare de
la Madrid, pentru rezultate cît mai
bune în direcția destinderii, coo
perării și securității în Europa.
Ne pronunțăm pentru a se ho
tărî convocarea unei conferințe
europene pentru întărirea încrede
rii și dezarmare, precum și pen
tru a se asigura continuitatea reu
niunilor consacrate securității și
cooperării, în vederea înfăptuirii
neabătute — ca un tot unitar —
a documentelor semnate la Hel
sinki, care trebuie sâ asigure o
colaborare între toate statele eu
ropene, în deplină egalitate.
Trebuie să acționăm pentru a
asigura și dezvolta unitatea Euro
pei, pe deasupra oricăror deosebiri
de orînduire socială ! Este în in
teresul tuturor popoarelor europe
ne să asigurăm ca pe acest con
tinent — care a dat atît de mult
civilizației — să nu mai existe
arme nucleare, să nu mai aibă loc
noi războaie pustiitoare, să asigu
răm liniștea, să asigurăm viața po
poarelor, viața oamenilor, inde
pendența fiecărei națiuni ! (Aplauze și urale puternice, prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu —
pace !“, „Ceaușescu și poporul !“)•
în acest cadru, acționăm cu toa
tă fermitatea pentru dezvoltarea
colaborării între toate țările din
Balcani. Dorim să realizăm în
Balcani o zonă fără arme nuclea
re, o zonă în care popoarele să
colaboreze în strînsă unitate pen
tru progresul lor economic și so
cial, să trăiască în pace și prie
tenie, să contribuie la pacea în
Europa și în întreaga lume. (Urale
și aplauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).
Este necesar să acționăm cu tot
mai multă hotărîțe, împreună cu
toate forțele iubitoare de pace, cu
toate popoarele care doresc sg tră
iască libere, în liniște, pentru a
opri cursa înarmărilor, care a atins în acest an proporții uriașe,
depășind 500 miliarde de dolari.
Trebuie să se facă totul pentru a
se trece la reducerea cheltuielilor
militare, la reducerea armamente
lor, să se acționeze in spiritul
răspunderii față de popoare, față
de oameni, în spiritul dreptu
lui fundamental al oamenilor la
viață, la libertate ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Ținînd seama de nivelul înarmă
rilor, de existența blocurilor mili
tare, este necesar să se asigure un
echilibru al forțelor între cele
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două părți ; dar acest echilibru
trebuie realizat nu prin noi arma
mente, nu prin creșterea cheltuie
lilor militare. — care creează po
poarelor greutăți tot mai mari și
sporesc pericolul de război, de dis
trugere —, ci prin măsuri hotărite
de reducere a armamentelor, a
cheltuielilor militare în mod echi
librat, sub un control internațio
nal corespunzător, care să asigure
securitatea tuturor părților, a fie
cărei națiuni. Este posibil să se re
alizeze aceasta — și este în intere
sul popoarelor să acționeze cu toată
hotărîrea pentru trecerea la dezar
mare, și în primul rînd la dezar
mare nucleară. (Aplauze și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace
„Ceaușescu
și poporul !“).
Pornind de la situația gravă
existentă, de la dezvoltarea curseiînarmărilor, Consiliul Național al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste a lansat apelul către în
tregul nostru popor, precum și că
tre alte popoare ale lumii, de a
acționa acum, pînă nu este prea
tîrziu, pentru a opri cursa înar
mărilor, pentru a împiedica un
nou război mondial, pentru a asi
gura pacea în Europa și în întrea
ga lume, pentru a acționa în de
plină unitate cu toate popoarele în
vederea asigurării dreptului fun
damental al oamenilor la muncă,
la viață, la libertate, la cultură, la
cuceririle științei — dreptul de a
fi liberi și independenți ! (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Salutăm marile manifestări ce
au loc în diferite state ale Euro
pei și în. alte țări ale lumii împo
triva războiului, pentru dezarma
re, pentru pace — și dorim să ne
unim eforturile cu aceste popoare,
să participăm activ, împreună cu
toate națiunile lumii, la lupta pen
tru pace, pentru dezarmare. Avem
ferma convingere că stă în puterea
popoarelor ca, acționînd unite, să
împiedice politica criminală de
război, de agresiune, să pună capăt
acestei politici, să asigure înfăp
tuirea unei politici noi, democrati
ce, de pace, de independență, de
colaborare între toate națiunile lu
mii ! (Urale și aplauze puter
nice, îndelungate; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
în același timp, ca țară socialis
tă în curs de dezvoltare, acționăm
împreună cu toate țările în curs de
dezvoltare împotriva politicii de
inegalități economice, pentru rea
lizarea noii ordini economice, in
ternaționale, pentru a asigura un
sprijin puternic pentru țările săra
ce și a crea condiții în vederea
dezvoltării și asigurării indepen
denței lor economice. Pornim de
la' faptul că numai pe calea lichi
dării împărțirii lumii în țări boga
te și țări sărace, numai pe calea
lichidării subdezvoltării și asigu
rării unei dezvoltări armonioase a
economiei mondiale se pot asigura
stabilitatea și dezvoltarea econo
mică mondială, se pot depăși greu
tățile crizei economice, se poate asigura progresul general economic
și social al tuturor națiunilor lu
mii ! (Aplauze și uralc puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
pace !“).
în vederea soluționării tuturor
problemelor complexe ale lumii de
astăzi este necesară întărirea uni
tății, solidarității și colaborării
țărilor socialiste, a tuturor forțe
lor progresiste și antiimperialiste,
a tuturor popoarelor lumii, pentru
a acționa cu toată consecvența în
interesul popoarelor, al oamenilor,
al libertății, al vieții,al păcii! Și vom
face totul pentru a ne aduce con
tribuția la victoria păcii pe pămînt,
la realizarea unei lumi mai drepte
și mai bune, a egalității între toate
națiunile lumii ! (Aplauze și urale puternice ;
se scandează
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu
și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni.
în încheiere, doresc încă o dată să
menționez impresiile bune pe care
Ie avem despre munca oamenilor
muncii din Zalău și din județul Să
laj — atît din industrie, cît și din
agricultură —, să exprim convin
gerea că toți oamenii muncii, or
ganizațiile de partid, celelalte or
ganizații de masă și obștești vor
acționa cu toată fermitatea, într-o
deplină unitate în cadrul Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
pentru îndeplinirea în cele mai
bune condiții a marilor răspun
deri ce le revin în toate domeniile
de activitate.
îmi exprim convingerea că și oa
menii muncii din Zalău și din Să
laj vor face totul pentru a aduce o
contribuție tot mai însemnată la
dezvoltarea generală a patriei
noastre, pentru a ocupa un loc cît
mai de frunte în marea întrecere
ce se desfășoară între toate jude
țele patriei, că vor acționa în așa
fel îneît să cucerească cel puțin
unul dintre locurile fruntașe în
acest cincinal. (Ural? și aplau
ze
prelungite ;
se
scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Cu această convingere, vă urez
dumneavoastră, tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționa
litate, locuitorilor din Zalău și Să
laj succese tot mai mari în toate
domeniile, multă sănătate și multă,
multă fericire ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
— pace !“. Intr-o atmosferă de
puternică însuflețire, toți cei prezenți la marea adunare populară
aclamă și ovaționează îndelung
pentru Partidul Comunist Român
— forța politică conducătoare a
națiunii noastre, pentru secretarul
general al partidului, președintele
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

In mijlocul colectivului de muncă de la întreprinderea „Integrata de in"

La întreprinderea de conductori electrici emailați

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este intîmpinat cu deosebită căldură de cooperatorii din Hereclean
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL SĂLAJ
(Urinare din pag. a II-a)
mei sortimentale, obținerea de pro
duse de înaltă tehnicitate.
Un deosebit accent s-a pus pe asi
milarea pieselor de schimb necesare
instalațiilor tehnologice. Eforturile
colectivului in această direcție se re
găsesc in acoperirea in proporție de
86 la sută a necesarului de piese de
schimb, realizate prin acțiuni de autoutilare sau prin cooperare cu alte
întreprinderi din țară.
Parcurgind spațiile de producție
ale secțiilor trefilare, laminare și emailare. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a urmărit cu interes procesul tehno
logic. s-a interesat de parametrii in
stalațiilor și utilajelor, de calitatea
produselor realizate. Gazdele l-au
informat pe secretarul general al
partidului că în perioada care a tre
cut de la precedenta sa vizită s-au
făcut pași însemnați in direcția
realizării de noi procedee tehnologi
ce, menite să sporească eficiența economică. Intre acestea, un loc aparte
îl ocupă instalația de topire-turnarelaminare-decapare în flux continuu
a cuprului electrolitic, ai -cărei para
metri tehnico-'funcționali o situează
in rindul celor mai moderne și mai
perfecționate instalații de acest gen
din lume.
Oprinriu-se in fața unui grup de
muncitoare din secția de trefilare.
secretarul general al partidului s-a
interesat de condițiile de muncă, de
ciștigul pe care-1 realizează, de po
sibilitățile pe care le au pentru per
fecționarea pregătirii profesionale,
în numele celor peste I 500 de mun
citori ai întreprinderii, a căror me
die de virstă nu depășește 25 de ani,
acestea i-au mulțumit tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru grija per
manentă ce o manifestă față de con
tinua îmbunătățire a condițiilor de
muncă și cțg, viață ale oamenilor
muncii dq pe întreg cuprinsul patriei.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceadșescu a apreciat rezul
tatele obțiiiute de întreprindere, i-a
felicitat pe oamenii muncii de aici
pentru modul cum și-au îndeplinit
sarcinile încredințate. Ie-a urat
succese tot mai mari in activitatea
pe caie o desfășoară.

Ultimul popas al vizitei de lucru pe
care secretarul general al partidului
a efectuat-o in județul Sălai a fost
făcut
la
ÎNTREPRINDEREA

DE ANVELOPE - cea mai u’
nără .unitate industrială a Zalăului.
Construită din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. in urma indi
cațiilor date cu prilejul vizitei între
prinse în 1976 în municipiul de la
poalele Meseșului, întreprinderea,
profilată pe fabricarea anvelopelor
și camerelor de aer pentru autoca
mioane de capacitate medie si auto
buze. s-a aliniat la startul produc
ției in urmă cu două luni, prin in
trarea in funcțiune a primelor sec
toare. ce asigură fabricarea a 200 000
anvelope pe an.
Dialogul secretarului general al
partidului cu tinărul colectiv de chimiști ai Sălajului a avut ca punct
de referință, cum e și firesc in ca
zul unei întreprinderi noi. problemele

legate de atingerea parametrilor pro
iectați, de sporirea continuă a vo
lumului și calității producției, de
îmbunătățirea eficienței economice.
Arătînd că în această lună va înce
pe să producă o nouă linie tehnolo
gică de 100 000 anvelope și că pină la
sfirșitu! anului va fi pusă in func
țiune încă o linie similară, ministrul
industriei chimice. Gheorghe Caranfil, și directorul general al întreprin
derii. Victor lovu, au menționat că
se depun eforturi susținute pentru
încheierea pină în luna martie a anu
lui viitor a lucrărilor de construcțiimontaj in vederea intrării in produc
ție a celorlalte secții, ce vor situa ca
pacitatea întreprinderii la nivelul pre
văzut în proiecte — 1 milion anve
lope anual. Este relevat gradul înalt
de ocupare cu utilaje a spatiilor pro
ductive — 98.3 la sută — fapt ce a
contribuit la sporirea eficientei in
vestiției si asigură desfășurarea în
bune condiții a tuturor fazelor si’operațiilor procesului tehnologic. Gazde
le informează, de asemenea, că ac
tivitatea desfășurată în perioada de
atingere a parametrilor proiectați a
avut rezultate bune, în aceste prime
două luni înregistrindu-se o depășire
de circa 10 la sută a indicatorilor
producției fizice.
Dialogul de lucru, inițiat In cadrul
unei microexpoziții semnificative
pgntru realizările de pină acum și
perspectivele unității și continuat în
timpul vizitării sectoarelor de pro
ducție, a evidențiat, totodată, pre
ocupările colectivului în direcția
sporirii eficienței economice, prin
aplicarea unor măsuri capabile să asigure valorificarea superioară a ma
teriilor prime, reducerea consumuri
lor specifice de energie electrică și
termică.
în secția de semifabricate, secreta
rul general al partidului este infor
mat că cea mai mare parte a mași
nilor și utilajelor este de provenien
ță românească, multe dintre ele reprezentînd adevărate premiere teh
nice. Caracteristicile moderne ale
fluxului tehnologic sint evidențiate
și in celelalte secții vizitate — cele
de confecționare, de vulcanizare și
de finisare a anvelopelor. Ca o par
ticularitate distinctă a noii întreprin
deri se remarcă tehnologia de fabri
cație, aplicată pentru prima dată in
țara noastră, datorită căreia se asi
gură valorificarea superioară a ma
teriilor prime autohtone. Un aspect
important al preocupărilor legate de
sporirea eficienței fabricației anve
lopelor îl constituie programele de
înlocuire progresivă a cauciucului
natural, provenit din import, cu cau
ciuc poliizoprenic de fabricație româ
nească.
în toate secțiile vizitate, secretarul
general a! partidului a fost primit
cu deosebită căldură și recunoștință,
oamenii muncii de aici exprimindu-și cu toată sinceritatea, din adin
cul inimilor lor, sentimentele de
dragoste și prețuire pe care le nu
tresc, asemenea intregului nostru
popor, față de conducătorul iubit și
stimat al partidului și statului
nostru.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
avut cuvinte de apreciere la adresa
realizărilor lucrătorilor de anvelope
din Zalău și le-a adresat, la despar

tă Hereclean, mărturii ale tradiționalei ospitalități românești
țire, Îndemnul de a-șl intensifica
eforturile pentru ca întreprinderea
lor să atingă în cit mai scurt timp
nivelul de producție planificat.
Aceeași atmosferă entuziastă, de
intensă vibrație patriotică, in care
s-a desfășurat întreaga vizită de
lucru a secretarului general al parti
dului în județul Sălaj, s-a regăsit și
pe traseul străbătut de coloana ofi
cială de pe platforma industrială
spre centrul municipiului Zalău,
unde s-a desfășurat marea adunare
populară.
Mii de oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile județului,
cetățeni de toate viratele au aplaudat
cu putere și au ovaționat îndelung.
S-a
aclamat
fără
întrerupere
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu — munci
torii !“, manifestări ce exprimă sin
tetic modul in care locuitorii de pe
aceste meleaguri apreciază însemnă
tatea acestui nou dialog al conducă
torului partidului și statului nostru
cu făuritorii de bunuri materiale,
semn al profundei democrații a orinduirii noastre socialiste, în care clasa
muncitoare. întregul popor participă
nemijlocit Ia adoptarea si aplicarea
celor mai eficiente hotărîri menite să
contribuie la dezvoltarea în ritm ac
celerat a , vieții social-economice a
României contemporane. Au fost puse
în. lumină și cu acest prilej unitatea
de nezdruncinat, a întregii națiuni in
jurul partidului, al secretarului său

In timpul vizitei la întreprinderea de anvelope

general, hotărârea neabătută de a în
făptui exemplar obiectivele si sar
cinile trasate la cel de-al XII-lea
Congres al partidului, de a traduce
în viață prevederile Programului
partidului de construire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.
împreună cu aceste sentimente
de profund patriotism, pe întreg
parcursul vizitei și-a găsit o expresie
clară și fermă adeziunea locuitorilor
Sălajului, alături de întregul popor,
la politica externă a partidului și sta
Vineri
după-amiază.
tovarășul
tului, pusă permanent în slujba pă
Nicolae Ceaușescu, secretar general
cii, colaborării si progresului tuturor
al Partidului Comunist Român, pre
națiunilor.
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut o întîlnire de lucru cu
Prilej de analiză temeinică, profund
membrii
biroului comitetului jude
științifică a realizărilor in direcția
țean de partid, comitetului executiv
sporirii continue a potențialului eco
al consiliului populai
*județean, cu
nomic al județului, vizita a impus, in
cadre de conducere din industrie,
discuțiile la fața locului cu factorii
agricultură și din alte sectoare de
de răspundere, cu muncitorii, ingine
activitate ale județului Sălaj.
rii si tehnicienii, cu ceilalți specia
Au luat parte tovarășii Iosif Banc,
liști, direcții si orientări clare pentru
activitatea viitoare din industria și
Ion Coman, Richard Winter, precum
și reprezentanții ăi unor ministere.
agricultura Sălajului, întreaga sa
desfășurare evidențiind, în același
în cadrul întîMirii au fost anali
zate probleme privind stadiul reali
timp, hotărirea neabătută a oameni
zării planului pe acest an, măsurile
lor muncii din această parte a tării
întreprinse pe ansamblul județului,
de a nu precupeți nici un efort pen
tru traducerea în viată a indicațiilor
la nivelul unităților economice, pen
și recomandărilor formulate de tova
tru înfăptuirea sarcinilor la toți inrășul Nicolae Ceaușescu, pentru spo i dicatorii, pentru pregătirea condiții
rirea contribuției lor la continua în
lor in vederea îndeplinirii sarcinilor
pe anul 1982 și pe întregul cincinal.
florire a României socialiste, la creș
tere^ bunăstării și fericirii intregului
A fost examinat modul în care se
popor.
aplică măsurile stabilite cu privire

ÎNTlLNIREA DE LUCRU

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

cu cadre de partid și de stat din județul Sălaj
la autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială cu produse avroalimentare, pe baza valorificării ma
rilor posibilități de care dispune ju
dețul pentru .creșterea producției
agricole.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat necesitatea întreprinderii
unor măsuri mai ferme de către or
ganele și organizațiile de partid pen
tru mai buna organizare a producției
și a muncii, întărirea disciplinei și
spiritului de răspundere în industrie,
pentru a se obține producția planifi
cată, la o calitate superioară și o
eficiență sporită. S-a indicat, în acest
scop, să se acționeze pentru finali
zarea tuturor investițiilor, pentru
atingerea in cel mal scurt timp a pa
rametrilor proiectați la noile ..capa
cități puse în funcțiune, precum și
pentru pregătirea corespunzătoare a
forței de muncă necesare noilor
obiective.

în ceea ce privește agricultura,
secretarul general al partidului a
cerut să se treacă cu toată hotiirîrea.
pentru creșterea producției de cerea
le, plante tehnice, legume și fructe,
la aplicarea unor măsuri vlzînd fo
losirea superioară a tuturor suprafe
țelor de teren, mai buna gospodărire
a pămintului, exploatarea cu ran
dament sporit a tractoarelor și ma
șinilor agricole, a întregii baze teh
nice a agriculturii, respectarea nor
melor agrotehnice impuse de cele
mai eficiente tehnologii de lucru
pentru fiecare cultură.
Au fost recomandate, în același
timp, măsuri ferme in direcția spo
ririi efectivelor de animale, creșterii
producției de carne, lapte și ouă,
astfel incit județul să-și poată asi
gura, pe baza unui program concret,
necesarul propriu pentru consumul
rațional, științific determinat, pre
cum și cantități mai mari pentru
fondul de stat.

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL ZALĂU
Cea de-a treia zi a vizitei de vină la o politică de destindere,
lucru întreprinse de tovarășul Nicolae de înțelegere, de respect al in
Ceaușescu in județe din nord-vestul dependenței si suveranității tutu
țării s-a încheiat, vineri, printr-o ror statelor, pronuntindu-se cu
adunare populară, desfășurată in cen fermitate pentru încetarea cursei
înarmărilor, pentru oprirea fabrică
trul civic al municipiului Zalău.
Peste 65 000 de oameni ai muncii rii de noi arme de distrugere in
din Zalău, precum și din localitățile masa, pentru interzicerea producerii
Învecinate — muncitori, tehnicieni, și amplasării de rachete cu rază
țărani cooperatori, intelectuali, elevi, medie de acțiune în Europa și
tineri și virstnici. bărbați si femei, înlăturarea celor existente. „Mun
români, maghiari și de alte naționa ca, pacea, omenia, Ceaușescu —
lități — au ținut să fie prezenti la România !“, „Nu vrem bombe,
această nouă întîlnire cu secretarul vrem pace !“. „Partidul si România,
general al partidului, președintele pacea și prietenia !“, „Luptăm pentru
scoaterea in afara legii a tuturor arRepublicii.
în marea piață 1 Decembrie 1918 melor“. „Ceaușescu pentru pace" — se
domnește o atmosferă specifică ‘ma putea citi pe pancartele purtate de
rilor sărbători, mulțimea poartă ste- participant» la impresionanta adunare
gulețe roșii și tricolore, flori, portrete populară din municipiul Zalău, care,
ale secretarului general al partidului, si în acest fel. au dat expresie ade
pancarte cu urări de bun venit, de ziunii lor totale la noua inițiativă de
sănătate și ani mulți in fruntea parti pace a tovarășului Nicolae Cgaușescu.
dului adresate celui mai iubit fiu al secretar general al Partidului Comu
Român, președintele Republicii
poporului, urări adresate partidului nist
România, la ideile cuprin
și patriei. Pe clădirile ce străjuiesc Socialiste
in vibrantul Apel pentru dezar
marea piață se aflau înscrise : „Bun se
și pace al Frontului Democra
venit De meleagurile sălăiene !“, mare
și Unității Socialiste, noi mărtu
„Trăiască și să înflorească scumpa ției
rii ale voinței poporului român de a
noastră patrie. Republica Socialistă trăi
pace și deplină colaborare cu
România !“. „Trăiască unitatea de toateînpopoarele
lumii.
nezdruncinat a intregului nostru po
Tovarășul Nicolae Ceausescu a răs
por în jurul Partidului Comunist
Român și al secretarului său gene puns cu căldură manifestărilor pline
ral !“, „Vom înfăptui neabătut hotă- de dragoste si stimă ale mulțimii.
ririle elaborate de Congresul al
Deschizînd adunarea, tovarășa LeXII-lea al P.C.R. !“. ..Partidul — tiția
Ionaș, prim-secretar al Comi
Ceaușescu — pace !“.
tetului județean Sălaj al P.C.R., a
Sosirea tovarășului Nicolae spus :
Ceaușescu in mijlocul mulțimii a fost
Mult stimate tovarășe secretar ge
întimpinată cu ovații și aplauze. Cei
prezenti au dat glas bucuriei profunde neral Nicolae Ceaușescu,
de a-1 avea din nou în mijlocul lor ne
Stimate tovarășe si tovarăși.
secretarul general al partidului, pe
în numele comuniștilor, al tuturor
omul ale cărui viată și activitate con
stituie pildă vie pentru întregul nos oamenilor muncii din județul Sălaj,
tru popor. Din mii de piepturi se îmi revine deosebita cinste de a sa
scandează intr-un singur glas luta cu toată căldura prezența la
„Ceaușescu — P.C.R. !". „Ceaușescu marea noastră adunare populară a
și poporul !“, cuvinte ce au intrat iii celui mai iubit și stimat fiu al na
conștiința națiunii ca un simbol ai țiunii române, conducătorul eminent
unității intregului popor in iurul al poporului nostru în lupta sa eroi
partidului, al secretarului său general. că pentru edificarea socialismului și
In vibranta manifestare făcută de sa comunismului pe pămîntul Români
lă jeni tovarășului Nicolae Ceaușescu ei. strălucită personalitate a vieții
s-au regăsit, totodată. încrederea lo politice contemporane, militant neo
cuitorilor de pe aceste meleaguri in bosit pentru făurirea unei noi ordini
partid și secretarul său general, ade politice și economice internaționale,
a unei lumi mal bune și mai drep
ziunea deplină la politica internă si te.
secretarul general al partidu
externă a partidului șl statului nos
tru. voința lor fermă de a lupta lui, președintele Republicii Socia
strins uniți, alături de intregui popor, liste România, tovarășul Nicolae
pentru a transpune in viată istoricele Ceaușescu.
hotâriri ale Congresului al XII-lea al
Mult stimate tovarășe secretar ge
partidului de dezvoltare multilaterală neral.
a patriei, de ridicare a României so
Cu o strălucită putere de vizionar,
cialiste pe noi trepte de progres și
civilizație, de sporire, pe această de anticipare a viitorului, in cuvinbază, a bunăstării materiale si spiri tarea pe care ați rostit-o la aduna
tuale a tuturor celor ce muncesc din rea populară consacrată împlinirii a
500 de ani de la prima atestare do
țara noastră.
a municipiului Zalău, din
Angajați conștient si plenar in mă cumentară
octombrie 1973, ați apreciat că el va
reața operă de edificare a celei mai deveni
un oraș cu totul nou. că in
drepte și mai umane societăți, miile
5—6 ani va fi de nerecu
de sălăjeni știu că pentru atingerea următorii
noscut. că va deveni un oraș cu ade
idealurilor noastre scumpe este ne vărat
modern, asigurind tuturor lo
cesar ca in Europa și in intreaga cuitorilor
condiții tot mai civili
lume să fie pace. în aceste momente zate și maisăibune
de viață și muncă.
de puternic entuziasm patriotic, ase
Tot ce se poate astăzi vedea în
menea tuturor celor ce trăiesc si
muncesc in tara noastră, ei si-au ex municipiul Zalău și în județul Sălaj
primat voința nestrămutată de a mi confirmă întru totul justețea aprecie
lita pentru ca pe planetă să se re rilor șl indicațiilor date de dumnea

voastră cu prilejul vizitelor anteri
oare.
Beneficiind de sprijinul permanent
al partidului și statului nostru, al
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, am înfăptuit
un amplu program de investiții, fi
ind construite și puse in funcțiune
107 obiective și capacități de produc
ție ; pe harta județului au apărut noi
ramuri industriale — metalurgia și
chimia, iar volumul fondurilor fixe
a crescut de aproape 5,4 ori.
în anii care au trecut de la reîn
ființarea județului, producția indus
trială a crescut de 8.2 ori. ceea ce
ne-a permis ca la sfirșitul anului
1980 să realizam intreaga producție
industrială din anul 1968 în numai
41 de zile ; s-au construit mii de apartamente, obiective social-culturale ; s-au dezvoltat și modernizat co
merțul și serviciile, invățămîntul și
cultura, s-a rezolvat una dintre cele
mai mari probleme sociale — termoficarea platformei industriale și a
zonelor de locuit.
Au fost create peste 30 000 de noi
locuri de muncă, s-a format un ținăr
și viguros detașament al clasei mun
citoare, pătruns de un profund spi
rit patriotic, revoluționar, de dorința
de afirmare în marea întrecere so
cialistă ce se desfășoară în intreaga
țară.
Așa cum ne-ați indicat dumnea
voastră in repetate rinduri, am ac
ționat pentru dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii, reușind ca in
acești ani să dublăm valoarea pro
ducției globale agricole, să dezvol
tăm zootehnia și pomicultura, ra
muri cu condiții prielnice în județul
Sălaj.
Sîntem însă conștienți că rezulta
tele obținute nu sint pe măsura po
sibilităților, nu reflectă pe deplin
potențialul uman și material de care
dispunem. De aceea, ne angajăm,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. ca, urmind exemplul dumnea
voastră strălucit, să milităm neabă
tut, cu mai multă fermitate și exi
gență, pentru îmbunătățirea calita
tivă a întregii noastre activități,
pentru eliminarea cit mai grabnică
a lipsurilor și
neajunsurilor care
mai persistă in munca noastră, în
vederea îndeplinirii exemplare a sar
cinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XII-lea al
partidului, din prețioasele indicații
și îndrumări pe care ni le-ați dat
cu prilejul acestei vizite, precum și
cu alte prilejuri.
Exprimindu-ne. deplina adeziune la
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, dorim să
reafirmăm cu hotgrire și la această
mare adunare populară Întreaga noas
tră admirație față de noua și stră
lucita dumneavoastră inițiativă de
pace, mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, materia
lizată in Apelul pentru dezarmare și
pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste, vibrant îndemn
adresat conștiinței întregii lumi, îm
preună cu legâmintul nostru de ne
clintit de a ne uni eforturile cu toa
te forțele de pretutindeni în lupta
pentru oprirea cursei Înarmărilor,

pentru dezarmare, pentru apărarea
dreptului fundamental al oamenilor
— dreptul la viață, la pace, la exis
tență liberă și demnă.
Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu.
Vă dorim din adincul inimilor
noastre ani mulți și fericiți, viață în
delungată și multă putere de mun
că pentru a ne conduce cu aceeași
clarviziune pc\ drumul luminos al
socialismului si al comunismului, al
ridicării scumpei noastre patrii pe
noi trepte de progres și civilizație.

In cuvîntul său, tovarășul Victor
lovu, directorul întreprinderii de
anvelope Zalău, a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Cu inimile vibrind de emoție pen
tru bucuria de a vă reîntilni pe me
leagurile sălăjene, oamenii muncii
de la întreprinderea de anvelope
Zalău vă exprimă și la această mare
adunare populară, precum au făcut-o
cu atita entuziasm și în cursul vizi
tei de azi in unitatea noastră, sen
timentele lor de nețărmurită dragos
te, prețuire și recunoștință pentru
activitatea neobosită pe care o desfășurațl zi de zi în fruntea partidu
lui și statului, spre binele și feri
cirea națiunii noastre.
Vă raportez că întreprinderea de
anvelope Zalău a intrat recent in
funcțiune cu o primă capacitate de
200 000 garnituri anvelope pe an. fa
bricate pe baza unei tehnologii româ
nești. ceea ce asigură valorificarea
superioară a materiilor prime din
tară.
Sintem ferm hotărîți să acționăm
cu răspundere comunistă pentru a
aplica întocmai prețioasele indicații
pe care ni le-ați dat azi in cadrul
vizitei, asigurindu-vă că ele vor con
stitui programul nostru de muncă in
vederea punerii in funcțiune in cel
mai scurt timp a întregii capacități
de 1 000 000 garnituri anvelope pe
an. realizării exemplare a sarcinilor
de plan pe acest an și pe intregui
cincinal.
Exprimind atașamentul nostru to
tal față de Apelul pentru dezarmare
și pace al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, fată de noua și
strălucita dumneavoastră inițiativă
de pace, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. vă dorim din
adincul inimilor multă sănătate și
putere de muncă pentru a conduce
pe mai departe destinele poporului
român pe drumul luminos al civili
zației socialiste și comuniste.

Tovarășul Ioan Păscută, maistru,
secretar a) comitetului de partid de
la Întreprinderea dc armături indus
triale din fontă si oțel Zalău, a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Reintilnirea cu dumneavoastră la
această vibrantă adunare popu
lară este pentru noi un fericit
prilej dc a vă ranorta că prețioasele
dumneavoastră indicații, date cu pri
lejul vizitei de lucru in unitatea

noastră din anul 1978, au fost reali
zate integral.
Sarcinile de plan pe primele 10
lupi ale anului în curs le-am reali
zat atit la productfemarfă. cit și la
producția netă, a'ctîonind, totodată,
pentru îmbunătățirea coeficientului
de utilizare a metalului, indice care
a crescut de la 0,817 în 1980 la 0,836
în acest an.
Acordînd o deosebită atenție rea
lizării producției la export, așa cum
dumneavoastră ne-ati indicat, pe pri
mele 9 luni planul l-am realizat cu
o depășire de 17 la sută, iar planul
anual îl vom realiza pină la diata de
15 noiembrie a.c.
Doresc să exprim, la această mare
adunare populară, în numele celor
6 000 de muncitori, maiștri, tehnicieni
și ingineri de la întreprinderea de
armături industriale din fontă si oțel
Zalău, sentimentele de profundă
mindrie patriotică pentru noua ini
țiativă de pace a dumneavoastră,
mult stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, prin care se fac puternic
auzite în lume glasul României socia
liste. voința întregului nostru popor
de a trăi în colaborare și înțelegere,
într-o lume a păcii si progresului.

A luat apoi cuvîntul tovarășa Sarolta Talpos, muncitoare, secretar al
comitetului U.T.C. de la întreprinde
rea de confecții Jibou, care a spus :
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe și tovarăși,
Tinărul colectiv de muncă al în
treprinderii de confecții Jibou a avut
azi marea cinste și onoare de a primi
vizita dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al' poporului, prieten si părinte
scump al întregului nostru tineret.
Cu deplină mindrie si satisfacție
vă raportăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că unitatea noas
tră, deși a intrat în funcțiune abia de
un an si jumătate, a reușit să atingă
parametrii tehnico-economici proiec
tați, producția netă a fost realizată
în proporție de 105.9 la sută, prin re
ducerea cheltuielilor obținindu-sc o
economie de 14.7 lei La 1 000 lei producție-marfă. în timp scurt am reu
șit ca produsele noastre să fie cu
noscute si peste hotare, livrind pină'
în prezent beneficiarilor externi pes
te 26 mii paltoane.
Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că prețioasele
indicații pe care ni le-ați dat cu pri
lejul vizitei in unitatea noastră vor
constitui pentru noi un îndreptar
permanent in tot ceea ce gindim si
realizăm, că vom lupta neabătut
pentru aplicarea lor fermă in viață.
Ca femeie, șotie si mamă. îmi ex
prim din adincul inimii deplina aprobare si profunda recunoștință fată
de noua si strălucita dumneavoastră
inițiativă, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, orientată in di
recția apărării păcii, asigurării con
dițiilor de a munci și trăi in liniște,
de a ne creste copiii sub un cer se
nin. fără bombe și fără amenințarea
războiului.
Vă dorim din inimă viată îndelun
gată. multă putere de mupcă. ani

mulți în fruntea partidului si statu
lui, spre binele si fericirea întregului
nostru popor.
în cuvîntul său, tovarășul ing.
Petru Stan, directorul I.A.S. Zalău,
a spus :
Mult stimate șt iubite tovarășe
secretar general,
Situind ferm la baza întregii ac
tivități indicațiile si orientările date
de dumneavoastră, vă raportez că lu
crătorii întreprinderii vor realiza
integral pînă la sfirșitul anului efectivele de animale planificate, atit
la bovine, cit si la ovine, precum
și planul la carne. Am obținut 7.6
kg de' lină De oaie la un efectiv de
18 000 capete si vom încheia anul cu
2 900 litri de lapte pe vacă furajată.
Totodată, am obtinUt o producție me
die la ha de 2 900 kg orz. 3 000 kg
griu si 3 500 kg porumb.
Ne-am asigurat integral baza fu
rajeră pentru perioada de stabulatie.
am modernizat pășunile de care dis
punem, ceea ce va permite ca în
anul 1982 să obținem o producție de
peste 8 kg lină pe oaie si peste 3 200
litri laote pe vacă furajată.
Desfășurîndu-mi activitatea în agricultură. apreciez in mod deosebit
prevederile celor două decrete ale
Consiliului, de Stat privind întărirea
autoconducerii si autoaprovizionării
teritoriale, asumîndu-mi. totodată. ,obligatia de a acționa cu toată răs
punderea pentru creșterea producției
agricole, vegetale si animale. în ve
derea sporirii contribuției noastre la
realizarea fondului centralizat al sta
tului si la îmbunătățirea aprovizio
nării populației iudetului cu produse
aaroalimentare.
Dind o înaltă apreciere Apelului
pentru dezarmare, si pace al Fron
tului Democrației si Unității Socialis
te. lucrătorii ogoarelor văd in aceas
ta o nouă si elocventă dovadă a gri
jii pe care o purtati dumneavoastră,
mult stimate tovarășe
Xicolae
Ceausescu, fată de viata si liniștea
popoarelor, fată' de destinele civili
zației umane.
Să ne trăiti multi ani, mult stimate
si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu !

în continuare a luat cuvintul to
varășul Szilaghi luliu. profesor, pre
ședintele Consiliului județean al oa
menilor muncii de naționalitate
maghiară, care a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu.
Reintilnirea
eu
dumneavoastră
constituie un minunat prilej de a ne
exprima încă o dată atașamentul de
neclintit față de intreaga poiitică
internă și externă, profund științi
fică. a partidului și statului nostru,
pusă pe de-a intregui în slujba in
tereselor supreme ale poporului ro
mân. s cauzei păcii, prieteniei și
colaborării cu toate popoarele lumii.
Vă rugăm să primiți recunoștința
noastră fierbinte fată de modul stră
lucit in care a fost rezolvată pro
blema națională in țara noastră, față
de preocuparea dumneavoastră con
secventă pentru a asigura partici
parea directă, efectivă a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de

naționalitate, în deplină egalitate, la
întreaga viață politică, economică și
socială a țârii.
Unitatea de nezdruncinat a tuturor
fiilor patriei, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. în jurul
gloriosului nostru partid comunist,
al dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general Nicolae
Ceaușescu, a căpătat in aceste zile
noi valențe prin exprimarea unani
mă a voinței lor de neclintit de a
milita fără preget pentru transpu
nerea in viață a noii dumneavoastră
inițiative de pace, care oglindește
grija statornică pe care o manifestați
față de destinele tuturor oamenilor,
față de dorința lor arzătoare
a
trăi într-un climat de pace și «ună
înțelegere.
Să ne trăiti întru mulți ani. mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu !
In numele tuturor participantilor
la marea adunare populară, primul
secretar al comitetului județean de
partid a adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu rugămintea de a lua
cuvintul.

Intîmpinat cu îndelungi ova
ții si urale, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvintarea secretarului general al
partidului, președintele Republicii, a
fost urmărită cu viu interes și sub
liniată în repetate rinduri cu puter
nice aplauze, cu urale prfelungite.
Cei prezenti au ținut să exprime si
in acest fel hotărirea lor de a aulica
în viață prețioasele orientări si ihdicatii date cu acest prilej, de. a munci
cu abnegație si dăruire pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin in
acest cincinal, de a munci cu pasiune
revoluționară pentru înfăptuirea În
tocmai a hotăririlor celui de-al
XII-lea Congres al P.C.R. de propă
șire continuă a patriei noastre so
cialiste. deplina adeziune la politi
ca de pace. înțelegere si cooperare
inițiată de președintele României.
în incheierea marii adunări popu
lare. in numele celor prezenti. al tu
turor locuitorilor iudetului Sălaj, to
varășa Letitia Ionas a spus:
Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu.
Mulțumindu-vă din inimă pentru
onoarea ce ne-ati t'ăcut-o prin noua
dumneavoastră vizită in județul Să
laj. pentru prețioasele îndrumări pe
care ni le-ați dat. ne angajăm sâ
îndeplinim în mod exemplar tot ceea
ce ne-ati indicat, sarcinile ce ne re
vin din programul de dezvoltare
multilaterală a României socialiste.
Si dacă va fi posibil vom face totul,
tovarășe secretar general, să ocupăm
și noi. județul Sălaj, un loc iruntas
in rindul celorlalte iudete ale pa
triei noastre dragi.
Trăiască Partidul Comunist Român,
în frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu!
Marea adunare populară din mu
nicipiul Zalău a luat ' sfîrsit intr-o
atmosferă de entuziastă sărbătoare.
Zecile de mii de participant: aclamă
si ovaționează, din nou. minute în
sir. pentru partid, pentru secretarul
său general, pentru pace.
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Ca un singur om, întregul popor dă glas adeziunii depline față de noua
și strălucita inițiativă de pace a președintelui României socialiste
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERA
LE A SINDICATELOR DIN ROMÂ
NIA se subliniază : Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor. exprimînd simțămintele
și hotărirea unanimă a celor peste
7 milioane de oameni ai mun
cii, români, maghiari, germani și de
alte naționalități, membri ai sindi
catelor, iși insușășțe pe deplin apre
cierile și co>nsiderentele expuse de
către dumneavoastră in ședința Bi
roului Executiv al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste cu pri
vire la situația internațională actua
lă, la căile de depășire a probleme
lor grave ce confruntă astăzi omeni
rea. precum și propunerile privind
desfășurarea unei ample acțiuni po
litice de masă care «ă dea expresie
voinței de pace a poporului nostru,
hotăririi sale de a acționa pentru
dezarmare generală, pentru securita
te, colaborare și pace in Întreaga
lume.
Elaborat în spiritul Și in lumina
concepției și acțiunii militante, re
voluționare ce caracterizează presti
gioasa dumneavoastră personalitate
de om politic și de stat. Apelul pen
tru dezarmare și pace al Frontului
Democrației și Unității Socialiste în
trunește deplina aprobare și entu
ziasta adeziune a tuturor celor ce
trăiesc și muncesc in patria noastră
și se va bucura fără îndoială de o
puternică rezonanță internațională.
Uniunea Generală a Sindicatelor, or
ganizație componentă a Frontului
Democrației și Unității Socialiste, își
manifestă deplina adeziune și iși în
sușește intru totul ideile și chemările
acestui nobil și însuflețitor Apel. Sin
dicatele vor organiza mitinguri și
adunări îrf întreprinderi și instituții,
vor participa la marșuri ale păcii și
alte acțiuni de masă în care iși vor
demonstra hotărirea fermă de a lupta
împotriva înarmărilor, pentru trece
rea cit mai rapidă la măsuri con
crete de dezarmare, in primul rlnd
de dezarmare nucleară, pentru inter
zicerea fabricării bombei cu neutroni
și eliberarea omenirii de coșmarul
unui nou război, al distrugerii civi
lizației umane.
In spiritul politicii externe a
partidului și statului nostru, al che
mărilor din Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Uniunea
Generală a Sindicatelor din Româ
nia iși va întări continuu relațiile
sale cu organizațiile sindicale, mun
citorești din Europa și de pe toate
continentele, va milita pentru unirea
forțelor clasei muncitoare interna
ționale, a organizațiilor sindicale
pentru întărirea unității și solidari
tății lor in lupta comună pentru
făurirea unei lumi fără arme și fără
războaie.

Izvoffîtă din înaltul dumneavoastră
spirit de responsabilitate față de in
teresele supreme ale poporului ro
mân, față de idealurile de pace și
independentă ale popoarelor de pre
tutindeni, noua dumneavoastră ini
țiativă de pace — se subliniază în
telegrama COMITETULUI NAȚIO
NAL PENTRU APÂRAREA PĂCII
DIN
REPUBLICA
SOCIALISTA
ROMÂNIA — este de natură să mo
bilizeze și mai mult poporul roman,
toate forțele înaintate ale omenirii
la luptă solidară pentru a determi
na guvernele, parlamentele, condu
cerile statelor să abordeze o politică
nouă, constructivă, pătrunsă de o
răspundere maximă pentru soarta și
viitorul popoarelor, a păcii mon
diale.
Comitetul National pentru Apăra
rea Păcii se angajează să-și mobili
zeze toate energiile pentru transpu
nerea în viată a sarcinilor ce îi re
vin din Apelul F.D.U.S., pentru ca
fiecare luptător pentru pace din tara
noastră, tinâr sau virstnic, să-si spună răsipioB-t cuvintul împotriva politicii ne^jste de continuare a cursei
înarmărilor, pentru dezarmare si in
staurarea unei păci trainice pe pla
neta noastră.
Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
vom milita cu devotament pentru a
asigura o calitate nouă, superioară
activității mișcării noastre puse in
slujba popularizării si înfăptuirii po
liticii de pace a partidului și statului
nostru, pentru cauza păcii si colabo
rării între popoare, parte insepara
bilă din concepția de viață a națiu
nii noastre, a societății socialiste pe
care o edificăm.
Apelul Frontului Democrației șl
Unității Socialiste pentru dezarmare
și pace, apel adoptat din strălucita
dumneavoastră inițiativă, mult iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. repre
zintă pentru noi — se subliniază în
telegrama adresată de colectivifl oa
menilor muncii din ÎNTREPRINDE
REA DE MECANICA FINA BUCU
REȘTI — o însuflețitoape chemare
adresată poporului nostru, tuturor po
poarelor lumii, de a se uni împotri
va primejdiei războiului. în lupta
pentru apărarea păcii și securității
internaționale. în conștiința noastră,
acest apel este o nouă si pregnantă
expresie a voinței de pace a poporu
lui român, a hotăririi sale ca alături
de toate popoarele lumii să acționeze
ferm și fără întirziere pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru Întărirea
cooperării și înțelegerii in lume.
Si cu prilejul acestei inițiative pli
ne de umanism, toate gîndurile noas
tre se îndreaptă cu dragoste și recu
noștință spre dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
luptător neobosit pentru dreptate si
progres, pentru pace și tolaborare.
pentru o lume mai bună și mai
dreaptă pe planeta noastră.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
întreprinderea noastră, mindrl că
sînt fiii acestui minunat popor, iși ex
primă deplina adeziune față de înțe
leaptă politică externă promovată de
partidul și statul nostru, a cărei coor
donată majoră o constituie lupta pen
tru pace, dezarmare si colaborare,
penttu reducerea cheltuielilor milita
re. pentru rezolvarea pe cale pașnică
a tuturor problemelor care confruntă
omenirea. Glasurile noastre muncito
rești. dorința noastră fierbinte de
pace si libertate se vor uni cu glasu
rile și voința întregii națiuni, ale tu
turor popoarelor iubitoare de pace
intr-o singură voință : SÂ FIE PACE
PE PÂMÎNT !

în
telegrama
COMITETULUI
CENTRAL AL UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST și CONSILIU
LUI
UNIUNII
ASOCIAȚIILOR
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN
ROMANIA se arată : Pentru ținură
generație a României socialiste, Ape
lul pentru dezarmare și pace al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste din Republica Socialistă
România, nouă și strălucită inițiativă
a dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, izvorită din
cea mai înaltă grijă si dlntr-o exem
plară răspundere pentru pacea în
tregii lumi, pentru progresul și feri
cirea popoarelor, reprezintă un nou
și minunat prilej de a ne manifesta
deplina adeziune la politica consec
ventă de oaco și cooperare a parti
dului si statului nostru, prețuirea și
admirația noastră Înflăcărată fată de
activitatea dumneavoastră neobosită
pe plan international pentru oprirea
cursei Înarmărilor, centru Înlăturarea
pericolului unei noi conflagrații mon
diale, pentru garantarea libertății
fiecărei națiuni, a dreptului suprem
la viață al omului.
Regăsim In acest Apel dragostea
fierbinte și grija părintească oe care
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. conducă
torul iubit al partidului si statului
nostru, le acordați creșterii si afir
mării depline a tinerei generații «
patriei.
Toți tinerii țării, români, maghiari,
germani si de alte naționalități, ase
menea întregului nostru popor, au
primit, cu deplină satisfacție Și spri
jină din adincul inimii Apelul pen
tru dezarmare și pace al F.D.U.S.,
nutrind speranța că toate popoarele
lumii vor acționa cu hotărire pentru
schimbarea tendințelor care pun in
pericol viata si libertatea noastră,
existența însăși a civilizației si pla
netei noastre.
Vâ raportăm, mult iubite șl stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem hotăriți să participăm activ la
amplele acțiuni de masă prin care
întregul nostru popor dă glas voinței
sale milenare de pace si libertate,
exprlmindtt-ne mîndria patriotică
pentru prodigioasa si neobosita dum
neavoastră
activitate
consacrată
opririi cursei înarmărilor, promovării
Unor măsuri concrete pentru dezar
mare, în primul rînd dezarmarea
nucleară, reluării cursului destinde
rii, statornicirii unui climat de încre
dere si colaborare intre toate națiu
nile lumii.

Dînd glas opiniei tuturor oameni
lor muncii de naționalitate maghiară
— se subliniază în telegrama CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII
DE NAȚIONALITATE MAGHIARA
DIN
REPUBLICA
SOCIALISTA
ROMÂNIA — vă exprimăm profun
da satisfacție pentru noua și
strălucita inițiativă de pace, ex
presie elocventă a profundei dum
neavoastră identificări cu intere
sele fundamentale ale poporului
nostru angajat în edificarea celei
mai drepte societăți, cu idealurile
de pace, securitate și colaborare ale
tuturor popoarelor, ale întregii
omeniri.
Această nouă inițiativă, al cărei
ecou se face auzit pe toate meleagu
rile patriei, mobilizind la acțiune hotărîtă întreaga populație a tării, fără
deosebire de naționalitate, este de
natură să antreneze și mai mult for
țele poporului nostru la înfăptuirea
politicii
principiale.
constructive
promovate pe arena mondială de
România socialistă, personal de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general, să sporească contri
buția României socialiste la măreața
luptă a forțelor înaintate, a maselor
populare de pretutindeni, hotărîte
să-și apere liniștea, munca pașnică,
viața, libertatea, independența. Avem
ferma convingere că acțiunile pre
conizate in Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, la care,
ca organism component. Consiliul
oamenilor muncii de naționalitate
maghiară și-a exprimat deplina ade
ziune, va face ca glasul poporului
nostru ce se ridică in apărarea' pă
cii, a viitorului omenirii, să se con
topească cu vocile milioanelor și mi
lioanelor de oameni, care pe toate
meridianele, Îngrijorate de amplifi
carea cursei înarmărilor, cer să se
treacă la măsuri concrete de dezar
mare. in primul rind de dezarmare
nucleară.
în această nobilă și înălțătoare
luptă ne angajăm să mobilizăm oa
menii
muncii
de
naționalitate
maghiară, alături de întregul nostru
popor, la solidaritate deplină cu ma
sele populare care în țările vesteuropene. prin ample acțiuni de masă,
cer să se pună capăt escaladării
înarmărilor, să se renunțe la ampla
sarea de noi rachete cu rază medie
de acțiune în țările lor și. împreună
cu ele. să exprime dezideratul de a
nu fi amplasate și desfășurate pe
continentul nostru noi rachete nu
cleare si să fie retrase cele existente
și. in același timp, să se renunțe la
fabricarea bombei cu neutroni.
Vă asigurăm, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom mobiliza
pe toți oamenii muncii de naționa
litate maghiară să-și aducă, ca și in
munca și activitatea de zi cu zi pe
care o desfășoară in vederea înfăp
tuirii Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. întregul aport
la acțiunile prin care poporul Româ
niei socialiste face cunoscute între
gi! lumi voința sa fermă de pace,
atașamentul său profund la cauză
întregii omeniri de a asigura dreptul
tuturor popoarelor la viață, la pace,
la securitatea zilei de miine.
Reorezentantil celor Peste 8 000 de
oameni ai muncii din citadela fero
viară a Complexului de cale ferată
București Grivița, întruniți în cursul
zilei de 5 noiembrie 1981 într-un insufletltor miting. îsi manifestă înflă
cărată adeziune la Apelul pen
tru dezarmare și pace al Frontului
Democrației si Unității Socialiste din
Reoubllca Socialistă România — se
arată în telegrama ORGANIZAȚIEI

democrației și unității so
cialiste DIN COMPLEXUL DE

CALE FERATA BUCUREȘTI C.RIVITA.
Toți oamenii muncii din colectivul
nostru, alături de întregul poDor, pă

trunși de profundă admirație 'fată de
luminosul dumneavoastră exemplu,
dau c înaltă aoreciere luDtei nobile
De egre o desfășurat! nentru interzi
cerea armelor de distrugere in masă,
nentru asigurarea dreptului sacru al
tuturor popoarelor la viată, indepen
dentă si pace. Ne ridicăm glasurile
si din adincul inimilor noastre spu
nem un NU hotârit rachetelor cu
rază medie de acțiune, bombelor cu
neutroni, un NU hotărit războiului !
Sustinind Apelul pentru dezarmare
si pace al Frontului Democrației si
Unității Socialiste. Întregul nostru co
lectiv de muncă isi afirmă oe deplin
solidaritatea cu celelalte națiuni in
eforturile ce le fac pentru înlăturarea
Drimeidiilor pe care le-ar putea ge
nera un nou război amenințător.
Țărănimea, mecanizatorii, specia
liștii, toți lucrătorii ogoarelor patriei,
români, maghiari, germani si de alte
naționalități — se spune în telegra
ma CONSILIULUI UNIUNII NA
ȚIONALE A COOPERATIVELOR
AGRICOLE DE PRODUCȚIE - au
primit cu însuflețire si profundă
mindrie patriotică noua si strălucita
dumneavoastră inițiativă de pace,
Apelul Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, prin care România
socialistă, poporul român si-au făcut
încă o dată cunoscută, ne toate me
ridianele globului, voința nestrămu

tensiune și conflict din viața interna
țională, pentru instaurarea unui cli
mat in care toate popoarele să se
poată dezvolta liber și suveran, la
adăpost de orice amestec sau agre
siune din afară.
Comuniștii, toți cei ce muncesc pc
târimul invățămintului — români,
maghiari, germani și de aite națio
nalități — iși reafirmă, și de aceas
tă dată, voința și angajamentul lor
de a face totul pentru a îndeplini, in
mod exemplar, sarcinile puse de con
ducerea partidului in fața școlii, ri
*
dicînd activitatea acesteia pe noi
trepte calitative de pregătire profe
sională și politico-ideologică a ge
nerațiilor tinere, de educare a lor,
de Ia cea mai fragedă vîrstă, în spi
ritul mărețelor idealuri de progres,
de pace și colaborare intre popoare,
idealuri pe care dumneavoastră Ie
promovați cu atita consecvență și
fermitate revoluționară.
într-o simțire cu întreaga noastră
națiune, foștii luptători si veteranii
de război Împotriva fascismului — se
subliniază in telegrama COMITETU
LUI FOȘTILOR LUPTĂTORI ȘI
VETERANILOR DE RĂZBOI ÎM
POTRIVA FASCISMULUI — iși ex
primă întreaga lor adeziune si min
drie patriotică față de Apelul pen
tru dezarmare și pace al Frontului
Democrației si Unității Socialiste,

pentru trecerea la măguri practicei de
reducere a cheltuielilor și efectivelor
militare, a armamentelor, pentru
apărarea libertății si independenței
popoarelor, grav amenințate de ac
tualul curs al înarmărilor.
Exprimindu-ne încă o dată profun
dul nostru atașament fată de această
nouă inițiativă de pace o României
socialiste, vă asigurăm, mult iubite
Si stimate tovarășe Nicolae Ceausescu,
că noi. constructorii de utilaj petro
lier. împreună cu întregul nostru
popor, cu celelalte popoare ale lumii,
vom acționa ferm pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re, pentru ca pe planeta noastră să
triumfe pacea și libertatea tuturor
popoarelor.
Unanimitatea scriitorilor din Româ
nia — se arată in teilegrama CON
SILIULUI UNIUNII SCRIITORILOR
DIN
REPUBLICA
SOCIALISTA
ROMANIA — a luat cunoștință, cu
profundă emoție, de înalta dumnea
voastră inițiativă privind angajarea
voințelor noastre in lupta pentru
dezarmare și pace. în contextul agra
vării situației internaționale și ai acumulării de armament nuclear pe
teritoriul Europei, Apelul pe care
Frontul Democrației și Unității So
cialiste l-a adresat in acest sens po
porului român este cu atit mai uma
nist, mai tulburător cu cit are in ve

• Chemare profund mobilizatoare la acțiuni de masă
pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezar
mare și asigurarea unei păci trainice pe pămint
• In spiritul Apelului F.D.U.S. - angajament ferm de
a milita, in strinsă solidaritate cu toate forțele
înaintate, cu toate națiunile lumii pentru înfăp
tuirea politicii de pace, independență și colaborare
internațională

• Atașament deplin la politica internă și externă
a partidului și statului nostru, hotărire fermă
de a contribui la realizarea istoricelor hotăriri ale
Congresului al Xll-lea pentru propășirea continuă
a patriei, pentru sporirea contribuției sale la în
făptuirea luminoaselor idealuri ale omenirii
tată de a-si uni eforturile cu toate
națiunile lumii în lupta pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru instau
rarea ne planeta noastră a unei păci
trainice, nentru o lume mai bună si
mai dreaptă, fără arme Si fără răz
boaie.
în numele milioanelor de țărani de
ne întreg cuprinsul patriei. Consiliul
Uniunii Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție exprimă depli
na aprobare fată de ideile profund
umanitare cuprinse in Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. adeziunea unanimă la întreaga
politică internă si externă a parti
dului si statului nostru, hotărirea lor
fermă de a-si înzeci eforturile la în
făptuirea neabătută a acestei politici,
pătrunsă de înaltă grijă si răspun
dere pentru destinele patriei si ale
poporului român, ale civilizației uma
ne. pentru făurirea unei lumi a
prieteniei si colaborării pașnice între
toate statele lumii.
Răspunzind vibrantei dumneavoas
tră chemări la rațiune si pace adre
sată întregii omeniri. Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de
Producție va desfășura o amplă si
permanentă acțiune politică de masă
în rindul țărănimii, menită să deter
mine manifestarea puternică a voin
ței ei de oace. a hotăririi de a acțio
na neabătut împotriva intensificării
cursei înarmărilor, pentru dezarmate
generală, si în orimul rînd dezar
mare nucleară, pentru securitate, co
laborare si Dace în întreaga lume. Vă
asiguram, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că. in lumina
prețioaselor dumneavoastră indicații,
vom acționa ferm pentru dezvoltarea
colaborării si prieteniei cu organiza
ții similare din alte țări.
Comuniștii, întregul personal mun
citor din cadrul ministerului nostru
— se arată in telegrama MINISTE
RULUI EDUCAȚIEI ȘI INVAȚAM1NTULUI — împreună cu toți
slujitorii școlii și tineretul studios,
am luat cunoștință, cu deplină satis
facție și mindrie patriotică, de noua
și nobila mărturie a grijii deosebite
pe care dumneavoastră, cel mai iu
bit și stimat tiu al națiunii române,
o purtați pentru asigurarea păcii
necesare edificării, pe meleagurile
patriei, a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, apărării civiliza
ției umane,
făuririi unei lumi a
prieteniei și colaborării între popoare.
Noua și importanta dumneavoas
tră inițiativă de pace exprimă Încă
o dată, in modul cel mai clar cu pu
tință, principialitatea și consecvența
politicii internaționale a României
socialiste, dorința arzătoare a po
porului nostru de a face totul pen
tru eliberarea omenirii de tributul
înarmărilor și folosirea resurselor, a
cuceririlor științei, exclusiv in sco
pul progresului și civilizației, pentru
lichidarea factorilor de încordare,

rod al politicii dumneavoastră înțe
lepte si clarvăzătoare.
Ca unii care am cunoscut ororile
războiului, foștii luptători și vete
ranii de război împotriva fascismu
lui sintem deplin conștienți de
imensul pericol pe care-1 prezintă
pentru pacea lumii pregătirile oare
se fac pentru declanșarea unui răz
boi nuclear, război care ar constitui
o catastrofă biologică pentru tot ce
este viață pe pămint. De aceea, po
poarele lumii și in primul rind cele
din Europa, oare sint cele mai ame
nințate de uriașa acumulare de ar
mament nuclear pe acest continent,
își manifestă cu deosebită vigoare
opoziția fată de actualul curs pericu
los al situației internaționale si cer
măsuri hotărite pentru împiedicarea
amplasării de noi arme nucleare pe
teritoriul european, reducerea celor
existente, oprirea cursei înarmărilor,
a producerii armei cu neutroni.
Apelul pentru dezarmare și pace
al Frontului Democrației si Unității
Socialiste este un grăitor exemplu
de identificare a politicii României
cu aspirațiile de pace ale celorlalte
popoare.
însuflețiți de nobilele idealuri cu
prinse în Apelul pentru dezarma
re și pace, vă încredințăm, mult iu
bite si stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. că noi, foștii luptători si
veteranii de război împotriva fascis
mului. vom face tot ce ne stă in
puteri pentru împiedicarea amplifi
cării cursei înarmărilor, pentru eli
berarea omenirii de coșmarul unul
nou război.

în telegrama adresată de colecti
vul de muncitori, ingineri si tehni
cieni de la ÎNTREPRINDEREA DE
UTILAJ PETROLIER „1 MAP' DIN
PLOIEȘTI, cu prilejul mitingului
consacrat dezbaterii Apelului pentru
dezarmare si pace al Frontului De
mocrației Si Unității Socialiste, se
subliniază : Noi vedem in acest im
portant document o nouă si elocven
tă expresie a spiritului de inaltă
grijă si responsabilitate ce animă
România socialistă, pe dumneavoas
tră. mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. pentru viata și
liniștea popoarelor, pentru destinele
civilizației umane, voința nestrămu
tată a poporului nostru de a lupta,
împreună cu celelalte popoare ale
lumii, pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare si instaura
rea unei păci trainice in Europa si în
întreaga lume.
împreună cu întregul popor susți
nem din adincul inimilor noastre
politica internă și externă a parti
dului si statului nostru, propunerile
concrete ale tării noastre, al căror
inițiator sinteți -dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
pentru oprirea cursei înarmărilor.

dere destinul tuturor popoareloi- lu
mii. Dacă pacea nu este repusă in
temeiurile sale legitime și dacă nu
facem tot ce-i cu putință omenește
în favoarea dezarmării și a păcii se
află in mare primejdie însăși exis
tența biologică a planetei și inesti
mabilul tezaur al civilizației umane.
Ca oameni de cultură dăruiți în
deobște promovării și apărării valo
rilor spirituale ale intregii omeniri,
ne socotim nu doar afectați de sem
nele nefaste ale amenințării cu răz
boiul atomic, ci și gata să urmăm,
în front unic, exemplara dumnea
voastră chemare pentru a cultiva pre
tutindeni principiile generoase ale
luptei pentru dezarmare și pace. Pe
deplin conștienți de rolul ce ne re
vine in această lume și asumindu-ne
implicit răspunderea față de prezen
tul șî viitorul omenirii, socotim că
n-avem dreptul să răminem in afara
mobilizării morale la care ne solici
tați și pentru care ne declarăm fără
șovăire atașamentul, ne implicăm
efectiv, potrivit specificului muncii
noastre, in această luptă.
Nu vom precupeți, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
nici un efort pentru ca înalta și uma
nista dumneavoastră inițiativă să-si
afle in scriitorii din România susți
nătorii și propagatorii săi de nădejde.
Alături de întregul nostru popor,
oamenii muncii din sistemul coope
rației meșteșugărești — se spune in
telegrama UNIUNII CENTRALE A
COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂ
REȘTI — au primitzcu deplină satis
facție și mindrie patriotică Apelul
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste
din Republica Socialistă România,
față de care își exprimă totala lor adeziune.
Răspunzind Apelului pentru dezar
mare si pace, oamenii muncii din
cooperația meșteșugărească si-au ex
primat si iși exprimă in continuare,
cu prilejui conferințelor uniunilor
de cooperative, care preced cel de-al
VÎ-lea Congres al cooperației meș
teșugărești. întreaga lor adeziune la
acest important document, cu un ră
sunet adine in inimile si conștiința
întregului nostru popor. Urmind
neabătut acest Apel, cooperația meș
teșugărească, membru component al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, va întreprinde ample ac
țiuni dc masă care vor pune in evi
dentă inițiativele partidului și gu
vernului. strălucitele dumneavoastră
contribuții la lupta nentru stăvilirea
cursei înarmărilor, reducerea chel
tuielilor militare, dezarmarea nu
cleară. nentru oprirea amplasării de
noi rachete în Europa si lichidarea
celor existente, imootriva producerii
bombei cu neutroni.

Sintem mindri de faDtu! că Apelul
Frontului Democrației și Unității So

cialiste. organismul politic larg de
mocratic căruia ii aparține organiza
ția noastră. — se arată in telegrama
COMITETULUI CENTRAL AL OR
GANIZAȚIEI DEMOCRAȚIEI ȘI
UNITĂȚII SOCIALISTE - exprimă
propria dumneavoastră concepție asu
pra celei mai arzătoare si mai ac
tuale probleme a umanității, făcind
să răsune cu putere, incă o dată, po
litica internațională constructivă a
partidului și statului nostru, voința
peclintitâ a poporului român de a
trăi in pace, de a-și făuri liber, de
plin stăpin pe destinele sale, viitorul
socialist si comunist, viitorul spre
care ii călăuzește cu atita clarviziune
Partidul Comunist Român.
Chemările înflăcărate cuprinse in
Apel. încărcate de adinei semnificații
pentru soarta noastră a tuturor, au
trezit un lato? ecou în conștiința mi
lioanelor de membri ai organizațiilor
democrației și unității socialiste, declanșind pretutindeni o vastă acțiune
politico-organizatorică. menită să
pună in valoare inițiativa cetățeneas
că în slujba dezarmării și păcii mon
diale; atit in unitățile economice, cit
și in cartiere și Ia sate, muncitorii și
țăranii, intelectualii, meșteșugarii,
gospodinele și pensionarii apartinind
organizației noastre, fără .deosebire
de naționalitate, iși alătură forțele
celorlalte organizații de masă, obștești
și profesionale și. acționind in strinsă
unitate, dezbat problemele securității
și cooperării europene, se pronunță
cu fermitate împotriva cursei inarmărilor, spun un NU hotărit războiului,
cer să fie recunoscut și respectat
dreptul fundamental ai popoarelor,
dreptul la viață, la pace !
Alături de intregul nostru popor,
oamenii muncii, cetățenii aparținind
organizației noastre sprijină cu fermi
tate propunerile, inițiativele și ideile
românești privind consolidarea încre
derii și realizarea dezarmării pe con
tinentul european și în întreaga lume,
alăturîndu-și glasul celui al milioane
lor de oameni care se pronunță pen
tru apărarea păcii pe toate meridia
nele globului.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de toată
dragostea și prețuirea noastră, de ho
tărirea neclintită a milioanelor de
membri ai Organizației Democrației
și Unității Socialiste de a vă urma in
tot ceea ce întreprindeți pentru bi
nele și fericirea poporului român,
pentru cauza progresului și păcii pe
pămint.
în numele oamenilor muncii de
naționalitate germană — se arată în
telegrama CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALITATE
GERMANA DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA — exprimăm
deplina noastră adeziune, deosebita
satisfacție și mindrie patriotica față
de conținutul Apelului pentru dezar
mare- și pace al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, adoptat la
inițiativa dumneavoastră, mult sti
mate și iubite' tovarășe Nicolae
Ceaușescu. act politic de importantă
primordială, ce demonstrează cu pu
tere poziția realistă, constructivă și
lucidă a partidului si statului nostru
fată de marile probleme ale lumii
contemporane. Apelul pentru dezar
mare si pace adresat poporului nos
tru, tuturor maselor populare din
țările Europei, ale Americii. de pe
toate continentele se înscrie ca o
contribuție inestimabilă a României
socialiste Ia salvgardarea civilizației
umane, fiind o ilustrare vie a voinței
neclintite de pace a poporului român,
a solidarității sale depline cu larga
mișcare mondială nentru înlăturarea
primejdiilor ce amenință viitorul
omenirii.
Răspunzind Apelului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, vă
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că mem
brii Consiliului oamenilor muncii de
naționalitate germană vor acționa cu
hotărire pentru participarea popu
lației de naționalitate germană. îm
preună cu intregul popor, la acțiu
nile de masă din tara noastră menite
să facă puternic auzite în lume gla
sul de pace al României socialiste,
să exprime voința neclintită a tutu
ror fiilor patriei noastre de a lupta,
împreună cu forțele progresiste și
democratice din lume, pentru apă
rarea păcii, dezarmare, pentru scoa
terea în afara legii a tuturor arme
lor de distrugere in masă, pentru în
făptuirea aspirațiilor supreme ale
omenirii de a trăi în colaborare si
Înțelegere, într-o lume mai dreaptă
și mai bună.

Elaborat din inițiativa dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, Apelul pentru dezarmare
și pace este incă o manifestare stră
lucită a politicii consecvente, princi
piale a partidului și statului nostru
de pace, colaborare, securitate și
bună înțelegere intre popoare, o nouă
contribuție de seamă pe care o aduce
România socialistă la lupta forțelor
înaintate, progresiste de pretutindeni
pentru apărarea libertății, indepen
dentei și păcii în lume — se relevă în
telegrama CONSILIULUI UNIUNII
CENTRALE A COOPERATIVELOR
DE CONSUM.
Consiliul de conducere al Uniunii
Centrale a Cooperativelor de Consum
dă o înaltă apreciere remarcabilei ac
tivități pe care dumneavoastră o des
fășurat! în fruntea partidului și sta
tului pentru dezvoltarea economică
și socială fără precedent a tării, gri
jii neobosite și răspunderii pe care o
manifestați’ pentru asigurarea condi
țiilor necesare muncii pașnice de fău
rire a socialismului in patria noastră,
pentru viața ^i liniștea popoarelor,
pentru destinele civilizației umane,
pentru făurirea unei lumi a priete
niei și colaborării pașnice între toa
te națiunile.
Animate de ideile înflăcărate ale
Apelului pentru dezarmare si pace,
organizațiile cooperației de consum,
toți membrii lor. fără deosebire de
naționalitate, vor lua parte activă la
marile manifestații publice ce vor
avea loc pentru a Cere cu toată hotă
rirea infăptuirea obiectivelor strin
gente ale securității, destinderii și
colaborării internaționale.
Ca membri activi ai mișcării coope
ratiste internaționale, ne Vom adresa
organizațiilor similare din țările so
cialiste. din țările in curs de dezvol
tare. din țările capitaliste. Alianței
Cooperatiste Internaționale cu che

marea de a urri eforturile sutelor de
milioane dc cooperatori dc pretutin
deni in marele torent al luptei po
poarelor pentru impiedicarea unui
nou război, pentru înfăptuirea de mă
suri concrete in vederea asigurării
securității și păcii pe planeta noas
tră.

Permiteti-ne ca. in numele milioa
nelor de femei de la orașe și sate
— românce, maghiare, germane și de
alte naționalități — să dăm glas apre
cierii deosebite față dc noua și stră
lucita dumneavoastră inițiativă de
pace — se arată in telegrama BI
ROULUI EXECUTIV AL CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL FEMEILOR
DIN
REPUBLICA
SOCIALISTA
ROMÂNIA. Această excepțională ac
țiune politică, adăugată luptei dum
neavoastră consecvente pentru cauza
destinderii, a înțelegerii și cooperării
Intre popoare, pentru securitate in
Europa și in întreaga lume, evi
dențiază încrederea dumneavoastră
nemărginită în popor, rolul pe care
sint chemate să-l reprezinte masele
largi, forțele înaintate, pentru a de
termina un nou curs al evenimente
lor internaționale în interesul tutu
ror națiunilor, al dezvoltării ,lor li
bere, independente.
Prezență activă în frontul luptei
pentru dezvoltarea multilaterală a
patriei, femeile României Socialiste
au primit cu puternic entuziasm și
deplină aprobare Apelul „glonțului
Democrației și Unității Socialiste
pentru dezarmare și pace, pentru in
tensificarea acțiunilor în vedepea îm
piedicării amplificării cursei înarmă
rilor și sporirii arsenalelor militare,
pentru măsuri concrete în domeniul
dezarmării și, in primul rind, al
dezarmării nucleare, pentru eliberarea
omenirii de coșmarul războiului.
Milioanele de femei din România,
întregul nostru popor au în față
exemplul dumneavoastră strălucit de
luptă revoluționară, plină de răspun
dere față de soarta omenirii,
exemplul de excepțională valoare pe
care ni-1 oferă tovarășa Elena
Ceaușescu,. militant comunist de
frunte, remarcabil om de știință, care
acționează neobosit pentru ca minu
natele cuceriri ale geniului uman, ale
științei și tehnicii să fie puse exclusiv
în slujba păcii și progresului.
în strinsă unitate în jurul Partidu
lui Comunist Român, al dumnea
voastră. mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, însuflețită
de chemările dumneavoastră înflăcă
rate, în favoarea păcii și dezarmării,
mișcarea de femei din România va'
acționa ferm in cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste pen
tru mobilizarea maselor largi ale fe
meilor la ample acțiuni pentru tra
ducerea în viață a politicii externe
de pace și colaborare a tării noastre,
pentru a-și spune cuvîntul în favoa
rea dezarmării, pentru ca planeta
noastră să fie o planetă a vieții și
muncii pașnice, a dezvoltării demne
și libere a tuturor națiunilor.

împreună cu întreaga tară, noi cei
care muncim in domeniul cercetării
științifice, dezvoltării tehnologice și
introducerii progresului tehnic — se
arată în telegrama BIROULUI EXE
CUTIV AL CONSILIULUI NAȚIO
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEH
NOLOGIE — am luat cunoștință cu
adincă satisfacție de noua si strălu
cita dumneavoastră inițiativă care
și-a gășit expresie în Apelul pentru
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.
Chintesență a tradițiilor de pace
ale poporului român, concepția dum
neavoastră exprimă, in modul cel
mai sintetic, năzuința și idealurile
noastre tradiționale de a trăi in pace
Si de a munci în liniște, alături de
celelalte popoare ale lumii.
Conștienți de marea responsabili
tate ce revine oamenilor de știință
de pretutindeni lată de destinele ci
vilizației umane, vom face totul pen
tru a ne uni eforturile cu cele mai
progresiste forțe de pe plan mondial
pentru realizarea voinței tuturor po
poarelor de a se proceda la dezar
mare generală si totală.
Alături de intregul nostru popor,
oamenii de stiintă. cercetătorii, ingi
nerii. tehnicienii și intregul perso
nal muncitor angajat în activitatea
de cercetare științifică. dezvoltare
tehnologică și introducere;» progresu
lui tehnic pentru creșterea prin mij
loace pașnice a potențialului econo
mic al României, ne exprimăm ferm
atașamentul fată de politica de pace
a partidului si statului nostru, de
noile și importantele inițiative cu
prinse in Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste si va asigu
răm, mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa
hotărit. alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, nentru salv
gardarea păcii, pentru asigurarea
dreptului României de a construi în
pace, alături de celelalte națiuni ale
lumii, viitorul De care si-1 dorește.
Oamenii muncii din întreprinderea
noastră. Întruniți intr-o vibrantă
adunare populară, aprobă din adin
cul conștiinței lor noua dumneavoas
tră inițiativă consacrată binelui si
fericirii poporului nostru.’ apărării
păcii, bunul cel mai de preț al în
tregii omeniri — se arată in telegra
ma colectivului de la ÎNTREPRIN
DEREA „ELECTROAP ARATA.J".
Apelul pentru dezarmare si pace
al Frontului Democrației si Unității
Socialiste reprezintă un puternic în
demn adresat poporului român, tu
turor națiunilor lumii de a acționa
cu fermitate pentru salvgardarea
vieții si a civilizației — amenințate
astăzi de sporirea înarmărilor, de fa
bricarea într-un ritm, fără precedent
a armelor de distrugere in masă, de
amplasarea acestora De continentul
european.
însușindu-ne oe deplin conținutul
vibrantului Apel adresat poporului
român, tuturor națiunilor lumii, exprimindu-ne angajamentul că vom
milita consecvent nentru realizarea
prevederilor sale, cerem cu fermitate
ca minunatele cuceriri ale științei și
tehnicii să fie puse exclusiv in
slujba Dacii Si progresului. Alăturăm
glasului nostru ferm da aprobare a
Apelului F.D.U.S. faptele noastre dc
muncă be care le dorim să fie la ni
velul cerințelor partidului și guver
nului.
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— NIMIC NU-I MAI DE PREȚ CA PACEA!

"\

S-o aparăm cu toată energia, spunînd un NU hotârît rachetelor
nucleare, bombei cu neutroni!
în impresionante adunări și mitinguri, ce au loc în continuare în întreaga țară, noi și puternice expresii ale deplinei

adeziuni a tuturor oamenilor muncii față de strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceausescu

Aspect de Io mitingul care a avut loc la întreprinderea „Electromagnetica" din Capitală

„In lume, noi vrem
B PACE, VIAȚĂ, DEZARMARE"

CONSTANȚA

'BUCUREȘTI

La mitingul de Ia întreprinderea
„Electromagnetica" tovarășii Ștefan
Simionescu, președintele OrganLzației Democrației și Unității Socialis
te, Adriana Stănescu, președinta
comisiei de femei, Teodor Vasile,
maistru. Aurelia Chiripuci. munci
toare, Pătrăscoiu Gheorghe, lăcă
tuș, și toți ceilalți care au luat cuvîntul au exprimat adeziunea fier
binte a peste 6 400 de oămeni ai
muncii care compun colectivul acestei uzine la strălucita inițiativă
de pace a președintelui României,
la conținutul Apelului Frontului
Democrației si Unității Socialiste. Ei
s-au angajat să militeze activ, îm
preună cu întregul nostru popor,
cu toate popoarele lumii, pentru
oprirea cursei înarmărilor și scoa
terea in afara legii a armelor de
distrugere în masă, pentru a se lua
de pe umerii popoarelor greaua po
vară a cheltuielilor militare prin
înghețarea și reducerea treptată a
acestora — așa cum a propus țara
noastră.
„Tinerii din întreprinderea noas
tră, a spus muncitorul Nicolae
Gheorghe, se alătură ideilor cu
prinse in Apel, cu ferma convin
gere că astfel poporul nostru își va
spori contribuția la lupta pentru
asigurarea primului și celui mai
important drept al tuturor oame
nilor și națiunilor — dreptul la
viață, la libertate, la pace. Noi, ti
nerii de azi ai României socialiste,
nu am cunoscut nemijlocit ce în
seamnă un război. Am crescut oda
tă cu țara și știm că ceea ce am
înfăptuit, ceea ce ne propunem să
înfăptuim se leagă in mod direct
de statornicirea climatului de pace,
de încredere și colaborare a po
poarelor lumii. De aceea, socotesc
că acum, mai mult ca oricînd, sîntem vital interesați în oprirea
cursei înarmărilor, pentru a nu de

Foto: S. Cristian

veni victimele unui război nucle
ar, pentru a putea să contribuim
în pace, cu toată energia vîrstei
noastre tinere, la înălțarea țării.
Ne angajăm solemn să ne situăm
întotdeauna de partea forțelor pro
gresului și păcii, dovedindu-ne ast
fel demni de încrederea ce ni se
arată".
„De cînd ne știm am Iubit pacea
— sublinia economista Petrescu Olivia — pentru că am avut și avem
vocația muncii, pentru că știm să
ne bucurăm de realizările dobîndite. prin muncă în patria noastră so
cialistă. Niciodată însă noi n-am
gîndit pacea ca pe un bun numai
al nostru, ci ca pe o parte din pa
cea lumii în care toate popoarele
să-și poată realiza năzuințele lor
de progres și bunăstare. Strălucita
inițiativă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu a 'făcut să se audă și
mai puternic în lume voința neclin
tită de pace a poporului nostru,
hotărîrea lui neînduplecată de a
acționa, împreună cu toate forțele
înaintate, cu toate popoarele, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru renunțarea la proiectele de es
caladare a acesteia, pentru înfăp
tuirea de pași hotărîți pe calea de
zarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare. De curind. am citit
cîteva versuri ; le citez, socotind că
ele reprezintă in egală măsură
simțămintele tuturor muncitorilor
României : „Cind răsădesc o floa
re in vatra mea de dor / Toți
porumbeii păcii se-nalță-n sprin
ten zbor / Scriind . pe cer al
bastru,- cu aripile-n soare I în
lume noi vrem PACE. VIAȚA,
DEZARMARE ! f Să crească bobul
mare in spicele de griu l Să unduiască-n lanuri înalte pin-la briu /
Că plinea țării strinsă in hambare /
înseamnă PRIETENIE, PACE, DE
ZARMARE !“. (Silviu Achim).

„Vrem să trăim și să muncim sub un cer
■ fără nori, fără ciupercă atomică!“
Sala de festivități a întreprinde
rii integrate de lină din Constanța
este plină. Peste 200 de muncitoare
din schimbul I au ținut să parti.cipe la adunarea consacrată dezba
terii Apelului pentru dezarmare și
pace a! Frontului Democrației și
Unității Socialiste.
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
stimat și iubit de noi toți pentru
ceea ce a făcut și face pentru bi
nele poporului nostru și pentru pa
cea lumii, ne-a chemat din nou să
dăm glas voinței poporului nostru
de’ a lupta, alături de toate popoa
rele, pentru a împiedica dezlănțui
rea unui nou război, care, purtat
acum cu cele mai teribile arme din
cite au existat vreodată, ar putea
duce la un prăpăd fără seamăn.
Chemarea conducătorului partidu
lui și statului nostru, îndemnurile
din Apel ne-au mers drept la ini
mă — a spus la adunare munci
toarea Veronica Popovici.
Munca noastră, a textilistelor.
este dedicată bunăstării oamenilor,
satisfacerii cerințelor lor de a trăi
mai bine și mai frumos. Fabrica

rea de arme care mai de care mai
ucigătoare servește scopurilor de
distrugere a oamenilor, a valorilor
materiale și spirituale. De aceea,
noi ne pronunțăm ferm pentru a
se pune definitiv capăt cursei ne
bunești a înarmărilor ! Femeile
din țara noastră și de pretutindeni
nu vor ca fiii lor să fie sfirtecați
de bombe atomice, cu neutroni sau
oricum le-ar spune acestora ; ele
vor pentru copiii lor un cer fără
nori, fără ciupercă atomică. Sîntem mindre că țara noastră, pre
ședintele ei- militează cu energie
pentru o pace trainică, pentru înțe
legere și prietenie intre toate po
poarele".
Cuvinte de caldă adeziune la po
litica partidului și statului nostru,
hotărîrea de a răspunde prin fapte
Apelului F.D.U.S. au fost exprima
te la adunare și de muncitoarea
Petruța Cristea, de directoarea în
treprinderii, ing. Elena Vlăduc. de
Victoria Ștefan Bucur, președinta
O.D.U.S. din întreprindere. (Geor
ge Mihăescu, corespondentul „Scinteii").

ALBA Munca este crezul nostru,
iar pacea - năzuința cea mai fierbinte
Peste 700 do muncitoare de la în
treprinderea „Porțelanul" din Alba
Iulia s-au întrunit, după termina
rea schimbului, în noua secție a
unității, intr-o însuflețitoare adu
nare spre a-și exprima puterni
cul atașament față de noua iniția

tivă de pace a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, precum și de a cere, po
trivit îndemnurilor Apelului pentru
dezarmare si pace al Frontului De
mocrației si Unității Socialiste, să
se facă totul pentru asigurarea
păcii.
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înalță pacea pe pămînt, viață

**
**

Deasupra norilor inalță-te, viață
Cu glasul milioanelor de oameni
Uriași de buni, biruitorii sublimi ;
Deschide văzul clar spre auzirea
Marșului milioanelor de oameni,
Voinței hotărîtelor mulțimi,
înalță pacea pe pămint, viață.
Purtăm atîta praf de morți pe față,
Latră atîta frig în galaxii,
Planeta mea mirifică, păstrează
Pulsul luminii intre asprele pustii,
Fii floare a gindirii solidară,
Vindecă furia nucleară și vibrează
Să crească fructul păcii proaspete, viață.
Violeta ZAMFIRESCU
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Schimb de experiență pe tema
integrării invățămintului agricol cu producția și cercetarea
la scornicești

Comuna Scornicești din județul
Olt a găzduit, vineri, un schimb de
experiență pe tema integrării invâțămintului agricol cu producția și
cercetarea, organizat de Ministerul
Educației și Invățămintului, in cola
borare cu Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare. în scopul ge
neralizării rezultatelor pozitive înre
gistrate pe această linie dc către
Liceul agroindustrial din localitate.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor județene și locale de partid
‘și de stat, ai celor două ministere,
cadre didactice universitare din învățămintul agricol superior, direc
tori ai liceelor agroindustriale, in
spectori de specialitate de la inspec
toratele județene școlare, cercetători.
După expunerea, de către tova
rășul Ion Albulețu. prim-secretar al
Comitetului județean Olt al P.C.R.,
a principalelor aspecte ale dezvoltă
rii economico-sociale a județului Olt.
tovarășa Elena Bărbulescu, director
al Liceului agroindustrial din Scomicești, a înfățișat realizările obținute
de cadrele didactice și elevii acestei
unități școlare în ceea ce privește
îmbinarea armonioasă a cunoștințe
lor teoretice cu producția și cerceta
rea științifică.

Atit nrin conținutul referatelor pre
zentate. cit si al discuțiilor purtate
de către participantă în timpul vizi
tării serei, atelierelor și labora
toarelor școlare, unde au avut prile
jul să asiste la o serie de lecții in
tegrate si activități practice, precum
si a unor unităti de producție apartinind C.A.P. din Scornicești. reuniu
nea a ocazionat un larg si util schimb
de opinii asupra modului cum se în
făptuiesc sarcinile trasate sluiitorilor
invățămintului de către secretarul
general al partidului. tovarășul
Nicolae Cțeaușescu. pentru pregătirea
temeinică si multilaterală a viitorilor
specialiști necesari realizării unei
adevărate revoluții în agricultura
noastră.
în încheiere a luat cuvintul tova
rășa Aneta Spornic, ministrul educa
ției si invățămintului. care, apreciind
rezultatele foarte bune obținute de
profesorii si elevii Liceului agroin
dustrial din Scornicești. a relevat
necesitatea aplicării si generalizării
tuturor experiențelor avansate dobindite în activitatea de integrare a
procesului instructiv-educativ cu pro
ducția si cercetarea. în pregătirea
corespunzătoare a tineretului pentru
muncă si viată.
(Agerpres)

La mitingul oamenilor muncii de la Combinatul de utilaj greu din ClujNapoca, pentru pace și dezarmare
Foto : R. Wagner
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In „Cupa U.E.F.A.", Dinamo — I. F. K. Goteborq
ZURICH 6 (Agerpres). — Vineri, la
Zurich a fost efectuată tragerea la
sorți a meciurilor din turul 3 (optimi
de finală) al competiției Intercluburi
la fotbal „Cupa U.E.F.A." Formația
Dinamo București, reprezentanta tă
rii noastre in această întrecere, va
intilni (primul joc in deplasare) cu
noscuta echipă suedeză I.F.K. Goteborg. După cum se știe, Dinamo
București a ajuns in această fază a
competiției eliminînd pe LevskiSpartak Sofia in primul tur si pe Internazionale Milano în cel de-al
doilea tur. La rindul său. echipa

I.F.K. Goteborg a eliminat in primul
tur formația finlandeză Valkeakoski,
iar în turul al doilea echipa austria
că Sturm Graz (1—1 și 3—2).
Iatș și celelalte partide : Real Ma
drid — Rapid Viena ; Aberdeen —
S.V. Hamburg ; Lokeren (Belgia) —
Kaiserslautern , Sporting Lisabona —
Neuchatel Xamax (Elveția) . Hajduk
Split — Valencia ; Winterslag (Bel
gia) — Dundee United ; Radnicki
Niș — Feyenoord Rotterdam.
Meciurile tur se vor disputa la 25
noiembrie, iar returul la 9 decembrie.

RUGBI: „Un turneu al celor 6 este de dorit șl realizabil"
PARIS 6 (Agerpres). — Presa fran
ceză, in comentarii apărute in ziarele
de specialitate după debutul actua
lului sezon de rugbi, reafirmă, opinia
potrivit căreia un turneu al celor 6
națiuni, care să includă și rugbiul
românesc, este nu numai de dorit,
dar și realizabil. „Dealtfel, se arată
intr-un material publicat de ziarul
«l’Equipe», -Home Unions» (Asocia
ția federațiilor de rugbi din Marea
Britanie) l-a însărcinat pe Glyn Maddocks, unul dintre responsabilii cu
relațiile externe ale asociației, cu o

misiune pe lingă federația din Româ
nia, el urmărind, in această calitate,
o serie de. meciuri, ale reprezentati
vei acestei țări" Glyn Maddocks a
declarat: „Rugbiul românesc va pro
gresa in continuare dacă va avea mai
multe contacte la cel mai înalt ni
vel. Românii joacă bine. Am fost la
București la meciul cu Noua Zeelandă și m-a impresionat finalul echi
pei române, care a trecut de patru
ori linia de țintă a oaspeților și sînt
convins că ei au marcat cel puțin
o dată un «eseu»".

„Sîntem muncitori tineri — a
spus in euvîntul său maistrul Vasi
le Dumitru — nu am cunoscut și
nu dorim să cunoaștem ororile răz
boiului. Voința noastră unică este
aceea de a contribui la construcția
socialismului în pace, la adăpost de
coșmarul bombei atomice sau neutronice. în uzina noastră muncesc
înfrățiți români, maghiari si de alte
naționalități — cu totii oameni conștienți că numai in condiții de
pace se va putea realiza viitorul
luminos spre oare ne călăuzește
partidul. Iată de ce munca este cre
zul nostru, iar pacea — năzuința
cea mai fierbinte. Iată de ce ne ri
dicăm atit de hotărit împotriva
planurilor de înarmare care gene
rează primejdia distrugerii vieții si
civilizației pe continentul european
si pe întreaga planetă".
Muncitoarea ceramistă Incze Ro
zalia. din atelierul decor II. a dat
glas simțămintelor sale profunde
de muncitoare si de mamă : „Am
doi copii pe oare vreau să-i cresc
într-o lume a păcii și a bunei în
țelegeri între popoare. Pe • copiii
mei ii învăț să-și iubească patria,
Republica Socialistă România, să
nutrească respect si dragoste față
de conducătorul partidului si statu
lui nostru care cu atîta stăruință
luptă pentru ca toti copiii lumii să
se poată bucura de pace, de feri
cire. Acum, ca si în toate împreju
rările. inimile tuturor cetățenilor
tării, indiferent de naționalitate,
bat la unison : pentru muncă paș
nică. pentru dezarmare, pentru
pace".
„Sîntem muncitoare ale unei țări
socialiste, luptătoare active pentru
pace, a spus și Cornelia Păcurar,
din sfecția turnătorie. Avem un
conducător eminent, brav luptător
pentru cauza păcii și dezarmării. în
dorința fierbinte de a-i urma în
demnul și exemplul, să ne angajăm
a lupta și mai hotărit pentru cauza
păcii. Să ne unim glasul cu acela
al femeilor si bărbaților din țările
europene si de pretutindeni care se
ridică tot mai hotărit împotriva po
liticii de înarmare pentru a spune
un nu energic cursei înarmărilor,
care aruncă pe umerii tuturor po
poarelor poveri grele si ascunde
primejdii nemaipomenite pentru
viata oamenilor de pe, pămînt. Do
rim pacea, căci numai în pace ne
putem bucura de roadele muncii
noastre." (Ștefan Dinică, corespon
dentul „Scinteii").

IAȘI

în numele rațiunii
Emoționante și pline de adinei
vibrație sufletească au fost adună
rile oamenilor muncii din întreprin
derile si instituțiile ieșene ca răs
puns la inflăcăratul Apel al Frontu
lui Democrației si Unității Socialiste.
Iașiul, oraș care adăpostește ne
prețuite valori ale culturii și civili
zației noastre, oraș care in ultimele
decenii a devenit unul din cele mai
importante centre industriale ale
patriei, își ridică, astăzi glasul in
apărarea păcii și rațiunii.
Mulți dintre locuitorii lui au trăit
ororile celui de-al doilea război
mondial. Mulți dintre cei mai tineri
au copilărit intr-un oraș al ruine
lor, af foametei si mizeriei. Dar prin
puterea brațelor si a minții locui
torilor săi. lasiul s-a transformat
in cîteva decenii intr-o modernă
așezare locuită de oameni pașnici,
încrezători în viitorul lor și al fii
lor lor.
Da glorioasa întreprindere a Nicolinei, la Combinatul de utilaj
greu, la întreprinderea de antibio
tice, întreprinderea de mătase
„Victoria" si in multe alte unități
industriale și de construcții am asis
tat ieri la vibrante luări de cuvint
ale unor muncitori, ingineri, oa
meni de știință, cercetători care
Si-au spus răspicat cuvintul impotriva armelor de exterminare și
distrugere, pentru pace, pentru li
niștea și prosperitatea noastră, a
tuturor. Dacă ar fi să spun un cu
vint, parafrazindu-l pe Geo Bogza
care, acum citeva decenii in urmă,
scria vibrantul reportaj „Pe urmele
războiului in Moldova", as scrie azi
un reportaj care să se intituleze
„Pe urmele păcii și prosperității in
Moldova".

Corneliu STURZU

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul de familie — 15, Caligula — 20,
(sala mică a Palatului) : Romulus cel
Mare — 15, Idolul și Ion Anapoda —
19.30, (sala Atelier) ; Elegie — 19.
• Opera Română : Evgheni Oneghin
- 18.
a Teatru] de operetă : Victoria și-aj
,ei husar — 19.30
« Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra*
*
(sala Schitu Măgureanu) : O zj de
odihnă — 15; Mormîntul călărețului avar - 19,30, (sala Grădina Icoanei) :
Poezia muzicii tinere — 15. Anecdote
provinciale — 19,30.
> Teatrul Mic • Niște țărani — 19,30.
a Teatrul Foarte Mic : Baladă eotiiliană — 20.
• Teatru] de comedie : Don Juan —
19.30.
A Teatrul ..Nottar^
*
(sala Magheru):
De ce dormi, iubito ? — 15, Jocul vieții
și al morții in deșertul de cenușă 19 (sala Studio) . Scoica de lemn 19.
A Teatrul Ciulești (sala
Majestic) :
A cincea lebădă - 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Andorra
- 18.30.
a Teatrul „Constantin Tănase
*
(sala
Savoy) ; Veselie ia Tănase — 19,30;
(sala Victoria) : Idolul femeilor —
19,30.

Dezvoltăm in noile condiții
eroicele tradiții ale luptei antirăzboinice
a Partidului Comunist Român
General-locotenent (r) Andrei NEAGU
președintele Comitetului foștilor luptători și veteranilor de război
împotriva fascismului

Vechii militanți ai mișcării munci
In același timp, atit la Congresul
torești din tara noastră, participants Asociației naționale a partizanilor
la lupta revoluționară a partidului italieni (A.N.P.I.). la Ședința festivă
din anii ilegalității, veteranii războ consacrată împlinirii a 30 de ani de
iului antifascist au întîmpinat cu la înființarea Federației Internațio
sentimente de profundă satisfacție și nale a Rezistențiior (F.I.R.). ca și la
deplină aprobare Apelul pentru de reuniunea organizată la Atena de
zarmare și pace al Frontului Demo Comitetul de coordonare a. Uniunii
crației și Unității Socialiste. Vedem Rezistențiior din Grecia cu prilejul
în noua și importanta inițiativă de jubileului Frontului de eliberare na
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu țională din Grecia, am înfățișat ini
o strălucită expresie a consecventei țiativele si eforturile României con
neabătute cu care partidul și statul , sacrate apărării păcii, dezarmării,
nostru militează pentru apărarea ’ cooperării între popoare. Am fost
dreptului fundamental al oamenilor profund emoționat constatînd la
și națiunilor — dreptul la viată, la aceste consfătuiri, cit și cu prilejul
pace, la existentă liberă și demnă.
discuțiilor purtate în ultimul timp cu
Adeziunea noastră înflăcărată la delegații ale foștilor luptători antifas
nobilele idei ale Apelului, hotârirea ciști din Franța, Ungaria, R.D. Ger
noastră fermă de a participa, alături mană, Italia, Polonia, Bulgaria, R.F.G.
de toți fiii țării, la lupta dusă. îm care ne-au vizitat țara, largul ecou
preună cu celelalte popoare, pentru și deplina aprobare de care se
oprirea cursei Înarmărilor și salvgar bucură în rîndurile opiniei publice
darea păcii își au suportul în factori internaționale numeroasele propu
de indisolubilă continuitate si nemij neri și inițiative de pace ale Româ
locită filiație. Dezvoltăm. în noile niei, marele prestigiu internațional
condiții, proprii României socialiste, dobindit de președintele ei. tovarășul
eroicele tradiții ale luptei antifasciste Nicolae Ceaușescu. ca urmare a
și antirăzboinice a Partidului Comu deosebitului său aport la eforturile
nist Român. Vibranta chemare a pentru soluționarea exclusiv pe cale
F.D.U.S. la lupta pentru dezarmare pașnică a conflictelor dintre state,
și pace evocă în conștiința noastră pentru trecerea neintîrziată la măsuri
amintirea tumultuoaselor bătălii an de dezarmare. în primul rind de
tifasciste din perioada antebelică și dezarmare nucleară, pentru lichi
sîntem animați de profundă mîndrie darea subdezvoltării si înfăptuirea
patriotică pentru faptul că neînfrica noii ordini economice mondiale.
tul militant revoluționar care a avut
Răspunzind Apelului pentru dezar
un rol determinant în organizarea mare și pace, ne vom strădui să
marii demonstrații antifasciste, anti orientăm pregătirile în vederea Con
războinice de la 1 Mai 1939. tovârășul gresului F.I.R.. care va avea loc in
Nicolae Ceaușescu este azi, în cali 1982. spre mobilizarea tuturor asocia
tate de strălucit conducător al parti țiilor afiliate la largi acțiuni de
dului și statului nostru socialist, ini masă menite să impună sistarea
țiatorul noii ’acțiuni a României so cursei înarmărilor, scoaterea în afara
cialiste în sprijinul păcii si înțelege legii a bombei cu neutroni sl a
rii intre popoare.
tuturor armelor de distrugere in
Cinstim din adincul inimii memo masă. In același timp. în cadrul rela
ria eroilor comuniști și a atîtor altor țiilor noastre de colaborare cu 36 or
militanți revoluționari care si-au ganizații ale foștilor luptători antifas
jertfit viața în lupta aprigă împo ciști. foștilor partizani, deținuți si
triva fascismului și războiului. Nu deportați politici, vom iniția acțiuni
vom uita niciodată jertfa celor comune pentru trecerea la înfăp
aproape 170 000 ostași si ofițeri ai tuirea obiectivelor stringente ale
armatei române, uciși sau răniți pe securității, destinderii si colaborării
frontul antihitlerist. Nu putem, nu internaționale, concretizate In Apelul
avem dreptul să îngăduim împin Frontului Democrației si Unității
gerea omenirii intr-un război și mai Socialiste — in primul rînd pentru
distrugător.
înghețarea cheltuielilor militare la
Participind la consfătuiri și con nivelul anului 1981 și reducerea trep
grese ale veteranilor antifasciști, des tată. în următorii ani, a bugetelor
fășurate în mai multe țări ale Euro
pei occidentale, am exprimat profun militare cu cel puțin 10 la sută oină
da simpatie si solidaritatea poporului în anul 1985.
nostru față de marile mișcări de
Sîntem încredințați că. actlonlnd în
masă organizate acolo pentru oprirea acest sens, ne vom Îndeplini îndato
amplasării de noi rachete nucleare ririle ce ne revin ca patriot! si revo
cu rază medie de acțiune pe conti luționari.
militanți consecvenți pen
nentul nostru, pentru împiedicarea
producerii bombei cu neutroni. îm tru înfăptuirea nobilelor idealuri de
potriva escaladării curseix înarmă pace și înțelegere scumtJe tuturor
popoarelor lumii.
rilor.

Să vejîhein, să impunem
permanența marelui ideal
Radu BELIGAN
artist ol poporului, directorul Teatrului Național „I. L. Corcqiale"

E o realitate care sare în ochii ori
cărei conștiințe că in era atomică
războiul riscă să pună sub semnul
întrebării insăși perspectiva dăinui
rii noastre ca specie, că o confrun
tare militară reprezintă o alternativă
sinucigașă pentru întreaga familie
a globului, tar cine cutează să gîndească altfel acela sfidează tot ce s-a
Înfăptuit si transmis din generație in
generație, insâsi opera glorioasă si
plină de o imensă speranță a vieții.
Această idee-fortă a fost mereu ex
primată si susținută de tovarășul
Nicolae Ceausescu, a cărui activitate
e călăuzită de imperativul păcii si al
conlucrării la civilizație si la cultura
comună a umanității. Temeinicia si
ardoarea cu care a dezvoltat convin
gerea că se impune stoparea de în
dată a demențialei curse a înarmă
rilor si rezolvarea oricăror diferende

intre state De calea lucidă si respon
sabilă a tratativelor l-au făcut cu
noscut si recunoscut dc olăiZ-mon
dial drent unul din cei mai activi si
dăruiti exponenti ai principiului pă
cii. Și nu cred că există cineva care
să nu se alăture nobilei, fermei si
energicei sale strădanii, inconfundabil
asociată de aspirațiile întregii plane
te. Popoarele lumii socot că nimeni,
absolut nimeni, oricît ar ti de pu
ternic si oricite arme ar aduna oreoliul lui. nu are dreDtul să dispună
de soarta ființei si a creației, ounîndu-i în primejdie viitorul, lată de
ce vom urma cu o neclintită fideli
tate sl integrală adeziune orominerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a
ne afirma, la scara națiunii, dorința
si botărirea de a veghea si imoune
permanenta oăcii.

• Ansamblul ,,Rapsodia română
*
:
La fintina dorului — 19.
• Circul București : Music haU la circ
— 16; 19,30.

• Ghețuri pe Înălțimi : FESTIVAL 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20. FAVORIT
- 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Pasărea de foc spațială — 9; 11,15;
13.30, Fiul meu - 16; 18; 20 : TIMPURI
NOI.
a Cadavrul viu : CENTRAL - 9: 12;
16: 19.
• Ultima frontieră a morții : DRU
MUL SĂRII - 15,30; 17,45; 20.
• Echipajul :
FERENTARI - 15,30 ;
18.30.
A Escadronul husarilor zburători :
PACEA - 15,30; 18,30.
• Marea baie nocturnă t VIITORUL
- 15,30; 17,30; L9,3O.
• Ziua de naștere a unui tlnâr varșovian : MIORIȚA - 9; 11,15; 13,30; 15,45:
18; 20.
• Am fost șaisprezece : FLACARA -*•
15,30: 17,30: 19.30.
• Intimplare nocturnă : ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
a Aii Baba și cei 40 de hoți : PRO
GRESUL — 15.30;' 19.
• Trecătoarea : VICTORIA — 9.30;
11.30; 13,30; 16; 18; 20.
• Asociatul : PATRIA — 9; 11.15;
13,30: 15,45; 18; 20, FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA 9; 11.15: 13,30: 15,45: 18: 20.15.
• Toată lumea e a mea : GRIVTTA —
9; 12; 16,30, 19.30, TOMIS — 8.30; 11,16:
14: 17; 19,45.
a Kramer contra Kramer : EFORIE
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. VOL
GA - 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15.
a Războiul stelelor : DACIA — 9; 12:
16; 19.
• Yankeii : GLORIA - 9: 12; 16,15;
19,15, CULTURAL — 9; 12: 16; 19,
FLAMURA — 9; 12; 18; 19.

cinema
• învingătorul : CAPITOL - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15. EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Soțul ideal („Zilele filmului sovie
tic*) : STUDIO - 10; 12; 14; 16; 18;
20.
a ștefan Luchian : COTROCENI — 15;
1?,30; 20.
A Ana și „hoțul*: LIRA — 15.30;
17,45; 20.*
A întoarcere la dragostea dinții : AU
RORA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
a Moscova nu crede in lacrimi :
POPULAR - 15,30; 18,30.
• O lume fără cer — 17,30: 19,30. Pa
sărea de foc spațială — 15,30 : MUNCA.
A Convoiul : COSMOS - 15,30; 17.30;
19.30.
A Alo, aterizează străbunica :
BUZEȘTI - 15,30: 17,30; 19,30
• Pruncul, petrolul și ardelenii : GIULESTI - 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.
A Mama — 9,15; 11, Taro, fiul drago
nului - 12,45; 14,30; 16,15; 18; 19,45 :
DOINA.
A Iubirea are multe fețe : SCALA —
9,15: 12,30; 16; 19,15. BUCUREȘTI
9,15; 12,30; 15,45; 19,15, MODERN — 9;
12; 16; 19.
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A 64-A ANIVERSARE Ă MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului NIKOLAI ALEKSANDROVICI TIHONOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA

Stimați tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii
Socialiste România, al poporului român, adresăm Comi
tetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice. Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de
Miniștri ale U.R.S.S., comuniștilor și tuturor oamenilor
muncii sovietici un salut frățesc și cele mai calde felicitări
cu prilejul sărbătorii naționale a Uniunii Sovietice — cea
de-a 64-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie.
Victoria Revoluției din Octombrie, eveniment de impor
tanță epocală în istoria omenirii, a fost salutată cu entu
ziasm de clasa muncitoare, forțele revoluționare și pro
gresiste din România, care și-au manifestat solidaritatea
militantă cu proletariatul din Rusia, au sprijinit și au parti
cipat activ la lupta pentru apărarea statului socialist so
vietic în anii regimului burghezo-moșieresc, comuniștii
români au militat ferm și au acționat neabătut pentru stator
nicirea unor relații de bună vecinătate, prietenie, respect
reciproc și alianță între România și Uniunea Sovietică.
După înfăptuirea, sub conducerea Partidului Comunist
Român, a revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă în România, prietenia și
colaborarea româno-sovietică, cimentate în focul luptelor
purtate în comun pentru înfrîngerea fascismului, au fost
ridicate pe trepte superioare, dobîndind un caracter cali
tativ nou în anii construcției socialismului și comunismului
în țările noastre.
în cei 64 de ani care au trecut de ta Marea Revoluție
Socialistă din Octombrie, popoarele Uniunii Sovietice au
obținut, sub conducerea partidului comunist. • rezultate
remarcabile in dezvoltarea economiei, științei, tehnicii.

culturii și în alte domenii de activitate, în ridicarea nive
lului lor de trai material și spiritual, transformînd tara
!ntr-un stat puternic socialist, care joacă un rol deosebit
de important în viața internațională. Cel de-al XXVI-lea
Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a pus
în fata întregii țări un vast si însufletitor program de
muncă și de luptă pentru dezvoltarea societății sovietice,
pentru promovarea politicii de destindere, colaborare și
pace în lume.
în spiritul intregii sale politici de dezvoltare și extin
dere a relațiilor cu toate statele socialiste. Partidul
Comunist Român. Republica Socialistă România au pro
movat și promovează cu fermitate o politică de adîncire
și dezvoltare continuă a raporturilor multilaterale cu Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, cu Uniunea Sovietică, pe
baza principiilor și prevederilor Tratatului de prietenie,
colaborare și asistentă mutuală, ale Declarației comune
din noiembrie 1976, acționează consecvent pentru realizarea
în viață a înțelegerilor stabilite cu prilejul intîlnirilor la
cel mai înalt nivel.
Ne exprimăm convingerea fermă că legăturile tradițio
nale de prietenie și solidaritate dintre partidele, țările si
popoarele noastre, conlucrarea lor activă, atit Pe olan
bilateral cit și pe arena internațională, vor continua să
se dezvolte tot mai larg în viitor, spre bineie popoarelor
celor două țâri. în interesul cauzei generale a socialis
mului și comunismului, a destinderii, păcii și Înțelegerii
între popoare.
Cu prilejul glorioasei aniversări, urăm comuniștilor, po
poarelor frățești ale Uniunii Sovietice noi și tot mai însem
nate succese în realizarea hotărîrilor Congresului ai
XXVI-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. în
construirea pe pămîntul sovietic a societății comuniste,
în lupta pentru pace și progres social.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Popoarele Uniunii Sovietice si. a; lături de ele. forțele progresiste de
pretutindeni, sărbătoresc astăzi îm
plinirea a 64 de ani de la victoria
Marii Revoluții Socialiste din Oc:! tom brie. eveniment de însemnătate
' mondială, care a exercitat o influ; ență ho’tărîtbare asupra lumii con
temporane. Ba a fost opera proleta
riatului. a rriaselor populare din
Rusia, care. însuflețite si conduse
' de partidul comilnist. în frunte cu
V.I. Lenin, au răsturnat puterea
;i capitaliștilor și moșierilor pe a șa
sea parte â planetei noastre, au
deschis calea transpunerii în viață
a mărețelor Idei ale socialismului
științific. In același timp, proclucîrțd o uriașă breșă în sistemul
mondial al imperialismului, victo
ria Revoluției din Octombrie 1917 a
deșphj's o eră calitativ nouă în is
toria omenirii — era trecerii spre
■ făurirea celei mai drepte orinduiri,
a socialismului si comunismului.
Deceniile care au trecut de la
' acel memorabil eveniment — pe
rioadă de tumultuoase evenimente
istorice, care au pus nu o dată la
grea. încercare puterea oamenilor
muncii — au scos pregnant in evi
dentă trăinicia socialismului. Sub
Conducerea partidului comunist,
i, clasa .muncitoare, masele populare
din Rusia au ieșit biruitoare din
crâncena încleștare pe care a eon
ii stituit-o intervenția străină, declan; sată de imperialism în încercarea
de a sugruma tînăra putere sovie|i tică. au invins forțele coalizate ale
„ 'reactiunii interne în războiul civil.
Cu prețul unor uriașe sacrificii, po
poarele sovietice au dobîndlt o
strălucită victorie împotriva agre
siunii hitleriste în anii celui dc-al
doilea război mondial și. purtlnd
principala povară a războiului, au
adus o contribuție hotăritoare la infringerea fascismului.
i
Cu deosebită putere a fost ates
tată trăinicia $1 vitalitatea noii orânduiri de succesele de seamă dobindite în dezvoltarea multilaterală
a tării. Uniunea Sovietică devenind
o tară cu un uriaș potential mate
rial si spiritual. Ponderea U.R.S.S.
în producția mondială, oare era de
circa 4 la sută înainte de revoluție,
reprezintă astăzi mai mult de 20 la
sută. Srâtt; totodată, binecunoscute
prestigiojuele realizări ale științei
si tehnicii sovietice în folosirea in
scopuri pașnice a energiei atomice,
în cucerirea spațiului cosmic. S-a
ridicat simțitor nivelul de trai ma
terial si spiritual al oamenilor

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

muncii. In prezent, popoarele so
vietice se află angajate într-un am
plu efort pentru înfăptuirea hotărâ
rilor celui de-al XXVI-lea Con
gres al P.C.U.S.. menite să deschi
dă noi perspective pentru propăși
rea generală a tării, Totodată, Uniunea Sovietică se afirmă ca un
factor activ al vieții internaționale,
inițiativele sale în slujba păcii și
colaborării între popoare bucurindu-se de un larg ecou în lume.
Poporul român urmărește cu sen
timente de caldă prietenie Vasta
activitate creatoare a popoarelor
sovietice si acordă o înaltă prețuire
realizărilor lor de seamă în toate
domeniile de activitate. Legă
turile de prietenie si colaborare
dintre popoarele noastre, dintre
forțele lor înaintate au. după cum
se știe, vechi si luminoase tradiții.
Muncitorimea română, forțele so
cial-politico înaintate din tara noas
tră au salutat cu bucurie victoria
proletariatului rus, și-au manifes
tat solidaritatea cu republica sovie
tică. Totodată, numeroși voluntari
români au luptat pe baricadele răz
boiului civil, pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare, ale maselor
muncitoare din Rusia. Continuator
al acestor tradiții. Partidul Comu
nist Român a desfășurat — în pofi
da condițiilor grele ale ilegalității,
ale prigoanei si represiunilor regi
mului buxghezO-moșieresc — o in
tensă activitate, chiar de la crearea
sa. împotriva politicii antisovietice
a forțelor reacționare, pentru rela
ții de bună vecinătate si prietenie
cu marea tară socialistă vecină, a
militat neabătut împotriva fascis
mului
si a
pregătirilor <le
război contra U.R.S.S. Cimentată
prin tdngele vărsat în comun
de către ostașii români si so
vietici in bătăliile purtate pentru
eliberarea deplină a teritoriului
patriei, iar apoi pentru eliberarea
Ungariei și Cehoslovaciei, pină la
victoria deplină asupra hitlerismulul, prietenia româno-sovietică
a căpătat un conținut nou, superior
odată cu instaurarea puterii popu
lare in România, ampiificîndu-se
continuu.
Tratatul de prietenie, colaborare
și asistență mutuală. Declarația
comună din 1976, ca și numeroase
alte documente comune au creat
un amplu cadru . politico-juridic
pentru dezvoltarea relațiilor re
ciproce de rodnică conlucrare. Dez
voltarea puternică a colaborării
româno-sovietice pune în evidență

caracterul fertil a! principiilor de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc
și întrajutorării tovărășești, consa
crate în aceste documente.
Un rol determinant în dezvol
tarea ansamblului relațiilor romăno-sovietice îl au legăturile de
prietenie și solidaritate dintre for
țele politice conducătoare din cele
două țări — Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist al
Uniunii Sovietice, evidențiindu-se
în acest sens însemnătatea deose
bită a intîlnirilor și convorbirilor
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Leonid Brejnev. care, prin hotărîrile adoptate, au imprimat rela
țiilor de colaborare dintre țările
noastre un curs mereu ascendent,
cbnferindu-le noi dimensiuni,
Această evoluție este semnifica
tiv ilustrată de faptul că Uniunea
Sovietică deține în mod consecvent
primul loc in totalitatea legături
lor economice externe ale Româ
niei, volumul schimburilor de bu
nuri creseînd de la un cincinal la
altul. Astfel. în actualul cincinal,
acest volum urmează șă crească
de două ori față de nivelul atins
la sfirșitul perioadei precedente de
cinci ani. în același timp, specia
lizarea și cooperarea in producție
oferă noi posibilități pentru adincirea șl diversificarea colaborării
reciproc avantajoase. Cu rezultate
rodnice se desfășoară colaborarea
în i domeniul tehnico-științific și
cultural.
Pe plan internațional. România
și Uniunea Sovietică conlucrează
activ in lupta pentru reluarea și
continuarea politicii de. destindere
șl, pace, în vederea, opririi cursei
înarmărilor și înfăptuirii dezar
mării, pentru Împlinirea idealurilor
de progres ale tuturor popoarelor.
Marea sărbătoare <je la 7 Noiem
brie constituie pentru poporul ro
mân un nou prilej pentru a adresa
popoarelor sovietice cele mai calde
felicitări, precum șl urarea de a
obține noi și mari succese în în
făptuirea hotărîrilor Congresului al
XXVI-lea al P.C.U.S., reaflrmîndu-și încrederea că relațiile de
prietenie și colaborare românosovietice vor cunoaște o continuă
dezvoltare, în folosul reciproc, al
cauzei socialismului și păcii in
lume.

Adunarea festivă din Capitală
Sub auspiciile Comitetului muni
cipal București al P.C.R.. Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a
Sindicatelor din România, Comite
tului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist. Institutului român
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și Consiliului General al
A.R.L.U.S., in Capitală a avut loc,
vineri după-amiază, o adunare
festivă consacrată celei de-a 64-a
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.
în prezidiul adunării au luat loc
tovarășii
Gheorghe
Rădulescu,
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat,
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Cornel Onescu, membru
supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al

U.G.S.R., președintele Consiliului
General al A.R.L.U.S., adjuncți de
șefi de secție la C.C. al P.C.R.,
membri ai conducerilor unor mi
nistere și instituții centrale, repre
zentanți ai organizațiilor de masă
și obștești, ai organelor locale de
partid și de stat, activiști de partid,
reprezentanți ai oamenilor muncii.
în prezidiu au luat Ioc, de ase
menea. V. I. Drozdenko, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V. P. Usaciov, adjunct al mi
nistrului invățămîntului superior
și mediu din R.S.F.S. Rusă, primvicepreședinte al conducerii cen
trale a Asociației de prietenie sovieto-române, conducătorul dele
gației A.P.S.R. care ne vizitează
țara cu acest prilej.
La adunarea festivă au parti
cipat membri ai C.C. al P.C.R.,
reprezentanți ai organizațiilor de
masă și obștești, personalități ale

vieții științifice și culturale, nu
meroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene,
studenți și elevi.
Au fost prezenti membrii dele
gației Asociației de prietenie sovicto-române și ai Ambasadei
Uniunii Sovietice la București.
Adunarea a fost deschisă de Du
mitru Nccșoiu, secretar al Comi
tetului municipal al P.C.R.
Au fost intonate imnurile de 6tat
ale Uniunii Sovietice și Republicii
Socialiste România.
Despre semnificația celei de-a
64-a aniversări a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie au vorbit
Nicolae Amza, adjunct al ministru
lui petrolului, și V. I. Drozdenko,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
în încheierea adunării a fost
prezentat un program artistic.
(Agerpres)

Cuvîntul tovarășului Nicolae Amza
După ce a subliniat însemnătatea •
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. eveniment de importantă epo
cală in istoria universală, care a în
cununat lupta eroică a muncitorilor
și țăranilor din Rusia, sub condu
cerea partidului comunist făurit de
V. I. tenin, pentru instaurarea pu
terii celor ce muncesc, vorbitorul a
spus : Cea de-a 64-a aniversare a
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie are loc in condițiile in care po
poarele sovietice sînt angajate în
lupta pentru sporirea. în continuare,
a potențialului economic și tehnicoștiințific al tării, creșterea produc
ției Industriale si agricole si. pe accastă bază, ridicarea continuă a ni
velului lor de viată material și spiri
tual. Comuniștii români. întregul nos
tru popor dau o înaltă apreciere re
zultatelor remarcabile obținute de
Uniunea Sovietică pe calea construi
rii comunismului, văzind in aceasta
o contribuție însemnată la cauza ge
nerală a socialismului, progresului și
păcii in lume, ia întărirea mișcării
comuniste și muncitorești interna
ționale.
Relevind apoi că marcarea in țara
noastră a celei de-a 64-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie prilejuiește evocarea cu de
plină satisfacție a legăturilor de pri
etenie și solidaritate militantă — cu
vechi și îndelungate tradiții — din
tre P.C.R. și P.C.U.S.. dintre poporul
român șl popoarele Uniunii Sovietice,
vorbitorul a subliniat : Prietenia .ro
mâno-sovietică a fost ridicată pe o
nouă treaptă în anii construcției so
cialismului și comunismului. Relații
le dintre România si Uniunea Sovie
tică s-au dezvoltat permanent, avind
Ia bază principiile însoțise in Trata
tul de prietenie, colaborare si asis
tență mutuală dintre cele două țări
și In Declarația privind dezvoltarea
continuă a colaborării și prieteniei
frățești dintre P.C.R. și P.C.U.S.. din
tre România și U.R.S.S.
Un rol de importantă decisivă în
amplificarea continuă a raporturilor
româno-sovietice pe multiple pla
nuri îl exercită legăturile de solida
ritate tovărășească dintre P.C.R. și
P.C.U.S.. întîlnirile și convorbirile,
devenite traditionale. dintre tovarășii
Nicolae Ceaușcscu si Leonid Ilici
Brejnev.
Evoluția rodnică a raporturilor ro
mâno-sovietice pe multiple planuri
este întregită de conlucrarea dintre
România și U.R.S.S. pe pian interna
tional.
Partidul și statul nostru — a arătat
vorbitorul — acționează cu consec
ventă pentru amplificarea si apro
fundarea relațiilor de prietenie, cola
borare și solidaritate dintre P.C.R. și
P.C.U.S., dintre România Și U.R.S.S.
Este o orientare programatică reafir
mată și in documentele Congresului
al XII-lea al P.C.R., dezvoltarea ali
anței și colaborării cu Uniunea So
vietică. cu țările socialiste constitu
ind o trăsătură esențială a politicii •

internaționale a partidului și statu
lui nostru.
Vorbitorul a evidențiat apoi rezul
tatele obținute de poporul român in
direcția înfăptuirii neabătute a hotă
rârilor Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român, pentru
edificarea pe pămîntul României a
societății socialiste multilateral dez
voltate, relevind că succesele obținute
sînt rodul muncii eroicei noastre cla
se muncitoare, a țărănimii, intelec
tualității. a tuturor celor ce mun
cesc de la orașe si sate, ele dove
dind justețea și realismul politicii
științifice, consecvente promovate de
Partidul Comunist Român.
Referindu-se în continuare la po
litica externă a tării noastre, vorbi
torul a spus : Partidul Comunist Ro
mân, România socialistă situează pe
prim plan . amplificarea continuă a
relațiilor cu toate statele socialiste,
și. in primul rind cu țările vecine.
Acordăm o deosebită atenție cola
borării economice cu țările membre
ale C.A.E.R., menită să ducă la în
florirea tot mai puternică a fiecărei
economii naționale. Dezvoltăm, tot
odată. colaborarea cu statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia,
conlucrarea militară cu acestea. în
vederea apărării împotriva unei
agresiuni imperialiste. în același
timp, ca membră a comunității mon
diale, țara noastră întărește rapor
turile cu țările in curs de dezvoltare
și cu statele nealiniate, extinde cola
borarea cu țările capitaliste dezvol
tate. România acționează pentru ca
la baza tuturor relațiilor dintre state
să se situeze ferm principiile depli
nei egalități în drepturi, respectului
independenței și suveranității națio
nale. neamestecul in treburile inter
ne, avantajul reciproc, renunțarea la
forță și la amenințarea cu forța.
Arătînd că situația actuală inter
națională complexă ji încordarea
periculoasă impun eforturi din par
tea 12*tuturor statelor pentru a de
termina reluarea politicii de destin
dere și a asigura inceperea tratati
velor șl rezolvarea, pe această cale,
a problemelor care confruntă astăzi
omenirea, vorbitorul a spus :
De
aceea, România se pronunță cu ho
tărâre pentru soluționarea tuturor
problemelor litigioase, a tuturor., di
ferendelor dintre state numai prin
tratative, pentru renunțarea la for
ță, la politica de presiuni și ames
tec în treburile interne ale altor
state și popoare. România se pro
nunță, de asemenea, pentru oprirea
cursei înarmărilor și acționează
pentru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, și în pri
mul rind de dezarmare nucleară,
pentru oprirea creșterii cheltuie
lilor militare și pentru reducerea
armamentelor și armatelor. • România
a salutat propunerile cuprinse in ra
portul prezentat de tovarășul L. I.
Brejnev la Congresul al XXVI-lea
al P.C.U.S. cu privire la întărirea
încrederii, la dezarmare, la inițierea

de tratative pentru soluționarea tu
turor problemelor litigioase.
întregul nostru popor dă o înaltă
apreciere și aprobă pe deplin noua
inițiativă de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a se organiza
In țara noastră ample acțiuni dc
masă, locale și naționale, menite să
contribuie la apărarea păcii, la salv
gardarea intereselor vitale ale ome
nirii. In acest sens, Apelul pentru
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste din
Republica Socialistă România, sub
liniază încă o dată prezența activă,
plină de responsabilitate, pe plan in
ternațional, a României, a președinte
lui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru dezbaterea și rezolvarea ma
rilor probleme ale umanității, con
stituie o dovadă grăitoare a do
rinței de pace și colaborare a po
porului român, o puternică chemare
a țării noastre către celelalte po
poare, către toate forțele înaintate
din intreaga lume, pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re, pentru apărarea dreptului funda
mental al oamenilor, al națiunilor —
dreptul la viață, la pace, la exis
tență liberă și demnă, la făurirea
unui viitor mai bun.
Sprijinim, totodată, orice inițiative
care răspund dezideratelor de pace
ale omenirii. în acest sens, Romania
— așa cum sublinia secretarul ge
neral al. partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — apreciază ca
fiind deplin actuală și justă propu
nerea U.R.S.S. prin care se cere să
se declare criminal acela care va
recurge la arma atomică.
Ca țară europeană. România acțio
nează ca la Madrid să se hotâraseă
convocarea unei conferințe europene
privind întărirea încrederii și dezar
mării, să se asigure continuitatea
reuniunilor consacrate securității,
cooperării și păcii în Europa, in în
treaga lume.
Țara noastră se pronunță cu ho
tărâre pentru oprirea amplasării în
Europa de noî rachete nucleare cu
rază medie de acțiune. împotriva
producerii bombei cu neutroni.
în actuala situație internațională,
deosebit de complexă, considerăm
că astăzi este necesar, mai mult ca
oricind, ca popoarele, toate forțele
înaintate, revoluționare și progre
siste să acționeze ferm, strins unite,
pentru a împiedica agravarea situa
ției pe arena internațională, pentru
reluarea cursului destinderii, al în
țelegerii, păcii și colaborării intre
popoare.
în încheiere, vorbitorul a adresat
comuniștilor,
tuturor
oamenilor
muțicii din Uniunea Sovietică vecină
și prietenă un salut frățesc și feli
citări cordiale, împreună cu urarea
sinceră de noi și tot mai mari suc
cese in realizarea hotărîrilor Con
gresului al XXVI-lea al P.C.U.S. pri
vind edificarea societății comuniste,
promovarea păcii și înțelegerii între
popoare.

Cuvîntul ambasadorului V.I. Drozdenko
Recepție oferită de ambasadorul Uniunii Sovietice
Cu prilejul celei de-a 64-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie; ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozdenko,
a oferit, vineri, o recepție.
Au luat parte tovarășii Gheorghe
Rădulescu. membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat. ,
Nicolae Constantin, membru al Co- *
miletului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru ■ al guver
nului, ton Pățan. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul aprovizionării
iehnico-matcriale si controlului gos
podăririi fondurilor fixe. Cornel
Onescu. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. președintele Consiliului Con
trai al U.G.S.R.. președintele Consi
liului General al A.R.L.U.S.. Vasilc
Bulucea, ministrul transporturilor șl
telecomunicațiilor. loan Florea. mi
nistrul economiei forestiere si mate
rialelor de construcții. Petre Preotea
sa. ministru secretar de stat, primvicepreședinte al Comitetului de Stat

al Planificării, Dumitru Turcus și
Ghizela Vass. adjuncți de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. Constantin
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai C.C. al
P.C.R.. reprezentanți ai conducerii
altor ministere si instituții centrale,
ai organizațiilor de masă și obștești,
activiști de partid Si de stat, membri
ai Consiliului General al A.R.L.U.S.,
oameni de știință, artă și cultură,
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai cultelor. Ziariști.
A participat delegația Asociației de
prietenie sovieto-românâ, condusă
de V. P. Usaciov. adjunct al minis
trului invățămîntului superior și
mediu al R.S.F.S.R.. prim-vicepreședinte al conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-românâ,
care ne vizitează tara cu prileiul
manifestărilor consacrate aniversării
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.
Au fost prezențî șefi de misiuni
diplomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.
Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

Vernisajul expoziției „Pe drumul leninist-cel dc-al XXVI-lea
Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice41
La Muzeul de istorie a partidului
pomunist, a mișcării revoluționare șl
democratice din România a fost des
chisă. vineri la amiază, expoziția
„Pe drumul leninist. — cel de-al
XXVI-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice".
Organizată de Muzeul Central al
Revoluției din Moscova si Ambasada
Uniunii Sovietice la București. în
colaborare cu instituția gazdă, expo
ziția, care pune în evidentă însem
nătatea istorică a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie, precum șj
activitatea desfășurată de popoarele
sovietice, sub conducerea P.C.U.S.,
în opera de construire a comunis
mului. 6e alătură celorlalte manifes
tări care au loc. zilele acestea, în
țara noastră, consacrate marii sărbă
tori naționale a popoarelor sovietice,
ziua de 7 Noiembrie.
La festivitatea de deschidere au
luat parte Stan Soare și Dumitru

Turcus. adjuncți de șef de secție la
C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea.
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ladistau Hegedus, secretar de
stat la Consiliul Culturii și Educației
Socialiste. Florian Balaure, prorector
al Academiei „Ștefan Gheorghiu",
vicepreședinte ai Biroului Consiliului
Generai A.R.L.U.S., un numeros
public.
Au participat, de asemenea. V.I.
Drozdenko, ambasadorul Uniuni) So
vietice Ia București, șl membri al
ambasadei, șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră și
membri ai corpului diplomatic.
Au rostit alocuțiuni Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului de istorie
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare si democratice din Româ
nia, si L.I. Boiko, ministru consilier
al Ambasadei U.R.S.S. la București.
(Agerpres)

TELEGRAME
Cu ocazia celeî de-a 64-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, ministrul apărării națio
nale a transmis o telegramă de feli
citare ministrului apărării al U.R.S.S.
Cu același prilej, au transmis te
legrame de felicitare organizațiilor
și instituțiilor similare din Uniunea
Sovietică Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din
România, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul
Național al Femeilor, Consiliul Ge
neral al A.R.L.U.S., Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii, Comi
tetul foștilor luptători și veteranilor
de război împotriva fascismului.
Consiliul Național al Societății de
Cruce Roșie, alte instituții centrale
și organizații obștești.

Solemnitatea
de la Monumentul
lui V. I. Lenin
Cu prilejul celei de-a 64-a aniVersări a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie, ambasadorul Uniunii
Sovietice la București. V. I, Droz
denko. șl membrii ambasadei au
depus, vineri dimineață, coșuri cu
flori la Monumentul lui Lenin din
Capitală.
La solemnitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, ai Consiliului popular al
municipiului București, ofițeri su
periori.
(Agerpres)
♦

Cu prilejul celei de-a 84-a aniver
sări s Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, la Constanta a avut loc,
vineri după-amiazâ, o adunare fes
tivă. care a reunit reprezentanți al
organelor locale de partid si de stat,
ai organizațiilor de masă și obștești,
membri ai Asociației de prietenie

Triumful Marelui Octombrie în
făptuit de Proletariatul din Rusia,
sub conducerea partidului comunist
în frunte cu V, I. Lenin — a spus
ambasadorul sovietic — a devenit
evenimentul -primordial al Secolului
XX. El a pus bazele trecerii, pe cale
revoluționară, de la capitalism la so
cialism. s-a dovedit un temeinic ac
celerator al progresului social.
După ce a subliniat însemnătatea
victoriei popoarelor sovietice in ma
rele război pentru apărarea patriei,
vorbitorul a înfățișat Pe larg succe-,
sele obținute de DODoarele sovietice
în anii care au trecut de la înfăp
tuirea mărețului eveniment, arătînd
că U.R.S.S. realizează astăzi o cinci
me din producția industrială globală
a planetei si peste 15 la sută din
volumul producției agricole realizate
în lume. Anul în curs semnifică în
ceputul celui de-al unsprezecelea
cincinal. Marcăm actuala aniversare
a Revoluției în condițiile unui puternic avînt politic si în muncă, ale în
trecerii socialiste de masă oentru în
făptuirea cu succes a hotărârilor Con
gresului al XXVI-lea al P.C.U.S. RaDortul de activitate prezentat congre
sului de tovarășul Leonid Ilici Brej
nev, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., hotărârile forumului comu
niștilor sovietici au devenit un pro
gram de luptă constructivă sl pașni
că de însemnătate istorică. A crescut
considerabil ootentialul tehnico-stiintific si economic al tării, s-a întărit
capacitatea ei de apărare, s-a înfăp
tuit un impresionant program de dez
voltare socială. în anul 1080, compa
rativ cu anul 1970. produsul social
«lobai a crescut de 1.7 ori. venitul
național folosit pentru consum si
acumulare a sporit de oeste 1.5 ori.
Au Înregistrat o dezvoltare continuă
★

româno-sovietice. numeroși oameni
ai muncii.
Despre semnificația si însemnă
tatea istorică a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie au vorbit lom
Radu, secretar al comitetului jude
țean de partid, și V. P. Bagaev,
consulul
general aJ U.R.S.S. la
Constanta.

ocrotirea sănătății si asigurările so
ciale. invătămîntul. cultura si știința.
Congresul al XXVI-lea al P.C.U.S.
a trasat noi jaloane importante. De
marat cu succes, cincinalul al unsorezecelea va deveni cincinalul unui nou
avint al economiei și calității în
numele bunăstării poporului, cinci
nalul raționalizării, al dezvoltării in
tensive a economiei, al perfecționării
metodelor olanice de conducere, al
accelerării Drogresului tehnico-stiintific. al ridicării Droductivitătil mun
cii. Perspectivele de 'dezvoltare a so
cietății sbvietice conturate de congres
au devenit un însufletitor orogram de
acțiuni pentru comuniștii sovietici.
Dentru toti oamenii muncii din tara
noastră. în nofida unor dificultăți
existente încă. înfăptuirea lui are loc
într-o atmosferă de puternic avînt în
muncă si politic, de dezvăluire prin
cipială si cu curai a neajunsurilor si
piedicilor care mai oersistă. de abor
dare concretă si critică a modalită
ților de depășire a lor.
Trecînd aooi in revistă unele as
pecte principale ale vieții politice
Internationale, ambasadorul sovietic a
spus : La Congresul al XXVI-lea al
P.C.U.S. s-a subliniat din nou că
principala orientare a politicii exter
ne a partidului rămine in continuare
grifa statornică si ppa^ătută de men
ținere a păcii, de încetare a cursei
înarmărilor, de neadmitere a unui
nou război. Relevind că Programul
de oace pentru anii ’80, formulat de
congres, a fost elaborat pornindu-se
de la situația internațională reală din
etapa actuală, vorbitorul a spus :
S-au Înscris ca importante acțiuni de
politică externă ale partidului și sta
tului sovietic Apelul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. „Către parlamentele
si popoarele lumii", propunerile prin
care se cere adoptarea de către Adu
narea Generală a O.N.U a Declara
ției cu privire la preîntâmpinarea unei
catastrofe nucleare si încheierea unui
Tratat privind interzicerea amplasă
rii în spațiul cosmic a oricărui gen
de arme. Politica fermă a primei țări
socialiste din lume, a celorlalte tari
frătesti. de întărire a păcii, de spri

jinire a tendințelor pozitive care se
manifestă în politica mondială, a pro
ceselor social-politice înaintate exer
cită o înriurire salutară.
Referindu-se in continuare la re
lațiile sovieto-române, vorbitorul a
spus : Uniunea Sovietică și România
sint unite prin vechi și trainice le
gături de prietenie frățească și co
laborare multilaterală. Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie a
avut un amplu ecou in țara dumnea
voastră. Manifestindu-și solidaritatea
internaționalistă. oamenii
muncii
români și-au adus aportul la apă
rarea cuceririlor ei. Țara dumnea
voastră, sub conducerea partidului
comuniștilor și în strânsă colaborare
cu Uniunea Sovietică și cu celelalte
țări frățești, a zidit cu succes baza
socialismului. în prezent, oamenii
muncii din România acționează pen
tru îndeplinirea hotărârilor Congre
sului al XII-lea al P.C.R., care a tra
sat noi jaloane ale edificării socie
tății socialiste dezvoltate.
Oamenii sovietici nutresc senti
mente de profundă simpatie și stimă
pentru poporul frate român, se
bucură sincer de înaintarea neabă
tută a poporului român pe calea so
cialismului, vă urează noi succese
în această cauză importantă și
nobilă.
Un rol determinant în dezvoltarea
relațiilor noastre il joacă acordurile
realizate cu prilejul tradiționalelor
intîlniri dintre tovarășii Leonid Ilici
Brejnev și Nicolae Ceaușescu, in
cadrul cărora se analizează cele mai
importante probleme ale colaborării,
întîlnirile dintre conducătorii noștri
imprimă un nou imbold dezvoltării
relațiilor dintre U.R.S.S. și Republi
ca Socialistă România, dintre P.C.U.S.
și P.C.R., dintre popoarele celor
două țări socialiste frățești.
Mulțumind
pentru
frumoasele
urări și sentimente exprimate Ia
adresa P.C.U.S., a Uniunii Sovietice
și a popoarelor sovietice, ambasado
rul V. I. Drozdenko a urat noi și
remarcabile succese poporului român
spre binele României socialiste.
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Cronica zilei
Tovarășul Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit. vineri după-amiază, pe Iunjagin
Aiuș, prim-adjunct al ministrului
comerțului exterior al R.P. Mongole.
Cu această ocazie, au fost exami
nate probleme actuale și de perspec
tivă ale schimburilor reciproce de
mărfuri și ale cooperării economice
bilaterale româno-mongole.

în aceeași zi, a fost semnat Pro
tocolul privind schimbul de mărfuri
și plățile intre Republica Socialistă
'România și Republica Populară Mon
golă pe anul 1982.
Protocolul a fost semnat din partea
română de Ion Stoian, adjunct al
ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
iar din partea mongolă de Iunjagin
Aiuș, prim-adjunct al ministrului
comerțului exterior.
★

Vineri după-amiază, tovarășul Ste
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe G. Arthur Brown,
director general adjunct al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.), care efectuează o
vizită în țara noastră, la invitația
M.A.E.
Cu acest prilej, au fost subliniate
cu satisfacție relațiile de bună cola
borare existente intre România și
P.N.U.D.. evidențiindu-șe in același
timp dorința ambelor părți de a ac
ționa pentru dezvoltarea în conti
nuare a acestei conlucrări. Oaspetele
a exprimat aprecieri pozitive cu pri
vire la modul în care s-au realizat
și se realizează în Romania proiec
tele executate în co^feerarc cu
P.N.U.D., arătînd că acestea consti
tuie un exemplu pentnFu'’rhodul in
care ar trebui să se desfășoare cola
borarea cu rezultate fructuoase din
tre P.N.U.D. și țările in curs de dez
voltare.
La primire a particțwat Raymond
Rabenold, reprezentantul
*
P.N.U.D. la
București.
——
în cursul vizitei în România,
G. A. Brown a avut convorbiri cu
tovarășul Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la M.A.E.. precum și
cu membri ai conducerilor Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie și Ministerului ^Agriculturii
și Industriei Alimentare cu privire
la căile și modalitățile de intensifi
care în viitor a conlucrării dintre
România și P.N.U.D.

tv
PROGRAMUL 1
8,20 Cu oamenii, pentru oameni. Pre
zențe la Tribuna democrației
8,45 Film artistic : „Lumina de iulie"
(reluare)
In jurul orei 9,45 — Aspecte de Ia
demonstrația oamenilor muncii din
Moscova, cu prilejul celei de-a 64-a
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie
10.45 Vocația patriotică a muzicii româ
nești (IV)
11.45 Literatura română — Vasil e Alecsandri (II). Spectacol literar-didactic pentru elevi
12.15 Partid. îți mulțumim ! Cîntece pa
triotice
12,30 Muzică populară
în jurul orei 13,00 — Transmisiune
directă din
municipiul Bistrița :
Adunarea populară prilejuită
dc
vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar generai
al Partidului Comunist Româri,
președintele Republicii Socialiste
România, în județul
Bistrița-Năsăud.
• Muzică populară • La sfîrșit de
săptămină
18,35 Săptămină politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
20.15 Pentru dezarmare și pace — o nouă
și strălucită inițiativă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a României so
cialist^
20.45 Luptăm pentru pacea lumii
—
emisiune dc clntece și versuri
21,00 ,,Drumul oaselor4*. Premieră TV.
Partea I
22,00 Telejurnal
22.45 Șlagăre tn devenire — edjția a
VlII-a

PROGRAMUL 2

Telejurnal
Almanah pionieresc
Buletinul rutier al Capitalei
Videoteca
muzicală — dirijorul
Emanuel Elenescu
22,00 Telejurnal
22,45 Șlagăre In devenire — ediția a
Vili-a
19,00
20,15
20,40
20,55

A apărut

ERA SOCIALISTA
nr. 21/1981
în deschidere este publicat „Ace
lui Dentru dezarmare si oace al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste din Republica Socialistă
România". în continuare sint inse
rate articolele : „Creșterea producției
agricole și a fondului de stat — sur
să vitală de progres si bunăstare" ;
„Cercetarea științifică in condițiile
noii revoluții agrare" de Nicolae Giosan : „Omogenizarea socială si creș
terea rolului clasei muncitoare" de
Elisabeta Trăistaru ; „Perfecționarea
relațiilor sociale si politice în pro
cesul afirmării democrației noastre
muncitorești" de Nicolae Kallos ;
„Stiintă și tehnologie, umanism și
progres" de Mihail Florescu ; „Ateis
mul marxist si conștiința socialistă"
de Petru Berar : „Enesciana : la în
cheierea Festivalului international"
de Viorel Cosma : „Mecanismul de
funcționare a economiei socialiste.
Direcții de perfecționare a mecanis
mului economico-financiar" de Mihai
Părăluță ; „Pe drumul Marelui Oc
tombrie" de Ion Ciubotaru ; „«Noua
ordine internă» — tentativă de per
petuare a capitalismului" de Elena
Zamfirescu.
Revista mai cuprinde rubricile
„Cărți si semnificații". „Revista re
vistelor" si „Cuvîntul cititorilor".

vremea
Timpul probabil pentru zilele <te 8, 9
șl 10 noiembrie. în (ară : Vreme in ge
neral rece, mal ales in prima parte a
Intervalului. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, în
deosebi sub formă de lapoviță și nin
soare in nordul țării și mal ales sub
formă de ploaie în sud. Vlnt moderat,
cu intensificări temporare. Temperatu
rile minime vor fl intre minus 4 și plus
6 grade, izolat mal coborlte in depre
siuni. iar temperaturile maxime intre
2 și 12 grade. Local se va produce bru
mă. tn București :
Vreme in general
rece. Cerul va fl temporar noros. Vor
cădea precipitații sub formă de ploaie,
cu tendința de a se transforma in lapoviță și ninsoare. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor ii cuprinse între
minus 2 și plus 2 grade, iar maximele
între 6 și 9 grade. (Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

ta inițiativă de pace a președintelui Nicnlae Ceausescu,
teiul pentru dezarmare si pace al Frontului Democrației
si Unității Socialiste, primite cu viu interes la Națiunile Unite

Progresul
*

*

Apelul F.D.U.S. difuzat ca document oficial al Adunării
Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Corespondentă de la R. Căplescu :
Apelul pentru dezarmare si pace
al Frontului Democratici și Unității
Socialiste, expresie elocventă a poli
ticii profund principiale și construc
tive a României, nouă și strălucită
inițiativă elaborată sub îndrumarea
nemijlocită a președintelui Nicolae
Ceaușescu, a fost difuzat ca docu
ment oficial al Adunării Generale a
O.N.U.
Pătruns de un profund umanism,
de un inalt spirit de responsabilitate
pentru viata și liniștea tuturor po
poarelor, pentru destinele civilizației
umane, vibrantă chemare la acțiune
adresată forțelor iubitoare de pace
din Întreaga lume pentru a Împiedi
ca declanșarea unui nou război, pen
tru a instaura liniștea, pacea și secu
ritatea pe planeta noastră, apelul abordează tocmai problemele cele mai
arzătoare care stau în fața Națiunilor

Unite, ale întregii comunități inter
naționale. Punînd în evidență nece
sitatea de a se acționa cu cea mai
mare energie și cit mai grabnic, pînă
nu este prea tîrziu, pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri efective de dezarmare, în primul
rînd nucleară, pentru scoaterea in
afara legii și eliminarea tuturor ar
melor de distrugere in masă, apelul
a fost difuzat in legătură cu un șir
de probleme fundamentale, care fi
gurează pc ordinea de zi a actualei
sesiuni. Este vorba de punctele pri
vind dezarmarea generală și comple
tă. aplicarea recomandărilor și deci
ziilor adoptate de sesiunea specială
din 1978 a Adunării Generale a O.N.U.
consacrată dezarmării, precum și
aplicarea Declarației asupra securi
tății internaționale. Sint tocmai acele
probleme de importanță esențială din
sfera dezarmării, păcii și securității

aflate fn atenția actualei sesiuni a
Adunării Generale.
Chemind toate forțele democratice,
opinia publieă, popoarele tuturor ță
rilor să se unească într-o largă miș
care pentru pace și dezarmare, pentru
apărarea dreptului fundamental al
tuturor națiunilor la viață, pace și li
bertate, apelul difuzat acum ca docu
ment oficial al Adunării Generale a
Națiunilor Unite îndeamnă, in ace
lași timp, să se acționeze pentru ca
O.N.U., celelalte organizații și orga
nisme internaționale să joace un rol
mult mai activ în înfăptuirea acestor
cerințe vitale, atcstînd, încă o dată,
însemnătatea pe care România o acordă acestui for mondial, cu voca
ție universală, sporirii eficacității sale
în lupta generală în vederea tradu
cerii în viață a aspirațiilor supreme
ale întregii umanități de a trăi într-o
lume a păcii, înțelegerii și progresu
lui, fără arme și fără războaie.

Dezbaterile din Comitetul pentru problemele politice și de securitate
au oglindit îngrijorarea statelor în legătură cu intensificarea cursei
înarmărilor
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).
— Corespondentă de la R. Căples
cu : Timp de aproaoe trei săptămini. Comitetul pentru problemele
politice si de securitate al Adunării
Generale a O N.U. a dezbătut intens
multiplele aspecte ale problematicii
celei mai acute a vremurilor noas
tre — DEZARMAREA.
Discuțiile concrete asupra diferi
telor laturi ale acestei problematici
au evidențiat profunda îngrijorare a
numeroase state — in special a ță
rilor mici si mijlocii, in. curs de dez
voltare si nealiniate — în legătură
cu amplificarea continuă a cursei
înarmărilor mai ales nucleare. „Ar
mele nucleare — declara in acest
sens reprezentantul Irakului — con
stituie cea mai mare primejdie
pentru specia umană".
Subliniind că în întreaga lume
se desfășoară o competiție mili
tară care are ca rezultat niveluri
incredibil de înalte ale capacității de
distrugere, delegația Suediei a cerut
„să se renunțe la producerea armei
cu neutroni, destinată a fi folosită
Pe teritoriul Europei și în același
timp să se procedeze la o reduce
re drastică a armelor nucleare tac
tice pe continent sau chiar la abo
lirea lor". Delegația Ruandei a res
pins afirmațiile că arma cu neu
troni ar fi o ..armă umană". „O asemenea armă — a declarat repre
zentantul acestei țări — trebuie scoa
să imediat in afara legii".

privind organizarea Conferinței de
Numeroase delegații — ca. de
întărire a încrederii și dezarmare in
pildă, cele ale Finlandei, Austriei,
Danemarcei, R. D. Germane — și-au
Europa. Delegația Suediei s-a re
exprimat îngrijorarea in legătură cu
ferit la importanta valului de miș
cări în favoarea dezarmării, care de
amplasarea de noi rachete nucleare
vin tot mai puternice, săptămînă de
in Europa. „Abținerea puterilor de
săptămină. „Ar fi o serioasă greșeală
ținătoare de arme atomice de a am
să se nesocotească aceste mișcări —
plasa noi arme nucleare pe conti
a continuat aceeași delegație. Condu
nent — a arătat, în acest sens, re
cătorii politici și militari ai lumii ar
prezentantul R.D. Germane — ar fi
face bine să asculte cu atenție aces
în conformitate cu dezideratele
te glasuri, ținind seama de faptul că
cercurilpr celor mai largi ale opiniei
necesitatea dezarmării este .astăzi
publice și ar facilita in mare măsură
mai urgentă decît oricînd in trecut".
pașii în direcția reducerii unor ase
menea arme". „în Europa — a de
Asemenea declarații, idei, teze vin
clarat, la rîndul său, reprezentantul
încă o dată să demonstreze justețea
Norvegiei — concentrarea de tehnică
poziției României, a președintelui
și efective militare a atins cel mai
Nicolae Ceaușescu, să ateste cit de
mare nivel posibil și. de aceea. întă
oportun este Apelul pentru dezarma
rirea Încrederii reciproce pentru a
re și pace al Frontului Democrației
se ajunge la un nivel mai redus al
și Unității Socialiste, cit de bineve
forțelor armate și al armamentelor
nită este chemarea adresată tuturor
este de importanță crucială". în aorganizațiilor democratice, opiniei
ceeași ordine de idei, în multe inter
publice de pretutindeni de a se uni
venții s-a relevat însemnătatea pe
într-o largă mișcare pentru a nu per
care ar avea-o adoptarea, la reuniu
nea de la Madrid, a unei hotărîri
mite izbucnirea unui nou război.
Faptul că la actuala sesiune a Națiunilor Unite aceste mari coman
damente ale epocii, aceste deziderate vitale ele omenirii se regăsesc,
într-o formă sau alta, in dezbaterile ce au loc, reprezintă o nouă validare
a politicii profund constructive a României socialiste, pusă in slujba
apărării dreptului suprem al omului, dreptul la viață, la existență liberă
și independentă, EXPLICA INTERESUL VIU CU CARE A FOST PRIMIT
IN CERCURILE O.N.U., CA ȘI PRETUTINDENI tN LUME, APELUL IZVORIT DIN INIȚIATIVA DIRECTA A PREȘEDINTELUI NICOLAE
CEAUȘESCU, DIN PREOCUPAREA SA NEABĂTUTA PENTRU DESTI
NELE CIVILIZAȚIEI UMANE.

Adunare festiva la Moscova
consacrată celei de-a 64-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie
MOSCOVA. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite :
La Palatul congreselor din Krem
lin a avut loc, la 6 noiembrie,
adunarea festivă consacrată celei
de-a 64-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. în pre
zidiu au luat loc L. I. Brejnev. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S..
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S.. alti reprezen
tanți ai conducerii de partid si de
stat sovietice.
în raportul prezentat cu acest pri
lej, D. F. Ustinov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.. mi

nistrul apărării al U.R.S.S.. a eviden
țiat succesele obținute in dezvoltarea
economico-socială în anii de după
revoluție, in activitatea de construire
a comunismului, subliniind activita
tea depusă de oamenii muncii so
vietici în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XXVI-lea al
P.C.U.S. Vorbitorul. s-a referit la si
tuația internațională, relevînd prin
cipalele direcții ale politicii externe
a Uniunii Sovietice.
Adunări festive consacrate acelu
iași eveniment au fos.t organizate și
în capitalele republicilor unionale. în
alte orașe ale Uniunii Sovietice.

Plenara C.C. al P.C. din Grecia
ATENA 6 (Agerpres). — La Ate
na au fost date publicității docu
mentele recentei plenare a C.C. al
Partidului Comunist din Grecia. în
care se face o analiză a rezultate
lor alegerilor parlamentare din 18
octombrie si a noii situații politi
ce create după alegeri, sint elabo
rate principalele direcții ale luptei
comuniștilor pentru reale schimbări
în tară. Partidul Comunist din Gre
cia apreciază că întărirea indepen
dentei naționale si promovarea unei
politici externe iubitoare de pace, eliminarea fără întîrziere a armelor

nucleare de De teritoriul tării, spri
jinirea fermă a inițiativelor ne li
nia transformării Balcanilor intr-o
zonă denuclearizată. lichidarea baze
lor străine si ieșirea din N.A.T.O.
constituie principalele direcții ale
luptei poporului. După cum a sub
liniat plenara. Grecia trpbuie să ia
parte activă la eforturile forfelor iu
bitoare de pace, care se pronunță
împotriva
amplasării
rachetelor
..Pershing—2“
și
a
rachetelor
..Cruise" în Europa. împotriva pro
ducerii bombei cu neutroni si a
cursei înarmărilor.

Noi alegeri generale în Belgia
BRUXELLES 6 (Agerpres). — Aproape șapte milioane de belgieni
sint chemați, la 8 noiembrie, să aleagă un nou parlament după ce re
gele Baudouin a dizolvat oficial or
ganul legislativ ca urmare a demi
siei, la 21 septembrie, a coaliției con
duse de Mark Eyskens. După cum se
știe, demisia a intervenit din cauza
accentuării divergentelor dintre par
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. ■

tidele guvernamentale în problemele
dificultăților de natură economică si
socială cu care este confruntată Bel
gia. Agenția Reuter amintește, în această ordine de idei, că Belgia tra
versează o criză economică serioasă,
șomajul afectînd peste 400 000 de per
soane, iar deficitul sectorului public
amenintind stabilitatea francului bel
gian.

Se dezvoltă cooperarea
economică
si tehnico-stiintifică
româno-sovietică
MOSCOVA, Trimisul Agerpres,
I. Dumitrașcu. transmite : Gheorghe
Petrescu, ministrul industriei de masini-unelte. electrotehnică si electro
nică. a fost primit de N. V. Talîzin.
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. președintele părții
sovietice in Comisia interguvern^imentală româno-sovietică de colabo
rare economică si tehnico-stiintifică.
A fost abordată o gamă largă de
probleme ale dezvoltării colaborării
româno-sovietice.
A oarticipat Traian Dudaș. amba
sadorul României în U.R.S.S.
Ministrul român a avut convorbiri
cu A. I. Sokin, ministrul industriei
electronice. B. V. Balmont, ministrul
construcțiilor de masini-unelte si scu
le. I. I. Pudkov, ministrul construc
țiilor de mașini pentru industria usoară. alimentară si aparate de uz
casnic. A. I. Maioreț. ministrul in
dustriei electrotehnice. N. N. Tara
sov. ministrul industriei ușoare. V. N.
Tretiakov. prim-adjunct al ministru
lui construcțiilor de aparate, mijloa
ce de automatizare si sisteme de
conducere. N. D. Komarov, primadiunct al ministrului comerțului ex
terior.
în cursul vizitei in U.R.S.S. au
fost semnate subprogramele de ra
mură privind dezvoltarea specializă
rii si cooperării in producție între
România si U.R.S.S. pînă în anul 1990
in domeniile industriale respective și
au fost convenite importante acțiuni
de cooperare economică si tehnicostiintifică. precum si livrări recipro
ce de componente electronice si echipamente. Aceste acțiuni au in ve
dere înfăptuirea în practică a hotărîrilor adoptate in urma întîlnirilor
si convorbirilor la nivel înalt ro
mâno-sovietice.
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Inițiativa de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — Apelul pentru de
zarmare și pace al Frontului Democra(iei și Unității Socialiste — constituie o
nouă expresie a spiritului de înalta răs
pundere a României socialiste față de
cauza asigurării unui climat de liniște
și securitate, în care toate popoarele să
se poată consacra dezvoltării libere și

nu

poate

înflori

munților de

independente. Vibranta chemare la ac
țiune se întemeiază pe realitățile vieții
internaționale, care pun pregnant in evidență nu numai gravele pericole pe
care le generează cursa înarmărilor pen
tru însăși viața pe planeta noastră, dar
și consecințele ei nefaste pe plan eco
nomic și social. Este știut că între chel
tuielile militare și dezvoltarea economi-

arme

că a națiunilor există o relație directă :
orice ban în plus pentru înarmări în
seamnă un ban în minus pentru inves
tiții în scopul creșterii economice, pen
tru satisfacerea unor nevoi economicosociale presante ; și, dimpotrivă, redu
cerea cheltuielilor militare creează posi
bilități sporite pentru dezvoltarea fie
cărei țări.

*
*
*
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De ce lupta pentru dezarmare este parte integranta
a luptei pentru lichidarea decalajelor economice

PENTRU CĂ ÎNARMĂRILE:
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Deturnează uriașe resurse
de la scopurile dezvoltării

Adîncesc decalajele economice
dintre țările bogate și cele sărace

• Povara celor 550 MILIARDE de dolari, cit reprezintă in
acest an cheltuielile militare, afectează îndeosebi țările în curs
de dezvoltare, care, atrase în cursa înarmărilor, alocă sume din
ce în ce mai mari pentru achiziționarea de armament.
® In ultimul deceniu, volumul cheltuielilor militare ale ță
rilor în curs de dezvoltare a cunoscut o creștere rapidă, ajungînd, în 1980, la 16 LA SUTĂ din totalul mondial al fondurilor
irosite pentru înarmare, față de 9 la sută în 1971.
• In aproximativ două decenii, valoarea importurilor de
arme efectuate de țările în curs de dezvoltare a crescut cu
1 500 LA SUTA. Pe primul loc se află regiunea Orientului Mij
lociu, urmată de Africa.
® Din 91 de state implicate în diverse confruntări armate
în perioada postbelică, 82 au fost țări în curs de dezvoltare.
• Dacă în urmă cu 20 de ani o țară din lumea a treia
trebuia să exporte o anumită cantitate de bauxită, cupru
sau cafea pentru a achiziționa un avion de luptă, astăzi ea
trebuie să exporte o cantitate DE OPT ORI MAI MARE ; un
tanc, care în perioada celui de-al doilea război mondial costa
între 40 000 și 70 000 dolari, azi se situează în jurul sumei de
1 MILION de dolari.
® 70 LA SUTĂ din comerțul cu arme convenționale este
destinat țărilor lumii a treia.

• Deși ponderea țărilor nedezvoltate în totalul cheltuieli
lor militare este relativ scăzută, atragerea acestora într-o mă
sură crescindă în cursa înarmărilor anihilează tot mai mult
posibilitățile lor - și așa limitate - de a investi în scopuri
productive.
• Achizițiile de arme de către statele sărace cresc cu 6 LA
SUTA anual, adică într-un ritm mediu de 3 ORI MAI MARE
decît cel al produsului național brut al acestor țări.
O Din cele zece țări care în anul 1980 au cheltuit pentru
înarmări mai mult de 10 LA SUTĂ din valoarea produsului
național brut, 8 sint state in curs de dezvoltare, din care două
fac parte din categoria celor mai puțin avansate.
• Livrările de armament se fac deseori pe credit, ceea ce
antrenează plata unor dobînzi considerabile - achiziționarea
de arme în asemenea condiții dovedindu-se un mijloc de
frînare foarte serioasă a eforturilor de dezvoltare ale țărilor
rămase în urmă și, implicit, de accentuare a decalajelor.
• Chiar și cele mai sărace dintre țările în curs de dezvol
tare, cu un venit pe locuitor de mai puțin de 200 dolari, chel
tuiesc, în medie, pentru activități cu caracter militar sume
egale cu cele investite în agricultură.
• Cheltuielile militare mondiale echivalează cu venitul
anual a 1,8 MILIARDE de persoane ce trăiesc în 36 din cele
mai sărace state.

Ce ar însemna adoptarea propunerilor României
*
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de reducere a cheltuielilor militare ?
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Reducerea, pentru început cu 10-15 la sută, a cheltuielilor militare, urmind ca jumătate din sumele economisite sâ
fie folosite pentru satisfacerea nevoilor sociale ale fiecărei țări, iar cealaltă jumătate pentru ajutorarea țărilor in curs
de dezvoltare, ar avea consecințe pozitive pentru toate popoarele.
COMBATEREA SĂRĂCIEI. Doar portatoa.re de petrol, ar necesita o sumă tare există peste 300 milioane de șo
meri totali și parțiali.
echivalentă cu 5 la sută din volumul
5 la sută din totalul actualelor chel• LICHIDAREA ANALFABETISMULUI.
tuieli militare ar fi suficient pentru reali- actuai al cheltuielilor militare.
® ASIGURAREA ASISTENTEI SANI Un program de lichidare a analfabetis
zarea obiectivuiui Strategiei internațioTARE. O treime din costul unui singur mului - 700 de milioane de persoane
nale a dezvoltării.
® ERADICAREA FOAMETEI. O redu submarin nuclear dotat cu rachete „Tri adulte de pe Terra nu știu să scrie și să
cere cu numai 1 la sută a totalului dent" ar ajunge pentru eradicarea ma citească — ar putea fi realizat cu 1,2 mi
liarde dolari.
cheltuielilor militare (5-â miliarde dolari) lariei în zonele sărace.
• ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE
® DIMINUAREA ȘOMAJULUI. Reinar asigura lichidarea flagelului foametei,
LOCUIT.
Realizarea unui program exten
vestirea
fondurilor
irosite
pentru
înar

ce afectează circa 800 milioane de
mare în proiecte economice ar duce la siv de construcții de locuințe pentru cele
oameni.
® SOLUȚIONAREA PROBLEMEI ENER crearea a milioane de noi locuri de peste 300 de milioane de persoane, care
GIEI. Potrivit proiectului elaborat de spe muncă, ceea ce ar rezolva problema șo trăiesc în condiții de mizerie la marginea
*.
s-ar
cialiștii Băncii Mondiale, sporirea pro majului în țările capitaliste dezvoltate, marilor orașe din lumea a trex
putea
înfăptui
cu
750
000
de
milioane
numărul
șomerilor
se
apropie
de
27
mi

ducției și satisfacerea cerințelor de ener
gie în țările in curs de dezvoltare neex- lioane, iar în țările în curs de dezvol- dolari.

„Să facem totul pentru ca imensele bugete militare, fondurile cheltuite
*
*

*

*

*
*

pentru înarmare să fie folosite pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare
economică și socială ale fiecărei țări, pentru sprijinirea popoarelor din țările
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subdezvoltate în eforturile lor de progres, pentru făurirea unei lumi

mai drepte și mai bunel"

*

(Din Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste)
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Popoarele lumii resping politica înarmărilor nucleare
Ample manifestații împotriva
sporirii arsenalelor militare

TOKIO : „Nu altor Hiroshime și Nagasaki !“

ROMA. Mii de italieni au partici
pat la Milano la o nouă demonstrație
de protest împotriva hotâririi guver
nului de a permite amplasarea de
rachete nucleare, americane in Sici
lia.
BRUXELLES. în urma unei reu
niuni extraordinare a Comitetului
său executiv, ținută la Bruxelles,
Confederația sindicală internațională
C.I.S.L. a lansat un apel pentru „re
luarea imediată a negocierilor asu
pra dezarmării". în cursul acestei
reuniuni avînd ca temă „Pacea,
securitatea și dezarmarea", C.I.S.L.
a evidențiat „escaladarea cursei
înarmărilor". reclamind reducerea
bugetelor militare și reafectarea
acestor credite programelor de dez
voltare.
HELSINKI. Conducerea Partidului
Social Democrat din Finlanda a dat
publicității, la Helsinki, un apel in

care cheamă Ja oprirea cursei înar
mărilor și la o luptă tot mai perse
verentă pentru eliminarea pericolu
lui unui război nuclear. Parti
dul Social Democrat -- subli
niază apelul — sprijină fără rezerve
mișcarea pentru pace care ia in orezent amploare și în Finlanda si prin
tre obiectivele căreia figurează cre
area unei zone denuclearizate în nor
dul Europei și realizarea dezarmării.
BERNA. O demonstrație pentru
pace la scară națională se va desfă
șura la Berna in ziua de 5 decembrie
— au hotărit un număr de 25 de or
ganizații și grupări ai căror repre
zentanți s-au întrunit în capitala
Elveției din inițiativa „Comitetului
pentru pace și dezarmare". Demon
strația va avea ca motto „Pentru
pace si dezarmare imediată — împo
triva războiului atomic si bombei cu
neutroni".

BONN : Manifestație pentru dezar
mare, pace și înțelegere intre popoare

Oamenii de știință avertizează
asupra pericolului nuclear
WASHINGTON. - Oameni de știin
ța americani - specialiști în fizică
nucleară - au avertizat asupra pe
ricolului unui război nuclear - in
formează agenția U.P.I. Anunțind, in
tr-o conferință de presă, organizată
la Washington, că la 11 noiembrie
vor avea loc manifestări de protest
împotriva pericolului de război nu
clear la 150 de instituții de invățămint superior din S.U.A., Henry Ken
dall, profesor de fizico la Institutul de
tehnologie din Massachusetts, a de
clarat că „riscul unui asemenea război
este real și este in creștere". „Cei
care lucrăm în domeniul tehnic - a
spus Kendall - inclusiv mulți dintre
cei care au lucrat la producerea
bombelor atomice, sintem profund
îngrijorați de faptul că utilizarea acestor arme ar putea fi foarte apro
piată". Henry Kendall a respins pre
tențiile că un război nuclear ar putea
fi ciștigat de S.U.A. și că. ar putea
fi limitat la continentul european.
„Un război nuclear - a avertizat el
- chiar unul de proporții mici, va
conduce aproape sigur la un război
nuclear total". „Vrem - a spus el -

să avertizăm țara asupra perico
lului războiului nuclear. Oamenii de
știință trebuie să facă public perico
lul nuclear și să se pronunțe asupra
pașilor pe care sâ-i facem pentru a-l
ține sub control'".
„Trebuie să ne debarasăm de pre
zumția falsă că războaiele nucleare
ar putea fi ciștigate, că ar putea fi
limitate și că am putea să le supra
viețuim" - a subliniat Victor Weisskopf, unul dintre oamenii de știință
americani care au colaborat la fabri
carea bombei atomice in timpul celui
de-al doilea război mondial.
BRUXELLES. - In Belgia o luat
ființă un giup de lucru al medicilor
împotriva războiului atomic, care mi
litează pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru atragerea în această
luptă a unor mase largi ale opiniei
publice.
Doctorul De Loof, conducătorul
grupului, a declarat, într-un interviu,
că sprijină ideea creării unui comitet
reprezentativ internațional al oame
nilor de știință care să lupte împotri
va cursei înarmărilor, împotriva pe
ricolului unui război nuclear.
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