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într-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică, 

ilustrind preocuparea statornică a secretarului 
general al partidului de a examina la fața locului, 
împreună cu oamenii muncii, modalitățile de 
înfăptuire a hotăririlor Congresului al Xll-lea, 

ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
9 9 9 » 9

„CEAUȘESCU - ROMÂNIA, PACEA ȘI PRIETENIA!“ —------------
Cuvinte puternic întipărite în conștiința întregii noastre națiuni, exprimate din adîncul inimii 
de zecile de mii de participanți la impresionanta adunare municipiul Bistrițadinpopulară

*
țJ
*
* jij

*
*
J
ț țJ J u

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din municipiul Bistrița

la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, miine sosește intr-o vizită oficială 

de prietenie tovarășul Serghei Kraigher, președintele Prezidiului R. $.f. Iugoslavia
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, oamenilor muncii și tu
turor locuitorilor din Bistrița și 
din județul Bistrița-Năsăud, un 
salut călduros din partea Comite
tului Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernului, 
precum și a mea personal, împreună 
cu cele mai bune urări. (Urale și 
aplauze îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ne aflăm într-o vizită de lucru. 
Am dorit să discutăm cu oamenii 
muncii, consiliile de conducere, 
organizațiile de partid, consiliile 
populare și comitetul județean de 
partid ’.sbre felul cum s-au în
făptuit prevederile planului cin
cinal trecut, cum s-au dezvoltat 
Bistrița și județul Bistrița-Năsăud 
și ce perspective sînt pentru rea
lizarea în bune condiții a planu
lui cincinal 1981—1985, a hotărîri- 
lor Congresului al Xll-lea al parti
dului.

Am vizitat marea platformă in
dustrială din Bistrița, platforma in
dustrială din Beclean și platforma 
din Năsăud. Aproape totalitatea a- 
cestor întreprinderi s-au construit 
în cincinalul 1976—1980, au intrat 
în funcțiune anul trecut, iar, unele, 
anul acesta. Avem impresii deose
bit de bune. într-adevăr. oamenii 
muncii din Bistrița, comuniștii au 
acționat într-o strînsă unitate și au 
asigurat înălțarea acestor minunate 
construcții industriale, care au 
transformat viața locuitorilor, au 
asigurat plasarea pe noua orbită 
industrială a județului Bistrița- 
Năsăud. (Aplauze și urale îndelun
gate; se scandează „Ceaușescu și 
ponorul !“).

Ne-au produs, de asemenea, o 
impresie plăcută construcțiile de 
locuințe din aceste localități, acti
vitatea ce se desfășoară în orașele 
și satele județului pentru dezvol
tarea în toate domeniile de activi
tate. Avem, de asemenea, impresii 
plăcute despre ceea ce am văzut 
la cooperativa agricolă pe care am 
vizitat-o, despre rezultatele obținu
te în dezvoltarea agriculturii, în
deosebi în sectorul creșterii ani
malelor.

Pe ansamblu, avem impresii de
osebit de bune despre munca 
muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
care, prin activitatea lor- de zi cu 
zi, au reușit să înfăptuiască aceste 
minunate construcții industriale, 
agrare, de locuințe și social-cultu- 
rale, să asigure ridicarea la o 
viață nouă a județului Bistrița- 
Năsăud și a municipiului Bistrița. 
(Aplauze și urale îndelungate; se 
scandea~ă „Ceaușescu — P.C.R.!").

Aproape în toate întreprinderile 
pe care le-am vizitat mi s-a spus 
că vîrsta medie este de 21—22—28 
de ani. Intr-adevăr, peste tot am 
constatat cu multă bucurie elanul 
lineretului, care s-a angajat să-și 
însușească cunoștințele profesio
nale și tehnice înaintate și care, 
împreună cu muncitorii mai în 
vîrstă, cu inginerii, cu tehnicienii, 
pun de fapt în producție noile și 

tinerele întreprinderi. Putem spu
ne că avem o industrie tînără, cu 
muncitori tineri, care au în fața 
lor o perspectivă luminoasă. Și 
poate că aceasta este cea mai pu
ternică transformare din județul 
dumneavoastră — aceea a însușirii 
de noi cunoștințe, a ridicării nive
lului de cultură și știință al 
tinerei generații, al muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii !“).

în toată țara am realizat o dez
voltare puternică în cincinalul pe 
care l-am încheiat în 1980. Am 
reușit să înfăptuim hotărîrile Con
gresului al XI-lea privind dezvol
tarea teritorială a tuturor județe
lor. Astăzi, în toate județele pa
triei noastre am construit puter
nice întreprinderi industriale, care 
au schimbat fundamental prive
liștea orașelor și satelor, dar, mai 
cu seamă, viața oamenilor. Cine 
dorește să vadă cum s-a înfăptuit 
această politică, să vină în Bis
trița ! Aici, într-adevăr^ în cîțiva 
ani, am reușit să construim o in
dustrie care constituie o mîndrie 
pentru întreaga țară ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este adevărat că unele din aces
te întreprinderi au intrat în pro
ducție cu o anumită întîrziere 
Mai trebuie depuse încă eforturi 
pentru terminarea deplină a con

In mijlocul oamenilor muncii de la Combinatul industrial pentru construcții de mașini din Bistrița

strucțiilor, pentru dotarea comple
tă a tuturor capacităților pe care 
le-am construit și pentru a obține, 
cu mijloacele tehnice de înaltă 
tehnicitate pe care le avem în 
aceste întreprinderi, o producție 
corespunzătoare. Deși sîntem la 
începutul acestei activități în Bis
trița. s-au obținut o serie de re
zultate bune și deosebit de bune, 
ceea ce -ne dă convingerea — și 
pot afirma că am deplina încre
dere că oamenii muncii din Bis
trița vor reuși, in scurt timp, 
să demonstreze forța lor creatoare, 
să demonstreze că, în ciuda fap
tului că sînt muncitori mai tineri 
atît ca vîrstă, cît și ca meserie, 
știu să mînuiască mașinile de 
înaltă tehnicitate, să producă ma
șini de nivel tehnic mondial. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Pentru toate , aceste rezultate, 
doresc să adresez colectivelor de 
oameni ai muncii, tuturor oame
nilor muncii și locuitorilor din 
municipiul Bistrița și din județul 
Bistrița-Năsăud calde felicitări și 
urarea de a obține rezultate cit 
mai bune în îndeplinirea planului 
pe acest an și de a pune astfel o 
bază trainică pentru realizarea în
tregului plan cincinal. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

După cum vedeți, dragi tovarăși, 

și soarele a îndepărtat norii, do
rind să privească ce au realizat 
bistrițenîi, entuziasmul cu care 
sînt hotărîți să înfăptuiască pre
vederile Congresului al Xll-lea. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși și prieteni.
Fără îndoială că aveți — și avem 

cu toții — dreptul să privim cu 
mîndrie ceea ce s-a realizat în 
Bistrița, ceea ce s-a înfăptuit în 
întreaga țară. -Dar nu trebuie să 
uităm nici un moment că sîntem 
revoluționari, sîntem comuniști 
și că, întotdeauna, trebuie să 
vedem și ceea ce nu s-a realizat, și 
ceea ce trebuie să facem pentru ca 
activitatea noastră să fie tot mai 
bună, în toate domeniile. Nu do
resc acum să critic prea mult, dat 
fiind că marea majoritate a noilor 
platforme industriale sînt la înce
putul activității lor. Dar sînt lu
cruri care trebuie să preocupe se
rios conducerile întreprinderilor, 
organizațiile de partid, comitetul 
județean, ministerele, pentru a 
reuși ca aceste minunate și mo
derne întreprinderi să producă la 
capacitatea maximă. Să facem to
tul pentru îmbunătățirea calității 
și ridicarea nivelului tehnic al 
producției ! Să acționăm, în urmă
torii ani, pentru reducerea cheltu
ielilor materiale, pentru creșterea
(Continuare în pag. a IlI-a)

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secetar general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, miine sosește in Republica Socialistă România, intr-o vizită oficială de prietenie, 
tovarășul Serghei Kraigher, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

Tovarășul Serghei Kraigher s-a 
născut în 1914. la Postoina, in Slove
nia. După absolvirea liceului la 
Liubliana, ca student al Facultății de 
medicină, a participat activ la viata 
politică din universitate. în 1934 
a devenit membru al Partidului 
Comunist din Iugoslavia, fiind, in 
același an, arestat și condamnat 
la doi ani închisoare ca urmare 
a activității politice pe care a 
desfășurat-o. După punerea sa în 
libertate, se dedică, pe mai de
parte, muncii de partid, din 1940 
fiind obligat să acționeze în ile
galitate. Tovarășul Serghei Krai
gher a participat încă din 1941 la 
lupta de eliberare națională ; in 
cursul războiului a îndeplinit im
portante sarcini politice și mili
tare.

După eliberarea țării, tovarășu
lui Serghei Kraigher i-au fost în
credințate o serie de funcții de 
răspundere atît în Republica So
cialistă Slovenia, cit și la nivel 
federal. A deținut, între altele, 
funcțiile de vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Republican 
al Sloveniei, președinte al Adu
nării republicane a Sloveniei, gu
vernator al Băncii Iugoslaviei, iar 
în calitate de membru al Consi
liului Executiv Federal, pe acelea 
de director al Institutului federal 
de planificare economică, secretar 
federal pentru industrie, preșe
dinte al Comitetului pentru co
merțul exterior. în 1971—1974 a 
fost membru al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, iar apoi pre
ședinte al Prezidiului Republicii So
cialiste Slovenia. în mai 1979, este 
din nou ales membru al Prezidiului 
R.S.F.I. din partea R.S. Slovenia.

Tovarășul Serghei Kraigher este 
membru al C.C. al U.C.I., fiind ales 
pentru prima oară in acest organ la 
Congresul al VI-lea al U.C.I., in 
1952. La Congresul al IX-lea a fost 
ales și membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I. în toți anii postbelici, pînă 
in 1978, a fost și membru al C.C. al 
U.C. din Slovenia.

Potrivit Constituției R.S.F. Iugo
slavia și regulamentului de funcționa
re a Prezidiului R.S.F.I. ca organ co
lectiv, la 16 mai 1981 Prezidiul R.S.F.I. 
l-a proclamat pe tovarășul Serghe! 
Kraigher in funcția de președinte al 
Prezidiului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, pentru o perioadă 
de un an.

Pentru merite deosebite in timpul 
războiului de eliberare națională și ip 
perioada de construcție socialistă, to
varășul Serghei Kraigher a fost dis
tins cu titlul de Erou al Muncii Socia
liste, cu Ordinul eliberării naționale. 
Ordinul Republicii cu cununa de aur. 
cu alte inalte distincții iugoslave.

Relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 

Adunări și mitinguri ale oamenilor muncii, telegrame 
adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Iugoslavia, dintre România și Iugo
slavia se dezvoltă cu succes, in toate 
domeniile, pe baza trainică a princi
piilor deplinei egalități in drepturi, 
respectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc,

principii de o importanță determinan
tă pentru întărirea prieteniei, a bunei 
vecinătăți, a cooperării pe cele mai 
diferite planuri, a încrederii și înțele
gerii intre statele noastre. O aseme
nea evoluție generatoare de satisfacții 
a relațiilor dintre România și R.S.F.I. 
se înscrie organic pe linia fertilei tra
diții întemeiate prin întilnirile 
frecvente ce au avut loc între tovară
șul Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
tito.

Cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in R.S.F. Iugoslavia, în 
octombrie 1980. precum și la intîl- 
nirea româno-iugoslavă la nivel înalt, 
din februarie anul acesta, de la Ti
mișoara, a fost reafirmată voința 
ambelor părți de a amplifica și in
tensifica dialogul politic, conlucrarea 
pe multiple planuri. In domeniul e- 
conomic. bunăoară — domeniu în 
care grandioasele lucrări hidroteh
nice de pe Dunăre stau mărturie ca
racterului rodnic al colaborării noas
tre — au fost stabilite noi măsuri 
menite să impulsioneze dezvoltarea 
in continuare a relațiilor și schimbu

rilor. să ducă Ia înfăptuirea mai ra
pidă a obiectivelor stabilite de co
mun acord. Pe tărîmul vieții inter
naționale, țările noastre se regăsesc 
in eforturile pentru afirmarea in re
lațiile dintre state a principiilor de
mocratice ale dreptului internațional, 

pentru statornicirea unui climat 
de înțelegere, securitate și încre
dere in Balcani, in Europa și in 
intreaga lume, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și dezarmare, 
in primul nnd a dezarmării nu
cleare, pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Cu prilejul intilnirii româno- 
iugoslave la nivel inalt de la 
Belgrad, din octombrie anul tre
cut, tovarășul Țvietin Miatovici, 
președinte in perioada respectivă 
al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
arăta : „Sintem convinși că con
tinuarea practicii statornicite a 
inlilnirilor ia cel mai inalt nivel 
dintre cele două țări vecine ale 
noastre constituie o cale sigură 
care facilitează și stimulează pro
gresul permanent al relațiilor 
noastre prietenești și al colaboră
rii multilaterale, servind, prin 
aceasta, și intereselor generale".

în cursul dialogului româno- 
iugoslav la nivel înalt din februa
rie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Această intilnire se in- 
scrie in cadrul contactelor tradi
ționale, stabilite de-a lungul ani
lor, prin intilnirile cu tovarășul 
Tito — și doresc să menționez cu 
multă satisfacție concluzia la 
care am ajuns, de comun acord, 
a continua și intensifica aceste 

contacte, de a dezvolta și in viitor 
conlucrarea româno-iugoslavă. A- 
ceasta corespunde deopotrivă intere
selor celor două țări și ponoare, 
cauzei destinderii, colaborării și 
păcii".

Poporul nostru este ferm convins 
că noua intilnire româno-iugoslavă 
la nivel înalt — a doua d!n a~est an 
— va permite, la fel ca și alte aseme
nea momente de referință din cro
nica relațiilor noastre, amplificarea 
pe mai deoa’-te a raporturilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia. între Republica So -ialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, in interesul po
poarelor român și iugoslave, al cau
zei socialismului, independenței, co
laborării internaționale și păcii in 
lume.

Cu această convingere și animat 
de sentimente de profundă stimă șl 
prețuire, poporul nostru îl întimpină 
pe înaltul oaspete din Iugoslavia ve
cină și prietenă cu călduroasa si tra
diționala urare de „Bun venit pe pă- 
mintul românesc !“.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a continuat, sîmbătâ, seria vizitelor de lucru între
prinse în unele județe din nord-vestul țării. In această zi, 
secretarul general al partidului, însoțit de tovarășii losif Banc 
ți Richard Winter, s-a întilnit cu colective muncitorești din 
Bistrița-Nâsăud, unul din județele care a cunoscut, în anii 
construcției socialiste ți îndeosebi in ultimul cincinal, profunde 
prefaceri revoluționare pe toate planurile vieții materiale ți 
spirituale.

Si aici. în cadrul amplului dialog, 
ca și în întîlnirile pe care le-a avut 
în zilele anterioare, pe meleagurile 
transilvane, secretarul general al 
partidului a examinat. împreună cu 
numeroși oameni ai muncii din in
dustrie. cu specialiști. Cu activiști de 
partid și de stat, cu factori de răs
pundere din ministere economice re
zultatele obținute în îndeplinirea pre
vederilor primului an al noului cin
cinal, precum și modul cum se reali
zează sarcinile privind aplicarea si 
perfectionarea noului mecanism eco- 
nomico-financiar, autoconducerea 
muncitorească si autogestiunea, ridi
carea eficientei economice, a calității 
muncii in toate sectoarele de acti
vitate.

Ințilnirile secretarului general al 
partidului cu cei ce muncesc pe o- 
goarele județului Bistrita-Năsăud au 
prilejuit, de asemenea, o temeinică 
analiză a activității desfășurate in 
vederea obținerii unor producții agri
cole vegetale și animale cit mai 
mari, a sporirii contribuției județului 
la constituirea fondului central de 
produse agroalimentare. pentru rea
lizarea autoconducerii si autoanrovi- 
zionării. pentru înfăptuirea obiective
lor noii revoluții în agricultură.

Vizita a constituit, pentru locuitorii 
din județul Bistrita-Năsăud — ro
mâni, maghiari, germani — un nou 
prilej de reafirmare a sentimentelor 
de dragoste, de profundă stimă si re
cunoștință fată de conducătorul par
tidului si statului nostru, ale cărui 
repetate întilniri cu oamenii muncii 
din această parte a tării au avut un 
rol de cea mai mare însemnătate in 
dezvoltarea orașelor si satelor jude
țului. Astfel. în anii din urmă, jude
țul Bistrita-Năsăud a evoluat SDre o 
economie complexă, în cadrul căreia 
industria a devenit ramura predomi
nantă. Prin materializarea unui vo
lum de investiții superior cheltuieli
lor totale efectuate în ultimele trei 
cincinale pentru dezvoltarea econo
mică. în perioada 1976—1980 in jude
țul Bistrita-Năsăud au fost construite 
50 de obiective industriale impor
tante.

Puternica dezvoltare economică a 
fost însoțită de realizări însemnate și 
pe plan social, materializate in spo
rirea veniturilor, dezvoltarea învăță- 
mintului. îmbunătățirea ocrotirii să
nătății. Numai în cincinalul trecut au 
fost construite în acest județ peste 
11 000 de apartamente si numeroase 
obiective social-culturale.

Pe deplin convinși că înnoirile fun
damentale intervenite în viața lor. 
ca dealtfel a întregului popor, sînt 
rodul nemijlocit al edificării orin- 
duiril socialiste, oamenii muncii din 
județ își exprimă totala adeziune la 
politica internă a partidului si statu- 
1 ui nostru. voința unanimă de a o în
făptui neabătut. In același timp, toți 
cei ce trăiesc și muncesc în cuprin
sul județului Bistrita-Năsăud. fără 
deosebire de naționalitate, și-su ex
primat deplina aprobare fată de 
noua inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Cu asemenea ginduri luminoase, cu 
sentimente de dragoste fierbinte si 
de profundă recunoștință l-au primit 
simbătă. în mijlocul lor. făuritorii de 
bunuri materiale si spirituale din a- 
cest județ pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Este ora 9. Elicopterul prezidențial 
aterizează ne platforma industrială a 
orașului Beclean. unde domnește o 
atmosferă de puternic entuziasm. 
Mii de oameni ai muncii din locali
tate. din așezările învecinate au ve
nit aici dis-de-dimineață pentru a 
saluta' sosirea in județul lor a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele republicii. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. ..Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“. 
Pe numeroase pancarte sînt înscrise 
lozincile „Nu bombei cu neutroni !“, 
„Pace — dezarmare !“, „Nu rachete 
in Europa !“, ma.nifestîndu-se astfel 
cu putere deplina satisfacție, mîndria 
patriotică, sprijinul față de noua și 
strălucita inițiativă de pace a Româ
niei. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Răsună puternice și înde
lungi urale.

Intilnirea cu secretarul general al 
partidului, în cadrul vizitei de lucru, 
este transformată, din primele mo
mente, Intr-o adevărată sărbătoare. 
Sentimentelor de bucurie ale locui
torilor de pe plaiurile Bistriței și 
Năsăudului prilejuite de reîntilnirea 
cu tovarășul Nicolae Ceausescu le-a 
dat glas primul secretar al Comite
tului județean de partid. Mihai Ma
rina, care a adresat un călduros bun 
venit.

Se intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România. To
varășul Nicolae Ceaușescu trece in 
revistă garda de onoare, alcătuită din 
militari ai forțelor noastre armate, 
din membri ai gărzilor patriotice și 
ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei.

Ca semn al tradiționalei ospitali
tăți. păstrată ih toate așezările ro
mânești. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întimpinat cu piine și sare, este 
invitat să guste din plosca eu vin. 
Tinere și tineri, pionieri și șoimi ai 
patriei inminează secretarului gene
ral al partidului frumoase buchete 
de flori.

S-a vizitat mai lntii ÎNTRE
PRINDEREA METALURGICĂ
— unde tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întimpinat de Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
Pâtre Zimbran. directorul Centralei 
Industriale de resort.

Secretarului general al partidului 
ii sînt prezentate de către directorul 
întreprinderii, Doru Blaga. aspecte 
legate de dinamica și structura pro
ducției. de principalii indicatori de 
plan. Intrată în funcțiune cu trei 
ani în urmă, unitatea dispune de o 
trăgătorie de oțel moale și o secție 
de prelucrări. în acest cincinal fiind 
prevăzute să intre în circuitul pro
ductiv încă două trăgătorii de sîrmă 
si o secție de cabluri de tracțiune, 
în prezent se află in probe tehno
logice laminorul de sîrmă. primul 
de acest fel proiectat și executat in 
întregime in tară. Preocuparea co
lectivului de aici pe linia diversifi
cării producției, a lărgirii gamei 
sortimentale s-a soldat cu bune re
zultate. produsele întreprinderii 
fiind de deosebită utilitate in dife
rite sectoare ale economiei naționale
— agricultură, telecomunicații, con
strucții, electrotehnică. Ele sint so

licitate, în același timp, și pe piața 
externă, fiind deja exportate într-o 
serie de țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează secția laminorului,« unde ur
mărește pe flux tehnologic fazele 
procesului de producție. In timpul 
dialogului cu factorii de răspundere 
prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se accelereze desfășu
rarea probelor tehnologice și purtarea 
în funcțiune a laminorului de sirmă. 
Totodată, secretarul general al parti
dului a cerut să se acționeze pentru 
asimilarea de noi mărci și sorti
mente. care să permită valorificarea 
cit mai eficientă a metalului. Luind 
în discuție posibilitățile de export 
ale întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat să se ia 
toate măsurile pentru satisfacerea in 
cele mai bune condiții a comenzilor 
beneficiarilor externi.

Secretarul general al partidului a 
vizitat apoi ÎNTREPRINDEREA 
DE COVOARE-BECLEAN.

In întimpinare au venit ministrul 
industriei ușoare. Lina Ciobanu, 
directorul general al Centralei indus
triei linii. Ion Topoleanu. In fața 
machetei întreprinderii, cea mai 
nouă unitate economică a județului, 
a unor grafice și tabele, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost informat 
de către Ana Litinschi. directoarea 
întreprinderii, că, de la punerea în 
funcțiune — care a avut loc la finele 
lunii august 1981 — și pînă la ora 
actuală, indicatorii producției marfă 
și netă au fost îndepliniți și depă
șiți. Invitat să cunoască secțiile de 
fabricație ale întreprinderii, echi
pată aproape în întregime cu mașini 
și utilaje realizate în țară, secreta
rului general al partidului i s-a ra
portat că, la atingerea parametrilor 
proiectați, în 1982, unitatea, care fo
losește drept materie primă mate
riale refolosibile, va produce circa 
650 000 metri pătrați de covoare mo- 
chetate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. a- 
preciind sistemul de iluminat natu
ral practicat aici, care oferă condiții 
optime de lucru, a cerut să se impul
sioneze amplasarea utilajelor ce mai 
sint necesare în secțiile de produc
ție. Considerind că între întreprinde
rea de covoare si cea metalurgică de 
pe platforma Beclean există spațiu 
suficient, secretarul general al parti
dului a indicat ca în acest peri
metru să se construiască o secție de 
covoare plușate, unde vor fi valori
ficate firele produse la unitatea din 
imediata apropiere.

Pe parcursul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i s-au făcut calde 
manifestări de dragoste și stimă. 
Secretarul general al partidului s-a 
interesat de cîștigurile realizate, de 
condițiile de muncă și viată de care 
dispun muncitorii întreprinderii. Țe
sătoarele si filatoarele, care alcătuiesc 
mai bine de 65 Ia sută din totalul 
forței de muncă a întreprinderii. 
Si-au exprimat satisfacția pentru a- 
ceastă adevărată bijuterie a indus
triei ușoare românești in care își 
desfășoară activitatea.

Secretarul general al partidului a 
felicitat tinărul colectiv al întreprin
derii pentru rezultatele obținute și 
și-a exprimat încrederea că oamenii 
muncii de aici vor face totul pentru 
îndeplinirea și depășirea indicatori
lor de plan, pentru realizarea unor 
producții de calitate superioară. In 
numele tuturor, directoarea uhitătii a 
exprimat angajamentul de a nu pre
cupeți nici un efort pentru transpu
nerea in viată a indicațiilor primite 
cu acest prilej, a dat asigurări că 
muncitorii, specialiștii,» întregul co
lectiv al întreprinderii vor acționa cu 
hotărire pentru a ridica rezultatele in 
producție la nivelul de dotare tehni
că. al condițiilor de muncă și viată 
ce le-au fost create.

La plecarea de pe platforma indus
trială din Beclean. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări oame
nilor muncii din cele două unităti 
vizitate, urindu-le noi succese, sănă
tate si fericire.

Primarul orașului. Stefan Putură, 
a mulțumit secretarului general al 
partidului pentru vizită și a expri
mat hotărirea tuturor celor ce trăiesc 
si muncesc în această localitate. în 
plină dezvoltare, de a munci cu devo
tament pentru aplicarea in viată a 
indicațiilor primite.

Copii și tineri, stăpîniti de emoție, 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
flori, tin să-l îmbrățișeze ca pe un 
părinte.

în aplauzele si ovațiile celor pre- 
zenti. elicopterul prezidențial se în
dreaptă spre orașul Năsăud.

In întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a venit, practic. întreaga 
populație a Năsâudului. tineri și 
vîrstnici, bărbați si femei, multi îm- 
brâcati în pitorescul strai popular 
local.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial. mulțimea scanda cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu si poporul !“. „Ceaușescu 
— pace !“. Prin această caldă si vi
brantă manifestare. năsăudenii au 
exprimat sentimentele lor de recu
noștință pentru tot ce s-a făcut și se 
face în vederea dezvoltării Năsăudu- 
lui. alături de celelalte localități ale 
țării.

In numele localnicilor. Dumitru 
Nechita, secretarul comitetului oră
șenesc de partid, primarul orașului, 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros bun venit.

Gazdele invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să viziteze tinăra ÎNTRE
PRINDERE DE PRELUCRARE 
A MASELOR PLASTICE, pri
ma unitate a industriei chimice din 
județ.

La sosirea în întreprindere, secre
tarul general al partidului este în
timpinat de Gheorghe Caranfil, mi
nistrul industriei chimice. Ștefan 
Dima. adjunct al ministrului con
strucțiilor industriale.

In fata machetei întreprinderii, a 
unor panouri si grafice. Eugen Mol
dovan, directorul unității, prezintă 
stadiul de realizare a acestui obiec
tiv industrial, rezultatele obținute de 
tinărul colectiv de aici. Secretarul 
general al partidului este informat, 
de asemenea, că pe zece luni ale a- 
cestui an tinerii chimiști au reușit să 
depășească prevederile la producția 
netă cu 12,7 la sută, la productivita

tea muncii cu 25 la sută, iar la bene
ficii cu 5 la sută, succese ce atestă 
ferma lor hotărire de a îndeplini in 
mod exemplar planul pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează apoi principala hală de fabri
cație a întreprinderii, dotată cu ma
șini moderne de înaltă productivita
te. Gazdele înfățișează preocupări în 
direcția îmbunătățirii continue a ac
tivității întreprinderii — grăbirea 
punerii in funcțiune a noilor capaci
tăți. darea în exploatare a instalații
lor care să asigure transportul pneu
matic al materiilor prime, reducerea 
consumului de energie electrică pe 
tona de produs, recuperarea materia
lelor refolosibile și introducerea lor 
in circuitul productiv.

In oadrul unei expoziții amenajate 
în incinta întreprinderii, secretarului 
general al partidului îi sînt prezen
tate produsele realizate de chimiștii 
năsăudeni — bacuri si repere pentru 
acumulatori, o gamă variată de am
balaje de diferite dimensiuni, folii, 
saci, diverse bunuri de consum.

Apreciind realizările chimiștilor 

In timpul vizitei la întreprinderea textilâ din Năsăud

năsăudeni. secretarul general al par
tidului le-a cerut să-și concentreze 
eforturile in vederea scurtării ter
menelor de dare in exploatare a uti
lajelor montate sau aflate in probe, 
diversificării gamei sortimentale și, 
îndeosebi, a reperelor pentru indus
tria constructoare de mașini, sporirii 
producției, în special a celei destinate 
exportului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat conducerii mi
nisterului de resort să întreprindă 
măsuri adecvate pentru a asigura în
treprinderii din Năsăud necesarul de 
materii prime care să permită func
ționarea ei la întreaga capacitate.

S-a vizitat în continuare cea de-a 
doua unitate industrială de interes 
republican din Năsăud — ÎNTRE
PRINDEREA TEXTILĂ. In ta- 
tîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au venit Lina Ciobanu, 
ministrul industriei ușoare. Gheor
ghe Cazan, director general al cen
tralei industriale de profil.

■ In cadrul unei microexpozitii. di
rectorul întreprinderii. Andrei Pop, a 
prezentat profilul de producție al u- 
nitătii. principalii indicatori ce defi
nesc activitatea acestui colectiv, a că
rui virstă medie este sub 22 de ani. 
Sint relevate rezultatele înregistrate 
în direcția sporirii producției fizice 
și nete, a exportului și îmbunătățirii 
calității produselor.

Secretarul general al partidului 
este invitat să viziteze secția de fila
tură. unitate nouă, dotată cu moder
ne utilaje de productivitate ridicată 
realizate în tară.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat 
cu bucurie de tinerele muncitoare, 
care i-au oferit flori si i-au adresat 
calde cuvinte de bun sosit, urări de 
viată lungă si sănătate.

Adresînd felicitări colectivului uni
tății. secretarul general al partidului 
a indioat conducerii întreprinderii să 
acționeze cu toată hotărirea pentru 
atingerea in cel mai scurt timp a pa
rametrilor broiectati la filatura de 
bumbac, intrată în producție anul 
trecut, să se preocupe mai departe 
de îmbunătățirea producției. în ve
derea creșterii exportului si pătrun
derii pe noi piețe a țesăturilor reali
zate la Năsăud. In același timp, s-a 
cerut să se acorde si pe viitor întrea
ga atenție calificării si specializării 
muncitoarelor.

Mulțumind pentru aprecierile la 
adresa activității colectivului, pentru 
indicațiile primite, directorul între
prinderii a exprimat angajamentul 
muncitoarelor de a depune toate e- 
forturile pentru transpunerea lor în 
practică, pentru realizarea exempla
ră a planului pe acest an si pe între
gul cincinal.

La despărțirea de locuitorii orașu
lui Năsăud. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „As dori să vă 
adresez, tovarăși, un salut călduros, să 
vă felicit pentru aceste întreprinderi 

modeme, să vă urez să obțineți re
zultate cit mai bune in producție, 
multă sănătate si fericire".

Elicopterul prezidențial s-a îndrep
tat apoi către reședința județului, 
aterizind pe un platou in apropierea 
PLATFORMEI INDUSTRIALE 
DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA. 
Au venit ca sâ-1 intim pine pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu constructori de 
mașini, sticlari si textiliști. cadre di
dactice si elevi, mii și mii de oameni, 
tineri și virstnici. Dind glas recunoș
tinței pe care o poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea ce 
a făcut si face spre binele întregii 
națiuni, ei scandează cu înflăcărare 
numele partidului și al secretarului 
general. Cuvlntele-simbol „Ceausescu 
— P.C.R. I". ..Ceausescu si poporul !“, 
intrate in conștiința poporului nos
tru. răsună acum pe arterele orașului 
împodobit de sărbătoare. Se scan
dează. de asemenea, cu putere 
„Ceaușescu — pace !“. „Ceaușescu-n 
tot ce face este omul pentru pace !“, 
în timp ce pe mari pancarte sint ex
primate năzuințele arzătoare ale ce
lor ce muncesc si trăiesc pe aceste 
meleaguri, ale întregului nostru po
por : „Nu bombei cu neutroni !“, 
„Vrem pace pe pămînt !“, „Nu ra- 
chete-n Europa !“, „Să triumfe liber
tatea. pacea și securitatea !“.

Sub cerul de cristal al orașului 
domnește o atmosferă de puternic 
entuziasm. Numeroși tineri oferă 
flori secretarului general al partidu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășii Dumitru Popa, 
ministrul construcțiilor industriale. 
Nicu Constantin, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini, Alexandru Necula, adjunct al 
ministrului industriei de mașini-u- 

nelte. electrotehnică si electronică. 
Dumitru Nistor, directorul combina
tului.

La începutul vizitei, arhitectul-sef 
al județului. Cornel Țăranu. a pre
zentat zona industrială de Vest a o- 
rașului Bistrița, in care se află am
plasat combinatul. A fost subliniat 
faptul că această puternică platfor
mă industrială s-a creat în ultimul 
deceniu si jumătate, perioada cea 
mai rodnică, cea mai bogată în îm
pliniri din viața municipiului si a ju
dețului, a întregii țări. Situată in 
imediata apropiere a unor noi și 
mari cartiere de locuințe, platforma 
se întinde pe o suprafață de 180 de 
hectare. Potrivit indicației secretaru
lui general al partidului, ea s-a or
ganizat în jurul unităților existente 
aici in 1975. fiind concepută într-o 
viziune unitară. Pe cuprinsul său 
s-au ridicat, în cincinalul tre
cut, 30 de obiective si capaci
tăți de producție. grupate ne 
importante ramuri industriale, cum 
sînt : construcția de mașini, de 
mașini-unelte. electrotehnica Si e- 
lectronica, chimia, economia fores

tieră și materialele de construcții, e- 
nergia electrică, industria ușoară, 
construcțiile industriale etc. Tot pe 
platformă se vor construi. în următo
rii ani. alte unităti economice. Va
loarea -producției realizate in în
treprinderile situate în această zonă 
industrială s-a cifrat. în 1980. la un 
miliard opt sute mii lei și va crește. 
Ia finele actualului cincinal, la 7,1 
miliarde lei. In unitățile de pe plat
formă lucrează, in prezent. 14 000 de 
oameni ai muncii, urrpînd ca numărul 
lor să sporească, in 1985, la 24 000.

Cea mai mare unitate de pe plat
formă și din județ o reprezintă 
COMBINATUL INDUSTRIAL 
PENTRU CONSTRUCȚII DE 
MAȘINI, care are astăzi bucuria 
și satisfacția de a avea din nou ca 
oaspete drag și stimat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In toamna anului 
1976, cînd a avut Ioc vizita prece
dentă a secretarului general al parti
dului la Bistrița, aici exista doar o 
singură fabrică de utilai tehnologic 
pentru industria materialelor de con
strucții și refractare. Atunci s-a 
hotărît construirea marelui combinat, 
in cadrul căruia funcționează acum 
4 fabrici cu 14 secții productive, de
servite de peste 7 000 de oameni ai 
muncii. In anii ce au trecut de la 
darea in funcțiune a primelor capa
cități. producția-marfă a combinatu
lui a crescut de aproape 7 ori. pro
ducția netă de 5.5 ori. iar producti
vitatea muncii s-a dublat. Gama 
produselor realizate s-a extins de Ia 
10 sortimente. în 1976. Ia peste 150 
în prezent, cuprinzînd mașini, utilaje, 
instalații și echipamente de înaltă 
tehnicitate și complexitate. Produsele 
combinatului se exportă în 11 țări, 
fiind tot mai apreciate pe piața mon
dială.

Infătișind dezvoltarea combinatu
lui. gazdele îl invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să viziteze mai 
multe sectoare de bază ale unității: 
secțiile de prelucrări mecanice, de 
utilaj metalurgic și electrofiltre. din 
cadrul fabricii de utilaj tehnologic, 
secția de elemente hidropneumatice a 
fabricii mecanice, turnătoria de otel, 
fabrica de produse electrotehnice și 
secția de acumulatori.

Specialiștii informează pe secretarul 
general al partidului despre organi
zarea fluxurilor tehnologice, despre 
preocupările colectivului privind creș
terea calității si diversificarea pro
ducției. promovarea progresului teh
nic. diminuarea consumurilor de ma
terii prime, materiale si energie, re
ducerea importurilor. In acest sens, 
sint prezentate cîteva produse noi. 
unele in curs de asimilare și repre- 
zentînd premiere tehnice, cum sînt 
reductoare cicloidale. cu largă utili
zare în economie, schimbătoare de 
Căldură din aluminiu pentru indus
tria aeronautică si pentru motoare 
mari cu ardere internă, echipamente 
hidromecanice pentru hidrocentrale, 
instalații pentru tratarea anei la ter
mocentrale. cilindri pneumatici și 
motoare pneumatice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat colectivul combinatului pen
tru succesele obținute, pentru rezul
tatele în introducerea unor tehno
logii modeme. Totodată, secretarul 
general al partidului a cerut să se 
asigure o mai judicioasă folosire a 
capacităților și instalațiilor existente. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat. de asemenea, să se ia măsuri 
pentru executarea. în unitate, a 
bacurilor și reperelor pentru acumu
latori, care în prezent se fabrică la 
întreprinderea de prelucrare a mase
lor plastice de la Năsăud. în vederea 
realizării integrale a acumulatorilor 
în combinat.

Pretutindeni, în secțiile și fabricile 
vizitate, secretarul general al parti
dului a fost primit cu deosebita căl
dură și multă dragoste de muncitorii 
combinatului, care i-au oferit flori 
și i-au urat ani mulți în fruntea 
partidului și statului, spre binele 
țării și al poporului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit la mai multe locuri de muncă, 
a stat de vorbă cu muncitorii, s-a 
interesat de activitatea și preocupă
rile lor, de condițiile lor de muncă 
și viață.

Muncitorii i-au mulțumit secreta
rului general al partidului pentru 
grija statornică ce o poartă bună
stării și fericirii celor ce muncesc, 
asigurîndu-1 că vor răspunde acestei 
griji printr-o activitate tot mai bună, 
prin rezultate tot mai mari în pro
ducție.

A fost vizitată In continuare 
ÎNTREPRINDEREA DE STI- 
CLĂRIE-MENAJ.

Aid, secretarul general al parti
dului a fost întimpinat de Lina 
Ciobanu, ministrul industriei ușoare, 
Gheorghe Tențu, diredorul general 
al Centralei industriei sticlei și ce
ramicii fine, de un mare număr de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
care au făcut conducătorului parti
dului sî statului o “deosebit de căl
duroasă primire. ’ r '

In fața vitrinelor cuprinzînd pro
duse realizate la un înalt nivel cali
tativ și cu mult gust artistic. în fața 
graficelor ilustrînd creșterea eficien
ței economice a unității. Francisc 
Schweller. diredorul întreprinderii, 
raportează secretarului general al 
partidului că această modernă uni
tate industrială — avînd o capaci
tate anuală de 1 740 tone produse de 
stidărie fină pentru menaj, din care 
un volum important este destinat 
exportului — a depășit prevederile 
planului pe 10 luni la producția netă 
și marfă cu mai bine de 2.3 milioane 
lei. întregul snor fiind obținut 
pe seama creșterii productivității 
mundi.

Conducătorul partidului și statului 
este informat asupra preocupărilor 
constante existente aici in domeniul 
înnoirii gamei sortimentale, al per
fecționării tehnologiilor de fabri
cație. reducerii consumurilor speci
fice de combustibil și energie. Nu
mai în acest an au fost create si 
introduse in fabricație 235 produse 
noi. căutate și apreciate de către 
benefidarii interni și externi. Spiri
tul de buni gospodari al sticlarilor 
bistrițeni este ilustrat și de faptul 
că astăzi, pentru obținerea unui mi
lion lei producție, se consumă cu 
aproape jumătate mai puțin gaz me
tan si energie electrică decit în anul 
1976.

în secția cuptoare-preparare are 
loc un moment emoționant : in 
aplauzele și uralele muncitorilor din 
fața vetrelor cu lichid incandescent, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i se 
înminează o frumoasă vază de cristal 
gravat, primul cristal de Bistrița, 
elaborat aici pentru întiia dată în 
țară, printr-un procedeu tehnologic 
conceput și pus la punct prin efort 
propriu. Punerea în fundiune a 
liniei de elaborare continuă a cris
talului, cu o capacitate de 500 tone 
pe an, conferă topiturii de sticlă o 
valoare de peste 5 ori mai mare 
decit cea obișnuită.

Felicitindu- i călduros pe creatorii 
cristalului bistrițean, secretarul ge
neral al partidului le adresează în
demnul de a persevera pe această 
cale a îndrăznelii tehnice novatoare, 
de a-și materializa în noi realizări de 
prestigiu măiestria lor profesională.

Se vizitează apoi sectoarele de 
șlefuire și gravură, urtde pe liniile 
tehnologice se află primele produse 
din cristal de Bistrița. In hala care 
strălucește de lumină, gazdele au 
așezat. în cinstea venirii înaltului 
oaspete, vaze si ghivece cu flori.

Apreciind rezultatele muncii sti
clarilor. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a recomandat ca noile produse din 
cristal ale întreprinderii să-și gă
sească desfacere și pe piața externă. 
Au fost, de asemenea, date indicații 
vizînd extinderea acțiunii de redu
cere a consumului specific de com
bustibil gazos, prin dotarea tuturor 
agregatelor cu recuperatoare de 
căldură, așa cum a fost rezolvată 
această problemă la cuptorul de ela
borare a cristalului, utilizarea mate
riilor prime indigene și îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de muncă.

Oprindu-se pe unul din palierele 
întreprinderii, secretarul general al 
partidului remarcă solariile ampla
sate în Imediata apropiere, destinate 
aprovizionării cu legume proaspete a 
cantinei, si recomandă extinderea a- 
cestei experiențe.

La plecare. în numele întregului 
colectiv, directorul întreprinderii a 
mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvintele de apre
ciere la adresa celor ce muncesc aici, 
pentru indicațiile date, ce vor jalona 
în acest cincinal munca sticlarilor 
bistriteni. a exprimat angajamentul 
lor ferm și unanim de a le da viață 
in cel mai scurt timp.

La COOPERATIVA AGRI
COLĂ DE PRODUCȚIE BIS
TRIȚA, în întîmpinarea secretarului 
general al partidului au venit un 
mare număr de membri cooperatori 
care au scandat minute in, șir : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“. Tradiționala urare de 
bun venit a fost adresată de preșe
dintele acestei unităti. Gheorghe 
Jiga. după care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să guste din 
pîinea. sarea și vinul locului. Erau 
de asemenea prezenți Emilian Mi- 
hăilescu. adjunct al ministrului agri
culturii si industriei alimentare. Cse- 
resnyes Bela. vicepreședinte al Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Directorul direcției agricole jude
țene, ing. loan Pireu, a raportat se
cretarului general al partidului că. în 
conformitate cu indicațiile stabilite 
cu prilejul precedentelor vizite de. 
lucru efectuate în Bistrita-Năsăud; 
oamenii muncii din agricultura jude
țului au acționat perseverent în do
meniul sporirii producțiilor de fructe 
și a celor animaliere, pomicultura si 
zootehnia fiind de fapt ramurile de 
bază ale agriculturii acestor locuri, 
S-a subliniat că. prin modificarea 
substanțială a structurii livezilor, aii 
crescut suprafețele cu plantații in
tensive si superintensive la aproape 
3 000 hectare in prezent, urmind in 
1985 să se atingă 5 000 hectare. Ca 
urmare, producțiile de fructe, in 
urma intrării pe rod, vor spori de ln> 
31 mii tone în medie, în cincinalul' 
1976—1980, la 124 mii tOQte în 1985.»

Pe baza valorificării m bune a 
potențialului pămintului și in special 
a pajiștilor naturale, care reprezintă 
57 la sută din terenul agricol exis
tent in județ, efectivele de animale 
vor creste. în 1985. la 165 mii capete, 
iar ovinele la 482 mii capete.

Interesindu-se de incărcătura de 
animale la o sută de hectare teren 
agricol, secretarul general al parti
dului a indicat să sporească substan
tial acest indice, in special la speciile 
porcine și ovine, deoarece județul 
se situează sub realizările obținute in 
alte zone ale țării care au condiții 
pedoclimatice similare. S-a cerut, 
totodată, să fie sporite substantial 
producțiile de lapte in unitățile agri
cole și la gospodăriile populației, să 
se caute cele mai eficiente soluții 
pentru ameliorarea masivă a raselor,

In continuare, secretarul general al 
partidului a fost informat că în anii 
actualului cincinal agricultura jude
țului iși va dubla livrările de carne 
la fondul de stat, iar producția de 
lapte destinată aceluiași scop va fi 
mai mare cu 41 la sută. La sfîrsitul 
cincinalului actual, ponderea zooteh
niei în volumul producției agricole 
globale a județului va fi de 57 la 
sută. împreună cu pomicultura ur
mind să depășească 70 procente.

Apreciind rezultatele bune obținu
te, secretarul general al partidului a 
subliniat că mai există încă rezerve 
nepuse complet în valoare, indicînd 
în acest sens o mai eficientă folosire 
a pămintului în vederea sporirii can
tităților de furaje la unitatea de su
prafață, a creșterii producției de 
masă verde pe pășuni, in special a 
celor situate în zonele de deal si 
munte; Au fost apreciate producțiile 
obținute în sectorul zootehnic, dome
niu în care unitatea bistriteană este 
un adevărat etalon al județului.

Producțiile de 4 000 litri lapte pe 
fiecare vacă furajată constituie in
tr-adevăr o performantă, a subliniat 
secretarul general al partidului, dar 
ele pot fi în viitor depășite.

S-ău vizitat în continuare mater
nitățile fermei, depozitele de furaje, 
bucătăria furajeră, precum si un 
grajd de vaci cu lapte. Secretarul 
general al partidului a felicitat în
grijitorii care se dovedesc a fi buni 
gospodari, vrednici crescători de 
animale.

Pe întregul parcurs al vizitei, înal
tul oaspete a fost aclamat cu multă 
căldură, i-au fost oferite flori, i-au 
fost transmise în grai ales urări de 
sănătate și viată lungă în fruntea 
partidului și statului nostru.

De la cooperativa agricolă de 
producție — Bistrița, coloana oh. 
cială se îndreaptă spre cer trul mu
nicipiului, unde urmează su se des
fășoare adunarea populară.

Mii și mii de oameni se află pe 
străzile orașului, animați de aceeași 
dorință fierbinte de a saluta. încă o 
dată, cu toată căldura inimii. cu 
toată dragostea și stima, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Numeroase for
mații artistice întregesc la rindul 
lor. prin cintec și dans, această 
ambianță sărbătorească, de intensă 
bucurie și satisfacție.

Despărțirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de locuitorii județului Bis
trita-Năsăud are loc pe stadionul mu
nicipal. Pionieri si șoimi ai patriei, 
tineri si tinere oferă secretarului ge
neral al partidului frumoase buchete 
de flori. O companie alcătuită din mi
litari ai forțelor noastre armate si 
membri ai gărzilor patriotice prezin
tă onorul. Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste România.

Miile de oameni aflați in tribune 
flutură stegulețe roșii si tricolore, 
aclamă îndelung, scandează intr-un 
singur glas numele partidului, al se
cretarului său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu simpatie acestei însuflețite 
manifestații de dragoste și recu
noștință. Adresîndu-se celor prezenți, 
secretarul general al partidului 
spune : „încă o dată vă urez multe 
succese, multă sănătate si fericire. 
La revedere, dragi tovarăși !“.

Ca un ecou al acestui cald mesaj 
al conducătorului partidului si sta
tului. în incinta stadionului răsună 
puternic cuvintele : „Ceaușescu — 
bistrlțenii!“.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, Mihai Marina, adre
sează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde mulțumiri pentru vi
zita efectuată, pentru indicațiile for
mulate cu acest prilej și subliniază 
hotărirea fierbinte a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din județul 
Bistrita-Năsăud de a munci susținut, 
cu dăruire exemplară, pentru obți
nerea unor rezultate cit mai bune în 
toate sectoarele de activitate.

Desfășurată intr-o atmosferă vi
brantă. vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Bistri
ta-Năsăud. ca dealtfel în toate jude
țele în care s-a aflat în aceste zile 
conducătorul partidului șl statului, a 
prilejuit si de această dată o amplă 
și impresionantă manifestare a uni
tății întregului ponor în jurul parti
dului. al secretarului său general. In 
același timp, fiecare moment al vi
zitei a ilustrat. în modul cel mai 
grăitor, legătura strinsă. nemijlo-ită 
și permanentă a partidului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu masele 
largi de oameni ai muncii, cadrul 
optim de consultare și de antrenare 
a acestora la rezolvarea celor mai 
imoortante probleme ne care Ie ri
dică înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Cuvîntarea tovarășului Nicolae

(Urmare din pag. I)

eficienței economice în toate do
meniile, aplicînd ferm noul meca
nism economic, autoconducerea 
muncitorească și autogestiunea în 
fiecare unitate. Oamenii muncii 
trebuie să acționeze în calitate de 
proprietari ai acestor moderne uzi
ne și întreprinderi, în calitate de 
producători și de beneficiari a tot 
ceea ce se produce, pentru că tot 
ceea ce realizăm aici și în întrea
ga țară aparține în întregime po
porului și trebuie să servească nu
mai și numai poporului, dezvoltă
rii generale a patriei, ridicării con
tinue a bunăstării materiale a na
țiunii noastre! (Urale și aplauze 
puternice : se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Județul Bistrița-Năsăud este, în 
același timp, și un județ agricol ; 
are o zootehnie bună, mari posi
bilități pentru ca, in următorii ani, 
să realizeze progrese însemnate 
în dezvoltarea agriculturii, a zoo
tehniei, în asigurarea condițiilor 
pentru o bună aprovizionare a 
populației și chiar o anumită con
tribuție — îndeosebi la came și 
lapte — pentru fondul de stat. 
Trebuie să se aplice cu toată con
secvența și în agricultura din 
Bistrița principiile autoconduce- 
rii și autoaprovizionării, în așa 
fel incît fiecare localitate, fie
care oraș să dispună de tot ce 
este necesar, să poată controla și 
asigura producerea a tot ceea ce îi 
trebuie pentru o bună aprovizio
nare. Și județul Bistrița dispune 
de toate condițiile în această pri
vință. Doresc să adresez și țără
nimii cooperatiste, întregii țără- 
nimi, oamenilor muncii de la sate, 
din agricultură, chemarea ca — la 
fel ca muncitorii din industrie — 
să acționeze cu toată fermitatea 
pentru o recoltă tot mai bogată, 
pentru o zootehnie tot mai avan
sată, pentru o producție agricolă 
tot mai puternică, care să aducă o 
contribuție însemnată la dezvolta
rea agriculturii din patria noastră, 
la înfăptuirea noii revoluții agra
re. (Aplauze și urale puternice : se 
scandează „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !“).

Doresc ca, de la această mare a- 
dunăre populară, să adresez țără
nimii cooperatiste, întregii țără- 
nimi. tuturor oamenilor muncii 
din agricultură felicitări pentru 
ceea ce au realizat pînă acum, 
precum și urarea de a face totul 
pentru ca, încă din 1982, să obțină 
recolte mult mai mari decît în tre
cut, ca realizările lor pe cincinal să 
se înscrie cel puțin în prevederile 
Congresului al XII-lea, ale planu
lui cincinal. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.!“).

Una din problemele importante 
ale activității viitoare în industria 
bistrițeană o reprezintă pregătirea 
cadrelor de- muncitori și specia
liști, preocuparea pentru a asigu
ra, in următorii ani, forța de mun
că necesară, de înaltă calificare, 
în toate întreprinderile, de a or
ganiza bine activitatea în școlile 
profesionale, cursurile de reciclare 
și de pregătire profesională. Tre
buie să nu uităm nici un moment 
că mașinile de înaltă tehnicitate 
cdr cunoștințe tehnice și profesio
nale foarte înalte — și fiecare 
muncitor, fiecare maistru, fiecare 
inginer, fiecare om al muncii tre
buie să se străduiască pentru a-și 
însuși cele mai noi cunoștințe teh
nice, științifice, profesionale, in 
toate domeniile de activitate. Nu
mai așa vom reuși să dăm produc
ție de bună calitate, de înaltă teh
nicitate, să facem ca produsele din 
Bistrița — care merg în întreaga 
țară, dar și în străinătate — să se 
măsoare și să nu le fie rușine să 
stea alături de produse fabricate 
în cele mai dezvoltate țări : dim
potrivă, să spună : iată, noi sîntem 
mai tinere, ne-au produs munci
tori tineri, dar ne putem com
para cu voi și vă putem chiar și 
întrece din punct de vedere tehnic. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“).

în același timp, este necesar să 
se desfășoare o Intensă activitate 
politico-educativă, de dezvoltare a

Marea adunare populară din municipiul Bistrița
Vizita de lucru a secretarului 

general al partidului . in județul 
Bistrița-Năsăud — ultimul din cu- 
prinzătoarea intilnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oamenii mun
cii din zona de nord-vest â țării — 
s-ă Încheiat cu o impresionantă 
adunare populară ce a avut loc in 
Pi«ța „Petru Rareș" din, municipiul 
Bistrița.

. Manifestindu-și bucuria de a-1 
saluta din nou ca oaspete drag pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei 
peste 50 000 de oamen.i ai muncii — 
români, maghiari, germani — din 
municipiul Bistrița, din localitățile 
învecinate. constructori de mașini, 
metalurgiști, mineri, forestieri, stir 
clari, textiliști,. chimiști. țărani coo
peratori și țărani cu gospodării indi
viduale. elevi, au venit la această 
emoționantă reintilnire cu secretarul 
general al partidului, președintele 
republicii.

Mii de oameni purtau steagu
rile partidului și statului, portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu., pan
carte pe care se puteau citi urări 
adresate partidului, patriei, celui mai 
iubit fiu al României socialiste, to
varășul Nicolae Ceausescu. Pe pan
cartele aflate , pe frontispiciile clădi
rilor care incadrează piața era scris: 
„Trăiască și înflorească scumpa noas
tră patrie. Republica Socialistă 
România !“, „Trăiască Partidul Co
munist Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul NiColae 
Ceaușescu !“, „Ceaușescu în tot ce 
face este omul pentru pace !“. „Tră
iască unitatea de nezdruncinat a în
tregului nostru pooor in cadrul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste !“.

conștiinței revoluționare și patrio
tice, de formare a omului nou, 
constructor conștient al socialis
mului și comunismului. Trebuie să 
acționăm în așa fel, încît prin toa
te formele activității politico-edu
cative să contribuim la crearea 
unei înalte conștiințe, pentru că 
numai stăpînind tehnica și știința, 
avînd o înaltă conștiință revoluțio
nară, patriotică, oamenii muncii 
vor putea să-și îndeplinească în 
condiții bune rolul lor în toate 
domeniile, vor putea participa ac
tiv la conducerea tuturor sectoa
relor de activitate, să-și făurească 
în mod conștient viitorul lor de 
aur — viitorul comunist. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
—P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Acționînd pentru înfăptuirea 

Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral-dezvoltate, 
a hotărîrilor Congresului al XII- 
lea, noi pornim de la interesele și 
năzuințele poporului nostru și, în 
același timp, aducem o contribuție 
însemnată la cauza socialismului, 
a progresului, a colaborării și păcii 
în lume. Este bine cunoscut că de 
felul cum fiecare țară socialistă 
reușește să asigure înfăptuirea în 
viață a principiilor socialiste, de 
felul cum își asigură dezvoltarea 
economică-socială și independen
ța depinde și întărirea forței țări
lor socialiste, a influenței și pres
tigiului socialismului pe plan mon
dial, depinde și creșterea contribu
ției țărilor socialiste la cauza păcii 
în lume. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul I").

Pentru a înfăptui hotărîrile Con
gresului al XII-lea, Programul 
partidului, avem nevoie de pace, 
avem nevoie de colaborare cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Tocmai de aceea 
partidul și statul nostru socialist 
acționează cu toată hotărîrea in 
direcția întăririi colaborării și so
lidarității cu țările socialiste, por
nind de la necesitatea întăririi ac
țiunii lor unite pe plan internațio
nal, a colaborării și întrajutorării 
în dezvoltarea socialismului în fie
care țară. Este firesc să punem pe 
primul plan relațiile și colabora
rea cu țările socialiste vecine.

Acționăm totodată pentru dez
voltarea colaborării cu țările in 
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate, cu statele mici și mijlocii, 
cu toate popoarele care au scutu
rat jugul imperialismului și colo
nialismului și luptă pentru inde
pendență, pentru a fi pe deplin 
stăpîne pe destinele lor. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
— pace !“).

în același timp dezvoltăm rela
țiile și cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Ac
ționăm ferm pentru a participa ac
tiv la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale.

Sîntem profund preocupați de 
agravarea relațiilor internaționale, 
de conflictele existente în diferite 
părți ale lumii, de faptul că zil
nic cad victime războiului bărbați, 
femei, copii — oameni care ar dori 
să se pună capăt războaielor, ar 
dori să trăiască în siguranță, în 
pace. De aceea ne pronunțăm ferm 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor litigioase 
dintre state numai și numai prin 
tratative, pentru a se rjenunța la 
forță, la calea militară, la amenin
țarea cu forța. în interesul vieții 
tuturor popoarelor, să facem totul 
pentru a se lichida pentru totdea
una războaiele pe planeta noastră, 
ca popoarele, conducătorii de state 
să se așeze și să discute între ei 
problemele, să caute calea înțele
gerii, a colaborării, pentru progre
sul general al fiecărei națiuni. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Sîntem, de asemenea, profund 
îngrijorați de situația ce s-a creat 
în Europa, unde s-au acumulat și

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost marcată de urale și 
ovații necontenite.

Tineri și tinere au oferit secreta
rului general al partidului flori.

Din rindul celor mai tinere vlăsta
re — pionieri și șoimi ai patriei — 
s-â desprins un copil îmbrăcat in 
frumosul port năsăudean. care a re
citat in fața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu versurile marelui rapsod 
al acestor plaiuri. George Cosbuc — 
„Decebal către popor". Corurile reu
nite ău intonat „Sint român" de Ci- 
prian Porumbescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a îm
brățișat cu căldură părintească copiii, 
a răspuns cu simpatie manifestărilor 
de dragoste ale mulțimii.

Deschizind adunarea, tovarășul Mi
hai Marina, prim-secretar al Comite
tului județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,

Stimati tovarăși,
Cu nețărmurită dragoste si profun

dă. recunoștință, cu Irucurie și satis
facție deplină, permiteți-ne ca. in 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii — români, maghiari 
și germani — din. județul Bistrița- 
Năsăud. să vă adresăm, din nou, dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al poporului român, strateg desăvir- 
șit al edificării celei mai drepte o- 
rtnduiri pe pămîntul milepar al 
României, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, urarea stră
moșească „Bine ați venit !“.

continuă să se acumuleze mari 
cantități de armament, inclusiv ar
mamentul atomic. După toate cal
culele, în Europa sint astăzi arma
mente nucleare în stare să distru
gă întreaga omenire de cîteva ori. 
In ciuda acestui fapt, acum se 
vorbește de amplasarea de noi ra
chete cu rază medie de acțiune, de 
producerea și amplasarea în Euro
pa a bombei cu neutroni. Este evi
dent că toate acestea sporesc și 

. mai mult pericolul de distrugere a 
civilizației de pe continentul euro
pean, sporesc pericolul distrugerii 
națiunilor europene, a vieții locui
torilor din Europa și din întreaga 
lume. De aceea, trebuie să facem 
totul pentru a determina trecerea 
la dezarmare și, în primtil rînd, Ia 
dezarmarea nucleară ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Dezarmare — pace !".

Nu dorim ca ceea ce am realizat 
în Bistrița și în întreaga țară prin 
eforturile poporului nostru să fie 
distrus de rachetele cu rază me
die de acțiune sau de bombele cu 
neutroni. Dorim să se renunțe la 
producerea și amplasarea în Eu
ropa a rachetelor și bombei cu 
neutroni, să se treacă la retrage
rea rachetelor existente și la dis
trugerea lor ! Numai în condițiile 
lichidării armamentului atomic, a 
rachetelor existente, Europa, po
poarele continentului vor putea să 
trăiască mai în siguranță, fără 
teama că vor fi, într-o noapte, 
victimele unor iresponsabili care 
pot folosi arma atomică. (Urale și 
aplauze; se scandează: „Vom mun
ci și vom lupta, pacea o vom apă
ra „Ceaușescu — pace !“).

Ne pronunțăm pentru oprirea 
cheltuielilor militare, pentru înce
tarea cursei înarmărilor. într-ade- 
văr, se cheltuiesc în acest an peste 
500 de miliarde de dolari pentru 
înarmări, în timp ce zeci de po
poare, reprezentînd două treimi 
din omenire, trăiesc în subdezvol
tare ; mulți nu au asigurată hra
na, n-au medicamente, nu au con
diții de învățămînt.

Este necesar să trecem cu hotă- 
rîre la reducerea cheltuielilor mi
litare, la reducerea armamentului, 
la dezarmare generală și, în pri
mul rînd, la dezarmarea nucleară. 
Să facem totul pentru a asigura 
dreptul fundamental al națiunilor, 
al oamenilor — dreptul la muncă, 
dreptul la învățătură, dreptul la 
viață, dreptul la libertate, dreptul 
la pace ! (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu—pace !“).

Apelul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, adresat între
gului popor și altor popoare ale 
lumii, a pornit de la răspunderea 
față de viața și viitorul națiunii 
noastre, al generației actuale și al 
generațiilor viitoare. Dorim ca 
tineretul, copiii să trăiască în li
niște, șă trăiască fără grija că vor 
cădea victime armelor atomice ! 
în numele vieții, în numele tine
relor generații, al generațiilor vii
toare ne-am ridicat cu hotărîre la 
lupta pentru dezarmare și pentru 
pace. Ne alăturăm marilor mani
festări de masă din Europa și de 
pe alte continente, care cer să se 
renunțe la noile armamente, să se 
acționeze pentru pace.

Noi salutăm marile mișcări din 
Europa și din alte state. Conside
răm acestea ca o expresie a înal
tei conștiințe a maselor populare, 
care înțeleg tot mai bine că stă în 
puterea popoarelor să aducă pe 
pămînt pacea, să pună capăt răz
boaielor, să asigure viața, civili
zația, să deschidă o eră nouă, fără 
războaie, în istoria omenirii ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dorini ca minunatele cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale cunoaș
terii umane să servească numai 
și , numai bunăstării și fericirii po
porului nostru, progresului fiecă
rei națiuni !

Dorim să trăim în pace și co
laborare cu toate națiunile lumii, 
să acționăm împreună pentru a 
realiza pe planeta noastră o lume 
mai dreaptă și mai bună, 6 lume 
a dreptății sociale și naționale, în

Vă mulțumim din adincul inimilor 
Si ființei pentru aleasa cinste ce ne-o 
faceți de a fi din nou oaspetele 
scump al bistritenilor și năsăudeni- 
lor, al acestor străvechi plaiuri ro
mânești, pline de o bogată încărcă
tură istorică și social-politică. care, 
prin grija dumneavoastră atit de sta
tornică; cunosc o viguroasă dezvol
tare. pe multiple planuri, în pas cu 
întreaga țară, înfloresc și prosperă 
cum nici n-au cutezat să viseze vreo
dată înaintașii noștri. Beneficiind 
din plin de roadele politicii profund 
științifice a partidului și statului 
nostru, de repartizarea rațională a 
forțelor de producție pe întreg cu
prinsul patriei, în intervalul de la 
precedenta dumneavoastră vizită, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. in conformi
tate cu cele stabilite atunci de dum
neavoastră. cu sarcinile pe care ni 
le-ati trasat si care au constituit 
pentru noi un vast program de ac
țiune. Bistrița. întregul județ au cu
noscut o adevărată metamorfoză. 
Prin materializarea unui volum de 
investiții care în cincinalul 1976—1980 
a fost egal cu tot ce s-ă realizat in 
cincinalele anterioare luate la un loc 
s-a făurit moderna industrie a jude
țului. prezentă azi pe platformele in
dustriale ale municipiului Bistrița, in 
orașele Beclean și Năsăud si în alte 
localități, creindu-se capacități pen
tru realizarea unei producții de peste 
10 miliarde lei. Pe această bază, la 
finele cincinalului trecut industria a 
devenit pentru prima dată ramură 
preponderentă în economia județului, 
în același timp s-a schimbat radical 
structura producției, realizindu-se, 
pentru primă dată in județ, mașini, și

Ceausescu
care fiecare națiune să se dezvolte 
în deplină independență și liber
tate 1 (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

împreună cu toate țările în curs 
de dezvoltare, acționăm cu toată 
hotărirea pentru noua ordine eco
nomică internațională, care să se 
bazeze pe echitate, pe relații re
ciproc avantajoase, să asigure pro
gresul mai rapid al țărilor sărace — 
rămase in urmă ca urmare a ex
ploatării imperialiste și colonia
liste — și, totodată, să asigure 
condițiile necesare stabilității eco
nomice. depășirii crizei economice 
și dezvoltării armonioase a tutu
ror statelor, pe baza egalității și 
avantajului reciproc. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; sc 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Marile și complexele probleme 
ale lumii de astăzi pot fi soluțio
nate numai cu participarea activă 
a tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime sau orînduire socială, 
în mod deosebit, este necesar să 
se asigure participarea, în condiții 
de deplină egalitate, la soluțio
narea problemelor complexe ale 
lumii de azi, a țărilor mici și mij
locii, a țărilor în curs ■ de dezvol
tare și țărilor nealiniate, care 
reprezintă marea majoritate a 
omenirii și doresc să-și aducă 
contribuția Ia soluționarea demo
cratică a problemelor, în interesul 
fiecărei națiuni, al păcii și colabo
rării internaționale. (Aplauze șl 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Avem deplina convingere că ac
țiunea unită a țărilor socialiste, a 
forțelor progresiste, antiimperia- 
liste de pretutindeni, a tuturor po
poarelor care iubesc pacea și 
doresc să trăiască libere și inde
pendente, poate opri cursul pericu
los al vieții internaționale, poate 
asigura cursul spre destindere, spre 
independență și pace! în acest spi
rit partidul și guvernul nostru, în
tregul popor vor acționa cu toată 
hotărîrea pentru a-și aduce con
tribuția la o lume fără războaie, la 
o lume a păcii! (Urale și aplauze 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
— pace!").

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

să exprim convingerea că oamenii 
muncii din toate sectoarele de acti-' 
vi tate din Bistrița vor acționa cu 
toată' fermitatea, îrîfr-o deplină u- 
nitate, în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, că or
ganizațiile de partid, comitetul ju
dețean de partid vor asigura unirea 
forțelor oamenilor muncij și vor 
acționa permanent în strînsă co
laborare și unitate cu toți oamenii 
muncii pentru că numai așa orga
nizațiile de partid își vor îndeplini 
misiunea și rolul*  de forță politică 
conducătoare în toate domeniile de 
activitate.

Am convingerea că oamenii 
muncii din Bistrița vor reuși să 
obțină, în acest cincinal, rezultate 
bune în toate domeniile, că vor 
face totul pentru a aduce o con
tribuție tot mai importantă la dez
voltarea generală a patriei, la ri
dicarea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului nostru, la cauza 
păcii, independenței și suvera
nității României 1 (Aplauze și 
urale puternice: îndelungate; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!").

Cu această convingere, vă urez, 
dragi tovarăși și prieteni, succese 
tot mai mari în întreaga activita
te, multă șănătate șl multă feri
cire! (Urale și aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace!", 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, toți cei prezenți Ia marea 
adunare populară ovaționează și 
aclamă, minute in șir, pentru forța 
conducătoare a națiunii noastre 
socialiste — Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul general 
al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

utilaje tehnologice, produse electro
tehnice, cabluri, acumulatori, produ
sele industriei metalurgice, articole 
prelucrate din mase plastice, fire și 
țesături. în acelâși timp, s-au con
struit un număr important de unități 
ale industriei alimentare. S-a dezvol
tat considerabil industria extractivă ; 
s-a modernizat și amplificat produc
ția de prelucrare a lemnului, mate
rialelor de construcții si hirtlei. Ac- 
tionind ferm pentru transpunerea .in 
practică a îndemnurilor șj ideilor 
dumneavoastră de excepțională în
semnătate. referitoare la realizarea 
unei noi revoluții agrare, am înregis
trat și aici o .serie de progrese in 
dezvoltarea, agriculturii si îndeosebi 
a zootehniei si pomiculturiii

Ca expresie a politicii partidului 
nostru, care pune in centrul său 
omul, satisfacerea tot mai deplină a 
nevoilor sale, numai in cincinalul 
trecut au fost create peste 23 000 noi 
locuri de muncă, s-au construit circa 
11 000 de apartamente, un însemnat 
număr de obiective social-culturale. 
Asemenea întregii țări, și noi am în
registrat realizări de seamă, in dez
voltarea înVățămintului si culturii, in 
educarea patriotică, revoluționară, 
materialist-științifică a maselor.

în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", comuniștii, 
ceilalți Oameni ai muncii din orașe 
și sate și-au adus o valoroasă con
tribuție la dezvoltarea creației teh- 
nico-stiintifice si spirituale. Putem 
spune cu justificat temei că imagi
nea pe care atit de inspirat ați con
turat-o dumneavoastră, mult iubite
(Continuare in pag. a IV-a)

Dialog de lucru la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Năsăud

La Întreprinderea metalurgică din Beclean

Moment din timpul vizitei la întreprinderea de sticlărie-menaj din Bistrița
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Ha de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu in județul Bistrita Năsăuă
Marea adunare populară 
din municipiul Bistrița

(Urmare din pag. a III-a)
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, in urmă cu șase 
ani, de la această tribună, potrivit 
căreia municipiul Bistrița, județul 
Bistrița-Năsăud, vor crește și se vor 
dezvolta asemenea unui „Făt-Fru- 
mos“, a căpătat azi împlinire, ea in- 
șemnind o puternică industrie, 
orașe și sate înfloritoare, o viață 
nouă, prosperă pentru toți locuitorii 
județului.

Pentru toate aceste transformări" 
econcmico-sociale substanțiale, pen
tru minunatele condiții de muncă și 
viată de care dispunem și perspecti
vele prefigurate științific de Con
gresul partidului, ingăduiți-ne, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm și cu acest prilej sărbăto
resc cele mai profunde sentimente 
de mulțumire și recunoștință, de 
aleasă stimă și adine respect, de 
nemărginită dragoste și prețuire.

Pe temeiul realizărilor obținute în 
cincinalul precedent, am trecut cu 
toată hotărirea la înfăptuirea obiec
tivelor Congresului al XII-lea al 
partidului, a indicațiilor pe care ni 
le-ați dat, a sarcinilor cincinalului 
Științei, tehnicii, calității și eficien
ței. Vă raportăm că producția indus
trială a sporit în primele 10 luni din 
acest an cu 17 la sută in compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
trecut, iar producția netă cu peste 
20 la sută, acest ritm urmînd să fie 
mult îmbunătățit in lunile care au 
mai rămas din acest an. In ultima 
perioadă au fost puse in funcțiune 
un număr mare de capacități de pro
ducție. Au fost realizate sarcinile 
perioadei la construcțiile de locuințe 
și acționăm cu toată răspunderea 
pentru ca prevederile din plan pe 
întregul an să fie Îndeplinite. Apli- 
eind in viață indicațiile pe care ni 
le-ați dat cu privire la înfăptuirea 
sarcinilor din agricultură, la'întă
rirea autoconducerii și autoaprovi- 
zionării cu produse agroalimentare, 
am încheiat în condiții de calitate 
superioare semănatul orzului, griului 
și recoltatul cartofilor, al sfeclei de 
zahăr, porumbului și fructelor și 
acționăm pentru creșterea produc
țiilor animaliere, pentru realizarea 
integrală a livrărilor la fondul de 
stat.

în urma dezbaterii la toate nive
lurile cu oamenii muncii a sarcini
lor și răspunderilor ce le avem in 
aplicarea fermă a principiilor auto
conducerii și autoaprovizionării, s-a 
desprins concluzia că dispunem de 
mari ..posibilități pentru creșterea 
contribuției județului nostru la fon
dul de stat, îndeosebi la carne, lapte, 
legume, și vă asigurăm că vom face 
totul pentru înfăptuirea acestor an
gajamente.

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Sintem pe deplin conștient! că in 
activitatea noastră se manifestă inca 
lipsuri și neajunsuri, unele dintre 
ele serioase, de care ne facem noi 
răspunzători, că nu am realizat in 
industrie integral planul la toți in
dicatorii. că in agricultură am obți
nut producții necorespunzătoare, 
j> detteebi la culturile cerealiere. Dar 
acționind pentru înlăturarea lipsu
rilor, in lumina indicațiilor pe care 
ni le-ați dat pe parcursul vizitei, 
vom face totul pentru ca modemele 
unit; iți industriale de care dispunem 
sa p reducă cit mai repede și la pa- 
rame trii proiectați, ca oamenii să 
gospi idărească pe baza principiilor 
autoc onducerii muncitorești și auto- 
gestii mii, cu maximum de răspun
dere, j nijloacele materiale și finan
ciare < ce ne sint puse Ia dispoziție 
de căt re societate, știind că numai 
așa vo m putea rambursa țării chel
tuielile mari pe care le-a făcut pen
tru de zvoltarea acestei zone, numai 
așa ne vom putea dovedi că sintem 
cu ade vărat patrioți și revoluționari. 

Vă ) * *og  6ă-mi permiteți ca. folo
sind ac iest minunat prilej, să reafirm 
adeziu nea deplină a tuturor locuito
rilor j udețului nostru, fără deosebire 
’e nr iționaliiate. la politica internă 

și externă a partidului și statului, 
nostru, al cărui promotor strălucit 
sinteți dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. suflet 
din sufletul neamului nostru, ce 
v-ați consacrat întreaga viață cu 
dăruire și patos revoluționar slujirii 
intereselor și aspirațiilor fundamen
tale de progres și bunăstare ale po
porului, afirmării in lume a idealu
rilor de independență, suveranitate 
și pace, de înțelegere și respect intre 
toate țările lumii.

dustriei din Republica Unită Tanza
nia. au semnat protocolul sesiunii, 
care prevede măsuri concrete pentru 
dezvoltarea cooperării în domenii de 
interes reciproc, îndeosebi in indus
tria minieră, agricultură, construc
țiile industriale, industria ușoară și 
pescuitul oceanic.

La semnare a fost de față Nicho
las Maro, ambasadorul Republicii 
Unite Tanzania la București.

In timpul lucrărilor sesiunii, mi
nistrul tanzanian a avut o întrevedere 
cu Ion M. Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
Cooperării economice internaționale. 
Cu acest prilej au fost abordate pro
bleme privind posibilitățile de extin
dere și diversificare ă cooperării 
dintre cele două țări, de mărire a 
volumului schimburilor comerciale.

★
Ministru] economiei forestiere și 

materialelor de construcții. Ioan 
Florea. a primit delegația de specia
liști din R. P. Bulgaria condusă de 
Naiden Todorov, adjunct al minis
trului pădurilor și industriei lemnu
lui, care face o vizită în țara noas
tră. S-a făcut un schimb util de pâ^ 
reri asupra activității celor două mi
nistere și a fost semnat un protocol 
care prevede extinderea formelor de 
colaborare între cele două ministere 
in domeniile tehnico-științific. al 
schimbului suplimentar de produse, 
precum și cooperarea pe terțe piețe.

La întrevedere a participat Petăr 
Danailov. ambasadorul R. P. Bulga
ria la București.

în timpul șederii in tara noastră, 
membrii delegației de specialiști din 
R. P. Bulgaria au vizitat unități de 
exploatare și prelucrare a lemnului 
din orașele Suceava, Tg. Mureș și 
Reghin.

(Agerpres)
Vă asigurăm, mult iubite și 

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că, urmind neabătut exemplul dum

neavoastră strălucit de abnegație și 
pasiune revoluționară, vom munci 
cu hotărire și dăruire, vom face 
totul pentru înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor Congresului al 
XII-lea, a indicațiilor ce ni le-ați 
dat, pentru a spori contribuția la 
înflorirea multilaterală a patriei și 
înaintarea țării pe drumul luminos 
al comunismului.

în cuvintul său. tovarășul Dumitru 
Nistor, director C.I.C.M. Bistrița, a 
spus:

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Noi, constructorii de.mașini bistri- 

țeni. alături de toți locuitorii acestor 
frumoase ținuturi românești, trăim 
momente de înaltă împlinire si sa
tisfacție. datorate noii prezențe a 
dumneavoastră în mijlocul nostru, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, comunistul de aleasă 
omenie si revoluționarul patriot, re
marcabilă personalitate a vieții poli
tice internaționale, care v-ați iden
tificat întreaga viată și activitate cu 
cele mai nobile idealuri ale poporu-

■ lui. ale socialismului și comunis
mului.

Creație a timpului nou. pe care cu 
legitimă mindrie patriotică o numim 
„epoca Ceaușescu". Combinatul in
dustrial pentru construcții de mașini 
Bistrița este la această dată unitatea 
industrială de referință a județului, 
care realizează 20 mari familii de 
produse, în care ponderea revine teh
nicii de virf — mecanicii fine, elec
trotehnicii. mijloacelor de automati
zare.

Vă raportăm, mult stimate si iubi
te tovarășe secretar general, că 
punînd un accent deosebit pe stimu
larea creației tehnico-știintifice in 
cadrul Festivalului național ..Cintarea 
României", pe realizarea unei noi ca
lități. creșterea productivității mun
cii. realizarea unui sever regim de e- 
conomii vom asigura sporirea eficien
tei economice, astfel incit în acest an 
beneficiile vor ajunge la 300 milioa
ne lei. volumul exportului va fi de 
5 ori mai mare fată de primii ani ai 
activității, iar producția netă va fi 
dublată față de cea realizată în anul 
precedent.

Cu cel mai desăvîrșit respect si 
considerațiune, vă rog să-mi îngă
duiți să vă mulțumim din toate ini
mile noastre care bat cu putere, 
alături de cea a primului comunist si 
bărbat al tării, pentru noua și ge
neroasa dumneavoastră inițiativă pen
tru dezarmare si pentru pace, pentru 
făurirea unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră. Din a- 
dincul simțirii noastre vă adresăm 
cele mai nobile sentimente si urări 
de bine, sănătate si fericire.

■ Luind cuvintul, tovarășa Valeria 
Iliuță, secretara Comitetului U.T.C.

‘ de la I.S.M. Bistrița, a spus :
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu.
Stimați tovarăși,
în aceste momente de mare săr

bătoare pentru toți oamenii muncii 
din județul Bistrița-Năsăud. noi, 
tinerii, dăm glas sentimentelor subli
me de dragoste și recunoștință pe 
care le nutrim față de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, cel mai iubit și devotat fiu 
al poporului nostru, patriot și revo
luționar înflăcărat, eminentă perso
nalitate a vieții politice internațio
nale, cel mai drag prieten și părinte 
al tinerei generații.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că in între
prinderea de sticlărie pentru menaj 
— unitate în care media de virstâ 
nu depășește 24 de ani, dar care 
prin eforturi conjugate și-a ciștigat 
deja un recunoscut prestigiu pe plan 
intern si pe piața externă — am ac
ționat cu toată răspunderea pentru 
Îmbunătățirea calității produselor și 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a tinerilor.

Ne angajăm să urmăm fără preget 
exemplul eroic de luptător neînfri
cat pentru, triumful idealurilor comu
niste. pe care-1 oferă neobosita dum
neavoastră activitate pusă în slujba 
fericirii și bunăstării întregului nos
tru popor, avind drept călăuză con
cepția revoluționară despre lume și 
viață a partidului comunist, a clasei 
muncitoare. socialismul științific, 
materialismul dialectic și istoric, 
programul partidului. Dar pentru ca 
toate năzuințele noastre de progres 
și civilizație să poată fi realizate 
este nevoie de pace. Iată de ce. ca 
tinără muncitoare, trăind într-o țară 
care a lichidat pentru totdeauna 
robia și exploatarea, care merge cu 

pași hotărițl pe drumul socialismu
lui și comunismului, imi exprim de
plina adeziune față de noua dum
neavoastră inițiativă consacrată 
dezarmării și păcii. în care recu
noaștem dorințele noastre cele mai 
fierbinți, programul nostru de mun
că și luptă revoluționară.

Vă dorim, stimate tovarășe secre
tar general, multă sănătate și putere 
de muncă pentru a ne conduce cu 
aceeași neobosită consecvență revo
luționară spre noi si mărețe piscuri, 
rostind cu toată căldura sufletului 
nostru tineresc :

„Din adincul inimii,
Ceaușescu — tinerii".
A luat apoi cuvintul tovarășul 

Gheorghe Jiga, președintele C.AP. 
Bistrița, care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Dînd glas sentimentelor de adîncă 

dragoste pe care cooperatorii și me
canizatorii din Bistrița le nutresc 
față de dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, cel mai apropiat inimilor 
și idealurilor noastre de pace și pro
gres, vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim cele mai alese gînduri de înal
tă cinstire și nemărginită recunoș
tință pentru grija deosebită ce o 
purtați dezvoltării și modernizării a- 
griculturii țării, ridicării nivelului 
nostru de muncă și viață.

Aplicînd în viață indicațiile și o- 
rientările ce ni le-ați dat la cel de-al 
II-lea Congres al țărănimii, coope
rativa noastră a realizat în acest an 
importante producții. Am obținut în 
medie peste 20 mii de kilograme 
cartofi la hectar, aproape 4 000 litri 
lapte pe vacă furajată, o producție 
bună de legume și zarzavaturi și am 
livrat la fondul de stat peste 1200 
kg griu de pe fiecare hectar.

Așa cum ați constatat astăzi cu pri
lejul vizitei în unitatea noastră, ac
ționăm pentru aplicarea în viață a 
indicațiilor date de dumneavoastră la 
consfătuirea de lucru de la Comi
tetul Central, stabilind programe con
crete de măsuri, in scopul transpu
nerii în viață a cerințelor noii revo
luții agrare. Am executat lucrări 
pregătitoare pentru producția anului 
viitor, in perioada optimă și în con
diții de bună calitate, pentru ca in 
1982 să asigurăm o producție de cel 
puțin 4 000 kg griu la hectar, mari 
cantități de legume și fructe, peste 
4 000 litri lapte pe vacă furajată.

Cu vie satisfacție și deplină apro
bare au primit locuitorii județului 
decretele privind măsurile de preve
nire și combatere a unor fapte anti
sociale. care afectează buna aprovi
zionare a populației, pentru autocon- 
ducere și autoaprovizionare și vom 
face totul pentru aplicarea lor fermă.

Și eu sint Îngrozit de cursa nebu
nească a înarmărilor. de spectrul 
războiului, de urmările catastrofala 
ale bombei cu neutroni. Tocmai de 
aceea susțin cu toată puterea ființei 
mele noua dumneavoastră propunere 
de dezarmare și pace, vibrantul apel 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste adresat poporului, tuturor 
popoarelor lumii, de a face totul

La Cooperativa agricolă de producție Bistrița

pentru evitarea războiului care ar 
distruge viața, progresul și civiliza
ția de pe pămint.

In cuvintul său, tovarășul loan 
Moldovan, secretarul comitetului de 
partid de la Grupul de șantiere con
strucții industriale Bistrița, a spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în aceste clipe de mare sărbătoare 

și fericire, vă rog să-mi permiteți ca. 
in numele comuniștilor, al tuturor 
constructorilor din Bistrița, să dau 
glas celor mai înalte sentimente de 
recunoștință, de dragoste fierbinte 
față de dumneavoastră, mult iutjite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeritu, 
conducătorul încercat al partidului și 
poporului nostru, pentru tot ce ați 
făcut și faceți pentru ridicarea pa
triei noastre pe cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație.

Aplicind în viață cu hotărire pre
țioasele dumneavoastră indicații, 

Imult stimate tovarășe secretar gene- 
1 ral, constructorii, in frunte cu co
muniștii, acționează cu răspundere 
pentru realizarea integrală, calitativ 
superioară, a sarcinilor de producție, 
reușind astfel să punem în funcțiu
ne importante obiective industriale 
pe platformele Bistriței și în cele
lalte localități, să realizăm planul 
de construcții-montaj pe primele 9 
luni ale acestui an în proporție de 106 
la sută. Au luat extindere tipizarea 
elementelor în construcții-montaj, 
generalizarea lucrului în acord, a 
sporit productivitatea muncii, s-au 
întărit ordinea și disciplina.

In mod autocritic însă arătăm că 
nu sîntem mulțumiți cu ce am rea
lizat, mai avem rezerve nevalorifi
cate în ce privește reducerea costu
rilor de producție, diminuarea con
sumurilor de materiale, combustibil 
și energie, buna gospodărire și func
ționare a utilajelor și mijloacelor de 
transport, neimpliniri pe care sin
tem hotărîți să le lichidăm.

Omenirea trece prin situații grave. 
Cele mai critice momente le repre
zintă înarmarea — peste 500 mili
arde dolari. După cite am retinut 
din convingătoarele și sugestivele 
dumneavoastră cuvîntări, din presă, 
radioteleviziune, aceste sume colosale 
folosite in scopuri pașnice ar putea 
conduce la lichidarea subdezvoltării, 
analfabetismului, la îmbunătățirea 
condițiilor umane pe planeta noas
tră. Această convingere fermă mă 
animă să vă aduc cel mai înalt 
omagiu pentru noua dumneavoastră 
Inițiativă de a determina popoarele 
lumii, forțele progresiste și democra
tice, pînă nu este prea tîrziu, să lupte 
mai activ pentru pace, să facă totul 
pentru excluderea războiului, forței 
și dictatului, pentru folosirea cuce
ririlor științei în scopul slujirii omu
lui și nu al distrugerii lui.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, cu aclamații și urale 
prelungite, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, președintele republicii, a 

fost urmărită cu deosebit interes si 
deplină aprobare, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu vil aplauze si 
urale, cei prezenți exprimindu-si în 
acest mod adeziunea la politica in
ternă si externă a Partidului Comu
nist Român, a României socialiste, 
hotărirea lor fermă dc a aplica în
tocmai in viată prețioasele îndrumări 
primite, de a nu precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea neabătută a 
sarcinilor acestui cincinal, de a sluji 
cu devotament, impreună cu întregul 
popor, strins unit în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cauza păcii. înțe
legerii și cooperării internaționale.

Luind cuvintul în încheierea adu
nării. primul secretar al comitetului 
județean de partid a spus:

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi îngăduiți ca. in nu
mele organizației județene de partid, 
al tuturor locuitorilor județului, să 
vă adresez cele mai vii si alese mul
țumiri pentru magistrala cuvintare 
rostită la adunarea noastră populară, 
care constituie pentru noi toți un 
amplu si strălucit program de acțiu
ne, un neprețuit îndreptar în munca 
prezentă si viitoare, pentru aplicarea 
neabătută în viată a politicii parti
dului si statului, pentru prosperitatea 
și înflorirea continuă a județului 
nostru. Vă mulțumim în mod deose
bit pentru aprecierile făcute. In ele 
vedem recunoașterea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, depuse pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
dar, în același timp, și un credit pen
tru viitor, credit ne care-l vom ram
bursa prin muncă si rezultate cu 
mult superioare celor obținute oînă 
în prezent.

Si noi. cei din Bistrița-Năsăud. 
alături de întregul popor, vibrăm de 
mîndrie patriotică pentru noua si ex
cepționala dumneavoastră inițiativă 
pentru întărirea păcii, pentru dezar
mare. De aceea, vom face totul îm
potriva războiului, pentru apărarea 
păcii, pentru întărirea prieteniei și 
colaborării între popoare.

Cu emoția firească pe care o în
cercăm în aceste momente de înălță
tor entuziasm, odată cu angaja
mentul nostru, cu hotărirea noastră 
fermă de a îndeplini în mod exem
plar sarcinile și obiectivele ce ne 
stau in fată, indicațiile ce ni le-ati 
dat astăzi, vă rog să-mi permiteți să 
vă urăm din adincul inimii, intr-un 
glas cu întreaga tară, dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu. viată lungă, in deplină 
sănătate, aceeași mare si fecundă 
putere de muncă, spre binele si feri
cirea națiunii noastre, pentru triumful 
cauzei păcii si progresului in întrea
ga lume.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. în frunte cu secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu!

Marea adunare populară din muni
cipiul Bistrița s-a încheiat intr-o at
mosferă de vibrant entuziasm. Miile 
de participanti au aclamat timp în
delungat. ovaționind pentru partid, 
pentru secretarul său general, pentru 
pace în întreaga lume.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

A fost o mare plăcere pentru mine să primesc cordialul mesaj de felici
tare pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul celei 
de-a 58-a aniversări a Republicii Turcia.

In numele poporului turc și al meu personal, doresc să exprim Excelenței 
Voastre sincerele mele mulțumiri și cele mai bune urări pentru progresul și 
prosperitatea poporului român prieten.

Folosesc acest prilej pentru a reinnoi dorința mea sinceră ca relațiile de 
prietenie și cooperare dintre Turcia și România să se dezvolte corespunzător 
voinței celor două popoare.

General KENAN EVREN
Șef de stat al Republicii Turcia

Conferințele uniunilor județene
ale cooperației

In întreaga tară se desfășoară în 
aceste zile conferințele uniunilor ju
dețene ale cooperației meșteșugărești, 
acțiune premergătoare celui de-al 
VI-lea Congres al acestei largi or
ganizații economice și obștești.

Fină în prezent au avut loc con
ferința Uniunii cooperativelor meș
teșugărești confecții, încălțăminte, 
prestări neindustriale din municipiul 
București și conferințele uniunilor 
din județele Argeș, Bacău. Bihor, 
Buzău, Brăila, Caraș-Șeverin, Covas- 
na. Cluj, Dolj. Galați' Ialomița, Iași, 
Maramureș, Mureș, Neamț. Prahova, 
Satu Mare, Sălaj. Suceava. Teleor
man, Timiș, Tulcea, Vaslui și Vilcea.

Participanții la dezbateri analizează, 
în lumina documentelor Congresului 
al XII-lea al P.C.R.. a orientărilor și 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. modul cum au fost îndeplinite 
sarcinile ce au revenit unităților din 
acest sector al economiei în perioada 
care a trecut de la ultimul congres, 
dezvoltarea industriei mici, lărgirea 
producției de bunuri de consum des
tinate aprovizionării populației și ex
portului, diversificarea și îmbunătă
țirea activității de prestări servicii, 
valorificarea resurselor locale și a 
materialelor refolosibile. în spirit 
critic și autocritic au fost analizate 
neajunsurile și lipsurile ce s-au ma
nifestat în activitatea privind repro- 
iectarea produselor și reducerea con
sumului de materiale, îmbunătățirea 
activității de creație, diversificarea 
producției, ridicarea nivelului calita
tiv al produselor, precum și a pres
tărilor de servicii.

Pornind de la realizările obținute 
pe plan economic și social, conferin
țele au aprobat programul de dezvol
tare a industriei mici și a prestări
lor de servicii pe cincinalul 1981 — 
1985 și au stabilit măsuri in vederea 
înlăturării lipsurilor existente, astfel 
incit unitățile din acest sector să a- 
ducă o contribuție tot mai mare la 
dezvoltarea economico-soeială a fie
cărui județ, la creșterea nivelului de 
trai al populației. Participanții la dez
bateri au analizat pe larg, intr-un 
înalt spirit de răspundere, modul cum 
se aplică în unitățile cooperației meș
teșugărești Codul principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii si echității socialiste, inten
sificarea activității educative in rin- 
dul cooperatorilor.

Cronica
Tovarășul < Marin Enache, președin

tele Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, a primit, simbătă, dele
gația de activiști ai Partidului Muncii 
din Coreea, condusă de tovarășul 
Pak Ghi Thek, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.M.C., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a efectuat o vi
zită pentru schimb de experiență în 
țara noastră, în perioada 28 octom
brie — 8 noiembrie a.c.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a par
ticipat tovarășul Lucian Drăguț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale.

A fost de față Li Ha Zun, însărci
natul cu afaceri a-i. al R. P. D. Co
reene la București.

In perioada vizitei în țara noastră 
membrii delegației coreene au avut 
intilniri și convorbiri la Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, Mi
nisterul Petrolului, Ministerul Geo
logiei, comitetele județene Prahova 
și Dîmbovița ale P. C. R., au fost 
oaspeții unor unități industriale și 
obiective social-culturale din Capi
tală și din județe.

★
La București s-au încheiat, sim

bătă, lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte de cooperare 
economică și tehnică româno-tanza- 
niană. Au fost examinate posibili
tățile și căile menite să conducă la 
dezvoltarea, in continuare, a coope
rării economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări, la lărgirea și 
diversificarea schimburilor comer
ciale.

La încheierea lucrărilor sesiunii, 
președinții celor două părți in co
misie, Ion Lăzărescu, ministrul mi
nelor. și Bazil Mramba, ministrul in- 

meșteșugărești
Intr-o atmosferă de puternic en

tuziasm și însuflețire, participanții la 
conferințe au adoptat. în încheierea 
lucrărilor, telegrame adresate Comi
tetului Central al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care sint re
afirmate adeziunea deplină la politi
ca internă și externă a partidului și 
statului nostru, sentimentele de dra
goste fierbinte și de înaltă prețuire 
pentru contribuția hotăritoare pe 
care secretarul general al partidului 
o aduce la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism. 
Exprimind întreaga recunoștință a 
tuturor oamenilor muncii care lu
crează în cooperația meșteșugăreas
că față de grija pe care o poartă se
cretarul general al partidului pentru 
creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului po
por. participanții la conferințe și-au 
reafirmat hotărirea de a nu precu
peți nici un efort pentru creșterea 
eficienței producției și a productivi
tății muncii, ridicarea continuă a ca
lității produselor și a prestărilor de 
servicii către populație, valorificarea 
superioară a tuturor resurselor, sta
tornicirea unui regim sever de eco
nomii de materii prime, materiale, 
combustibil și energie electrică.

In telegrame se exprimă angaja
mentul tuturor cooperatorilor pentru 
traducerea in viață a importantelor 
hotăriri ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R., a prețioaselor indicații 
date de secretarul general al parti
dului privind sporirea eficienței 
muncii. întărirea și adincirea auto
conducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare. Este ex
primată, totodată, totala aprobare 
față de recentele măsuri adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și de Consiliul de Stat in ve
derea întăririi autoconducerii si auto
aprovizionării în profil teritorial.

Telegramele subliniază deplina a- 
probare a participantilor la confe
rințe fată de strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îndreptată împotriva producerii și 
amplasării bombei cu neutroni in Eu
ropa, pentru lichidarea bazelor mili
tare existente, oprirea cursei înar
mărilor. adeziunea totală la Apelul 
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației si Unității Socialiste.

(Agerpres)

zilei

INTILNIREA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

cu cadre de partid și de stat 
din județul Bistrița-Năsăud

După încheierea adunării popu
lare din municipiul Bistrița, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialiste 
România, s-a intilnit. in cadrul unei 
consfătuiri de lucru, cu membrii bi
roului Comitetului județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R. și ai comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean. secretari ai unor comitete co
munale de partid, directori de uni
tăți industriale si agricole, președinți 
ai consiliilor unice agroindustriale, 
președinți de cooperative agricole de 
producție și alte cadre din economia 
județului.

Au luat parte tovarășii Iosif Banc 
și Richard Winter, precum și repre
zentant! ai conducerilor unor mi
nistere.

In cadrul consfătuirii au fost ana
lizate rezultatele îndeplinirii sar
cinilor de plan pe anul în curs, 
în industria și agricultura județului, 
modul in care se realizează plănui de 
investiții în diferitele ramuri ale 
economiei, precum si măsurile sta
bilite pînă in Drezent pentru reali
zarea cu succes a sarcinilor pe anul 
1982 și pe întregul cincinal.

Au fost examinate, de asemenea, 
măsurile întreprinse in cadrul jude
țului pentru o c't mai bună aprovi
zionare a populației cu produse 
agmahmentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce

rut organelor locale de partid si de 
stat să acționeze cu toată răspun
derea. pentru stabilirea unor măsuri 
ferme vizind mai buna organizare a 
muncii și producției. întărirea ordi
nii și disciplinei în toate sectoarele 
de activitate, precum și măsuri care 
să asigure realizarea integrală a sar
cinilor de plan in industrie și agri
cultură în condiții de eficiență si ca
litate mult sporite, punerea in func
țiune a tuturor obiectivelor de inves
tiții. la potențialul lor maxim, asi
gurarea forței de muncă și a cadre
lor calificate. S-a subliniat, de ase
menea. necesitatea exercitării unui 
control riguros și permanent asupra 
îndeplinirii sarcinilor stabilite, a mă
surilor șl hotăririlor adoptate.

Secretarul general al partidului a 
cerut să se ia toate măsurile pen
tru realizarea cu succes a sarcinilor 
actualului cincinal. în mod deose
bit. tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra valorificării la maxi
mum a resurselor mari de care dis
pune agricultura județului. pentru 
sporirea producției de cereale, car
tofi, legume și fructe, de carne și 
lapte, aplicării hotărite a autocondu
cerii și autoaprovizionării teritoriale, 
asigurindu-se creșterea contribuției 
județului la constituirea fondului de 
stat și obținerea cantităților necesare 
pentru acoperirea integrală a con
sumului local, pe baza normelor 
stabilite.

în drum spre Capitală

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut o scurtă escală la Cluj-Napoca

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut, în drum 
spre București, o scurtă escală pe 
aeroportul municipiului Cluj-Napoca.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial. numeroși oameni ai muncii 
au făcut secretarului general al parti
dului o entuziastă primire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășul Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., de membrii bi
rourilor comitetelor județean si mu
nicipal de partid, de alti activiști de 
partid si de stat, care i-au urat, in 
numele tuturor locuitorilor județului, 
un călduros bun venit.

Pe frontispiciul aerogării se află 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. încadrat de drapelele par
tidului și statului. Pe mari pancarte, 
purtate de clujenii aflati pe aeroport, 
se puteau citi „Trăiască Partidul Co
munist Român, in frunte cu secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu" „Trăiască scumpa noas
tră patrie. Republica Socialistă 
România", „Ceaușescu — pace?. 

„Partidul si România, pacea si prie
tenia". „Nu bombei cu neutroni".

O gardă alcătuită din militari ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
formațiunilor patriotice si de pregă
tire a tineretului pentru apărarea pa
triei a prezentat onorul. A fost in
tonat Imnul de stat al Republicii So
cialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
adresat celor prezenți pe aeroport și 
le-a urat multă sănătate si fericire, 
obținerea de noi succese !n întreaga 
lor activitate. Grupuri de tineri și 
tinere, de pionieri au oferit secreta
rului general al partidului, cu dra
goste si bucurie, frumoase buchete 
de flori. Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a răspuns cu căldură, cu prietenie a- 
cestor sincere manifestări de dragos
te, de prețuire si adîncă recunoștin
ță. adresîndu-le celor prezenți urări 
de noi succese în realizarea preve
derilor planului cincinal, in înfăptui
rea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a patriei spre comunism.

Primul secretar al comitetului ju

dețean de partid a exprimat, in nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii — români si maghiari 
— de pe întreg cuprinsul județului 
Cluj, angajamentul de a nu precu
peți nici un efort pentru a-si spori 
contribuția la realizarea sarcinilor ce 
le revin din planul unic de dezvol
tare economico-socială a tării, hotă- 
rîrea lor fermă de a contribui cu în
treaga energie creatoare la traduce
rea în viată a politicii interne și ex
terne a partidului, la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi trepte de pro
gres si civilizație.

în uralele si ovațiile celor prezenți. 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm si fierbinte mîndrie patriotică, 
aeronava prezidențială a decolat, in- 
dreptindu-se spre București.

★

La înapoierea in Capitală, ne ae
roportul Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat de tova
rășii Ilie Verdeț. Emil Bobu. Ion 
Dincă. Gheorghe Oprea si Marin 
Enache, președintele Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale.

tv
PROGRAMUL 1

8.00 Teleșcoală
8.40 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copii — „Puș

tiul"
10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex .
13.05 Album duminical
16.25 Iugoslavia — Repere economice 

(reportaj)
16,40 Ecranizări după opere literare ro

mânești — „Marele singuratic" — 
Partea a U-a

17.30 Călătorii spre viitor — Concurs 
pionieresc

18.20 Caleidoscop muzical
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
10.25 Cintarea României — De pe ma

rea scenă a țării pe micul ecran
20.30 Film artistic : „Prin cenușa impe

riului"
22.20 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
13,00 Luptăm pentru pacea lumii — Cln- 

tece și versuri
13,55 Creații populare In lemn
14,10 Concert de prinz

ȘTIRI SPORTIVE
Lotul reprezentativ de fotbal al 

României, care se pregătește pentru 
meciul de miercuri, 11 noiembrie, cu 
echipa Elveției, a susținut simbătă 
seara, pe stadionul „23 August" din 
Capitală, o partidă de verificare a- 
vînd ca adversară o selecționată 
bucureșteană. Victoria a revenit cu 
scorul de 2—0 (1—0) lotului repre
zentativ, ambele goluri fiind mar
cate de Gabor.

Echipa țării noastre a Început par
tida în următoarea alcătuire : Mora-

14.55 Teatru TV — „Duminica Iul Da
mian Stegaru" de Mircea Enescu

16,00 Serata muzicală TV — Pacea lu
mii, umanismul, Ideal al marilor 
compozitori — Emisiunea I

19.00 Telejurnal
19.25 Telerama
20.15 Pe Valea Frumoasei
20.35 Clubul tineretului
22.20 Telejurnal • Sport

LUNI, 9 NOIEMBRIE
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18,50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19,23 Tribuna experienței
19.55 Pentru curtea și grădina dumnea

voastră
20,05 Roman-foileton : „Vîntul speran

ței*
20.55 Orizont tehnico-științific
21.25 Luptăm pentru pacea lumii — Cîn- 

tece și versuri
21.35 Pentru dezarmare și pace — o 

nouă și strălucită inițiativă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
României socialiste

22,10 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 Comori ale artei corale românești 
16,45 Recital de balet
17.20 Telecinemateca : „Naufragiații din 

autocar*  — (Reluare)
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
22,10 Telejurnal

ru. Rednic, Ștefănescu. Iorgulescu, 
Stănescu, Ticleanu, Augustin. Klein, 
Bălăci, M. Sandu, Gabor. Au mr.i 
jucat : Ducadam, Stredie. Bblonl, 
Geolgău, Andone și Vâetuș. Jucăto
rii Cămătaru, Dudu Georgescu, Sa- 
meș și Custov sint indisponibili și 
deci n-au putut fi utilizați de antre
norul Mircea Lucescu în meciul de 
ieri. Tot ieri, într-o partidă de verifi
care, echipa de tineret a terminat la 
egalitate cu formația Progresul Vul
can, scor 2—2.



SCINTEIA — duminică 8 noiembrie 1981 PAGINA 5

Exprimîndu-și deplina adeziune Ia noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
răspunzînd însuflețitorului Apel al Frontului Democrației și Unității Socialiste, poporul român 

se pronunță cu hotărîre, intr-un singur glas:

SĂ FIE OPRITĂ CURSA ÎNARMĂRILOR, SĂ TRIUMFE PACEA PE PĂMlNT!
i Rațiune 
j și umanism

Apelul Frontului Democra- 
i ției fi Unității Socialiste con- 
' stituie o îndrumare a vaste 
t activități pentru apărarea pă- 
i cii desfășurată permanent și 
1 cu strălucire de președintele 
4 Nicolae Ceaușescu : ori de 
1 cite ori, de-a lungul acestor 
ț ani, omenirea s-a aflat ame- 
l nintată de cursul nefast al 
' înarmărilor, al conflictelor de 
l orice fel, președintele nostru. 
? exprimind voința poporului 
' roman, a depus eforturi deo- 

sebite pentru găsirea unor 
' soluții df pace, pentru rezol- 
t va rea o*  căror neînțelegeri, a 
i 'situații! conflictuale la masa 
1 tratativelor. La Conferința de 
l la Helsinki, la Madrid, in 
J diverse intilniri, punctul de 
) vedere al statului nostru, 

al președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost întotdeauna 
acela de a oferi lumii o alter
nativă de pace, de colaborare, 
de ințelegere. Aceasta este o 
politică umanistă, o politică 
ce are in vedere salvgardarea 
valorilor materiale și spiri
tuale ale umanității. Dacă 
ne gindim că un cărtu
rar român spunea in veacul 
trecut că, în decursul secole
lor, tara noastră a fost un 
spafiu unde s-au războit 
diverse imperii și dacă ne 
gindim că poporul nostru nu 
a ieșit din granițele sale, ci 
și-a apărat întotdeauna grani
țele sale ori de cite ori a fost 
obligat să o facă, dacă ne 
gindim că astăzi nimeni nu 
trebuie să cuprindă in grant-

tele sale granițele altor țări 
— este firesc să ne gindim că 
spafiul tării noastre este nu
mai al nostru și noi trebuie 
să răspundem de suveranita
tea lui, de liniștea lui spre a 
nu deveni — și nici oricare 
altul — teatrul unor confla
grații pe care e sigur că po
poarele, conștiente de intere
sele lor vitale, nu le doresc.

Dacă ne gindim la istoria 
lumii, vedem că au existat 
războaie de două ore. de două 
zile, războaie de două săptă- 
mini, de două sau șapte luni, 
războaie de un an, de șapte 
sau de o sută de ani, dar mai 
rar pacea a fost intr-adevăr 
un „război" ciștigat, foarte 
rar pacea a domnit o sută de 
de ani, zece ani, un an sau o 
oră pe cuprinsul întregului 
pămînt, ceea ce arată că ome
nirea nu și-a concertat întot
deauna forțele spre a conside
ra pacea ca fiind nu numai a 
unuia ci a întregii lumi, pen
tru a considera că valorile 
umane sint ale întregului pă- 
mint, că prezentul și viitorul 
sint ale tuturor. De aceea nu 
putem așista indiferenți la 
pericolele ce se acumulează, 
la pericolul ca pacea să S-‘ 
rărească pe planeta noastră și 
nu vrem să dăm prilejul căr
ților noastre să mai consem
neze — așa cum cărțile vechi 
ale unor străvechi popoare au 
consemnat, cu durere, mo
mente îndurerate ale lumii, 
au consemnat atitea ca
tastrofe provocate de nebunia 
omului și nu de natură, tn 
șirul faptelor intîmplate, al 
anilbr istoriei, războiul a sfir- 
tecat lumea, imperii belicoase 
s-au ciocnit de multe ori, 
s-au ciocnit înainte de a se 
scufunda, înainte de a dispă
rea in timp ca sub o pinză de 
apă neiertătoare, ca niște 
hodorogite ambarcațiuni. O- 
menirea nu trebuie să mai 
admită jocul forțelor distru
gătoare, strategiile și tacticile 
care țin de politica de domi
nare a lumii ; omenirea poa
te și trebuie să pună in locul
acestora un climat de ințele
gere și colaborare in care 
dreptul fundamental al omu
lui, dreptul la viață, să pri- 
m ze. Și dacă ne reamintim 
azum și totdeauna versul 
„Ori vei vrea acum cu oaste 
și război ca să ne cerți", dacă 
ne reamintim că toți mani 
scriitori români dintotdeauna 
in operele lor, dar și in ma
nifestările lor publice și civi
ce au fost pentru apărarea 
dreptului fundamental al 
omului, dreptul la viață și au 
făcut să răsune puternic do
rința poporului nostru ca ni
meni și niciodată să nu mal 
fie „certat" cu războaie, con
fruntat cu pericolul înarmă
rilor nesăbuite, cu efecte dis
trugătoare — este firesc ca șl 
scriitorii de azi să continue și 
mai hotărit acest drum 
glorios și ca ei, exprimindu-și 
deplina adeziune la Apelul 
inițiat de președintele Nicolae 
Ceaușescu, să răspundă prin 
manifestarea voinței lor fer
me ca poporul român, in uni
re cu toate popoarele lumii, 
să trăiască in pace, intr-un 
climat internațional de incre- 
d-re și conlucrare.

După ce omenirea a trecut, 
de a lungul existent I sale, 
prin nenumărate războaie, ea 
poate și* trebuie ca astăzi, 
mai mult ca oricind să facă 
astfel incit pacea să învingă 
și să domnească pe cuprinsul 
întregului pămint.

\

\
\ 
\ 
\
\ 
\ 
\
\

\ 
\

Dumitru Radu POPESCU 
președintele
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Adunări și mitinguri ale oamenilor muncii, telegrame adresate 
C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

1--------------------------------—-----

în telegrama COLECTIVULUI DE 
OAMENI AI MUNCII DE LA MINA 
LUPENI se arată : Minerii, toți 
oamenii muncii de la mina Lupeni 
au primit cu interes deosebit Apelul 
pentru dezarmare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, document ale cărui idei sint 
inspirate din răspunderea pentru 
opera pe care o înfăptuim, ca și 
pentru destinele și viitorul omenirii, 
și în care vedem cu toții o nouă și 
remarcabilă contribuție a partidului, 
a dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, la apărarea 
cauzei păcii, la lichidarea factorilor 
de încordare și conflict între state 
și instaurarea unor relații internațio
nale bazate pe înțelegere, securitate 
și colaborare. Această nouă și stră
lucită inițiativă de pace, cu larg 
ecou în viața internațională. întă
rește prestigiul țării noastre pe plan 
extern și consolidează poziția Româ
niei socialiste, care se pronunță cu 
fermitate pentru încetarea cursei 
aberante a înarmărilor și instaurarea 
unei vieți internaționale, din care să 
fie definitiv înlăturate amenințarea 
cu folosirea armelor și spectrul unui 
distrugător război nuclear.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că ne preocupăm cu 
răspundere comunistă, muncitoreas
că. de sporirea producției de cărbune 
și sintem hotăriți ca la producția 
suplimentară de peste 60 mii tone căr
bune realizată de la începutul anu
lui, să adăugăm noi succese.

Membrii ASOCIAȚIEI OAMENI
LOR DE ȘTIINȚA. își exprimă sen
timentele cele mai profunde de re
cunoștință și admirație pentru stră
lucita și inimoasa dumneavoastră 
inițiativă de pace, care a făcut să 
răsune un vibrant ecou al trezirii 
conștiinței mondiale în fața amenin
țărilor ucigătoare ale cursei înarmă
rilor. Oamenii de știință din țara 
noastră vă sint adine recunoscători 
pentru tot ce faceți pentru a asigura 
poporului nostru climatul binefăcă
tor al păcii, fiindcă numai în pace 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate se poate înălța stră
lucitoare, aducind tuturor construc
torilor ei bunăstarea și înfăptuirea 
idealurilor spirituale.

Știința are nevoie de pace pentru 
a-și consacra eforturile și cuceririle 
progresului societății umane. Știința 
spune cu hotărîre NU celor ce vor 
s-o compromită, implicînd-o in te
lurile lor războinice. Oamenii de ști
ință români sînt solidari în conști
ință, ca și in acțiuni, cu întreg po
porul român, cu convingerea că a- 
vind în față partidul, cu dumnea
voastră în frunte, vom face să se 
audă pretutindeni în lume chemarea 
spre pace, colaborare și înțelegere, 
care se va uni viguros cu chemările 
și răspunsurile tuturor popoarelor, 
unanime in voința de a-și asigura 
dreptul suprem la viață și la pro
gres.

Toți oamenii muncii din MINIS
TERUL COMERȚULUI EXTERIOR 
ȘI COOPERĂRII ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE — se spune în te
legrama adresată de acest minister — 
dau o înaltă apreciere noii și impor
tantei dumneavoastră inițiative de 
pace care, găsindu-și materializare in 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății și Democrației Socialiste, reflectă 
voința fermă a poporului nostru de 
a-și intensifica acțiunile, împreună 
cu celelalte popoare și forțe înaintate 
iubitoare de pace din lumea intrea- 
gă, in lupta pentru oprirea cursei în
armărilor, pentru apărarea dreptulu' 
fundamental al oamenilor la viață, la 
existența liberă și demnă.

Intr-o unitate deplină de vederi 
oamenii muncii din minister au cerut, 
în spiritul înaltei consecvențe și 
principialități a politicii de pace pro
movate de partidul și statul nostru, 
de dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să se intensifice acțiunile tuturor 
statelor și popoarelor pentru oprirea 
cursei înarmărilor și reducerea arse
nalelor militare, pentru realizarea 
de măsuri concrete in domeniul 
dezarmării, în scopul eliberării ome
nirii de coșmarul unui nou război.

Dintr-o adincă convingere și con
știință politică, ne angajăm, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm și in 
continuare cu hotărîre pentru a răs
punde Apelului pentru dezarmare și 
pace al F.D.U.S., pentru a face pu
ternic auzit în lume glasul de pace 
și colaborare al României socialiste,

Sintem fericiți să constatăm din 
nou că România și președintele său 

Aspecte de la adunările desfășurate la întreprinderea de pompe „Aversa” șl la întreprinderea de confecții și tricotaje din Capitală Foto : Agerpres

se situează la loc de frunte în con
certul popoarelor, inițiind un com
plex de acțiuni prin care oamenii 
muncii să exprime un NU ho- 
târît bombelor cu neutroni și am
plasării de rachete in Europa, să 
oprească cursa înarmărilor oare îm
povărează omenirea și creează imi
nent pericolul de război — se spune 
în telegrama adresată de colectivul 
ÎNTREPRINDERII DE TRACTOARE 
ȘI MAȘINI AGRICOLE CRAIOVA, 
cu prilejul mitingului care a avut loc 
în întreprindere.

Am luat cunoștință cu profundă 
satisfacție de Apelul pentru dezar
mare și pace al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste din Repu
blica Socialistă România — pe care-1 
aprobăm cu întreaga noastră con
știință pentru că dorim să trăim in 
pace, să construim un viitor fericit 
pentru noi și copiii noștri, Sintem 
convinși că la această nouă și im
portantă acțiune românească, pe care 

• „O nouă contribuție substanțială a României socialiste, 
a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la eforturile pentru dezarmare și destindere, pentru înlă
turarea pericolului unui război nuclear nimicitor, pentru 
edificarea unei lumi a păcii și colaborării"

• „Ne alăturăm marilor manifestări de masă din Eu
ropa și de pe alte continente, care cer să se renunțe la noile 
armamente - la rachetele cu rază medie de acțiune, la 
bomba cu neutroni - să se acționeze cu cea mai mare ho
tărîre împotriva politicii de înarmări".

• „Nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea 
mărețului program al partidului, pentru transpunerea în 
viață a politicii externe, principiale și constructive, a țării 
noastre, care dă expresie voinței întregii națiuni de a milita 
ferm, împreună cu celelalte popoare, cu forțele înaintate de 
pretutindeni, pentru apărarea dreptului fundamental al 
oamenilor, al popoarelor - dreptul la viață, la pace, la 
existență liberă și demnă".

am numi-o „Ceaușescu si pacea 
lumii1*,  var adera milioane si mili
oane de oameni, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici de pe toate meri
dianele globului pămîntesc.

Vă asigurăm, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
nobila dumneavoastră activitate de 
înflăcărat patriot și neobosit militant 
pentru o lume a păcii, strălucitul 
exemplu de dăruire si principialitate 
comunistă pe care ni-1 oferiți in 
permanentă ne dau un puternic im
bold în întreaga activitate, ne mobi
lizează conștiințele pentru a munci 
mai mult și mai bine și a ne aduce 
astfel contribuția la ridicarea Româ
niei pe înaltele culmi ale civilizației 
socialiste și comuniste, la creșterea 
prestigiului ei international.

întregul colectiv al INSTITUTULUI 
DE ECONOMIE MONDIALA își ex
primă deplina adeziune și mindrie 
patriotică față de noua și strălucita 
dumneavoastră inițiativă de pace, 
față de Apelul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, care exprimă o 
înaltă responsabilitate pentru mărea
ța operă pe care o înfăptuiește po
porul nostru, ca și pentru destinele 
civilizației omenirii. Acest document 
de excepțională însemnătate consti
tuie o strălucită reafirmare a prin
cipialității și clarviziunii care vă ca
racterizează, a capacității de a des
prinde — pe baza unei profunde cu
noașteri a realității — fenomenele 
majore ale vieții internaționale, a 
grijii statornice pe care o purtați 
asigurării unui viitor liber și fericit 
pentru națiunea noastră, pentru în
treaga umanitate.

Sintem conștient! că, în aceste zile 
de tensiune și încordare pe conti
nentul european, numai prin hotă- 
rirea și fermitatea cu care vom ac
ționa, numai prin lupta unită a tu
turor forțelor progresiste, a maselor 
populare se va putea opri cursa pe
riculoasă a înarmărilor, se va putea 
relua politica de destindere, de pace 
și colaborare între popoare.

în aceste momente de excepțională 

însemnătate pentru viitorul lumii, al 
patriei noastre dragi, ne angajăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să nu precupe
țim nici un efort, pentru ca, aseme
nea întregului popor, să înfăptuim 
exemplar sarcinile ce ne revin, să 
contribuim la înflorirea continuă a 
patriei noastre socialiste, la traduce
rea în viață a politicii sale externe 
profund constructive, consacrată în 
întregime păcii și progresului.

BIROUL EXECUTIV AL UNIUNII 
SOCIETĂȚILOR DE ȘTIINȚE ME
DICALE, în numele celor peste 
120 000 de membri : medici, farma
ciști. personal mediu sanitar. își ma
nifestă întreaga adeziune și prețuire 
față de Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, o nouă și deosebit 
de valoroasă inițiativă a dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, care expri

mă, în cel mai înalt grad, grija și 
preocupările constante pe care le ma
nifestați pentru a se' pune capăt 
cursei înarmărilor și pentru dezar
mare, în vederea promovării păcii, 
colaborării și prieteniei intre po
poare. pentru soluționarea construc
tivă, prin mijloace exclusiv pașnice a 
problemelor litigioase din lumea con
temporană.

Manifestindu-și și cu această ocazie 
respectul și admirația față de înal
tul devotament și totala dumnea
voastră consacrare pentru binele și 
prosperitatea poporului român și al 
întregii omeniri, membrii Uniunii 
societăților de științe medicale vă 
asigură că nu vor precupeți nici un 
efort pentru perfectionarea continuă 
a nivelului asistentei medicale, pen
tru aplicarea în practică a rezultate
lor cercetării științifice medicale, în 
scopul creșterii calității vieții și a 
bunei stări a întregului popor, în- 
tr-un climat de pace și securitate.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE UCRAINEANA — MARA
MUREȘ se spune : Simțim în adin- 
cul inimilor noastre mîndria și bucu
ria de a vă avea in fruntea Partidu
lui Comunist Român și a Republicii 
Socialiste România pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
porului, luptător neînfricat pentru 
independența patriei noastre, pentru 
pace și colaborare intre popoare. Vă 
exprimăm cele mai alese sentimen
te de profundă stimă și recunoștință 
pentru modul strălucit în care vă în
depliniți. cu clarviziune științifică, 
supremele răspunderi cu care v-a 
învestit istoria și poporul. pentru 
contribuția inestimabilă Ia elaborarea 
și înfăptuirea politicii externe româ
nești, politică profund realistă, care 
se bucură de un binemeritat pres
tigiu în lume.

Noi, oamenii muncii de naționali
tate ucraineană, ne unim glasul cu 
frații noștri români, cu toți oamenii 
muncii, indiferent de naționalitate și 
spunem hotărit; Nu vrem război. 

vrem pace pe Pămînt, dorim o lume 
fără arme și fără războaie ! Dorim 
ca in liniște și pace. înfrățiți în mun
că și idealuri, sub conducerea parti
dului. să ne făurim viitorul nostru 
fericit pe acest scump pămînt.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
ne vom face datoria in chip comu
nist. că nu vom precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru. Vom dovedi prin fapte 
de muncă dragostea fierbinte fată de 
pămintul natal, fată de scumpa noas
tră patrie — România socialistă.

LUCRATORII FEROVIARI DIN 
COMPLEXUL DE CALE FERATA 
BUCUREȘTI-TRIAJ, întruniți în 
adunare populară, arată în telegrama 
lor : Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, adoptat din inițiativa 
dumneavoastră, iubitul nostru con

ducător. vibrantă chemare la unitate 
a tuturor forțelor iubitoare de pace 
din întreaga lume, împotriva politicii 
de continuare a cursei înarmărilor, 
împotriva amplasării de noi arme 
nucleare pe continentul european, a 
avut un răsunet puternic in inimile 
și conștiința tuturor oamenilor mun
cii din colectivul nostru, care își ex
primă hotărirea fermă de a participa 
cu toată răspunderea și puterea lor 
la lupta pentru înlăturarea pericolu
lui de război, pentru apărarea liber
tății și independenței popoarelor.

Inițiativele de pace, dezarmare, de 
instaurare in lume a unui climat de 
încredere și respect reciproc între 
popoare, exprimate prin glasul dum
neavoastră de autoritate internațio
nală, au făcut din țara noastră una 
dintre cele mai active participante la 
lupta pentru pace și asigurarea vii
torului omenirii. Aceste inițiative ne 
umplu inimile și sufletele de mîn- 
drie, dar și de speranța că rațiunea 
va Învinge, că apelurile și lupta 
noastră, împreună cu acelea ale tutu
ror popoarelor, vor determina facto
rii de răspundere să înțeleagă că pa
cea poate fi realizată numai prin 
dezarmare, prin înțelegere și colabo
rare între națiuni.

împreună cu întregul nostru 
popor, sub conducerea dumneavoas
tră înțeleaptă și clarvăzătoare, vom 
acționa cu toată energia pentru apă
rarea dreptului fundamental al omu
lui — dreptul la viață și la muncă 
pașnică — pentru instaurarea în 
lume a unui climat de pace și încre
dere intre toate națiunile, pentru în
lăturarea spectrului groaznic al unui 
război nuclear.

COMITETUL DE CONDUCERE 
AL UNIUNII ARHITECȚILOR DIN 
ROMANIA arată, în telegrama sa: 
Apelul mobilizator pentru dezarma
re și pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, pătruns de cele 
mai adinei idealuri umaniste, cheamă 
la acțiuni hotărâte pentru salvgarda
rea păcii, a vieții, a civilizației și 
culturii tuturor popoarelor, care tre

buie să trăiască in liniște și să se 
consacre activității utile pentru pros
peritate. pentru un viitor mai bun. 
mai luminos. Arhitectii din tara 
noastră, alături de toti cetățenii pa
triei, sint pe deplin conștient! de 
rolul ce le revine in aceste momente, 
pentru ca prin atitudinea lor mili
tantă. prin munca lor. să fie prezenti 
în vasta acțiune pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare, pentru 
dezarmare.

Vă asigurăm, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ar
hitectii din patria noastră. însuflețiți 
de exemplul dumneavoastră de ab
negație și devotament, vor depune 
eforturi neobosite pentru traducerea 
în viată a politicii partidului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, care reflectă adinca 
dorință de pace și colaborare, intr-o 
lume a păcii si înțelegerii, fără arme 
si conflicte armate.

în telegrama adresată de partici- 
oantii la ADUNAREA LOCUITORI
LOR COMUNEI TAZLAU. județul 
Neamț, se arată : Ne exprimăm 
deplina aprobare și totala adeziu
ne fată de Apelul pentru pace si 
dezarmare al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, apel pătruns de 
cele mai curate si puternice senti
mente umaniste, strălucit document 
elaborat sub directa dumneavoastră 
îndrumare, in care este exprimată 
voința sacră a întregului nostru 
popor pentru menținerea si apărarea 
celui mai scump ideal al omenirii — 
pacea. Toti locuitorii comunei 
Tazlău. mobilizați de magistralul 
dumneavoastră indemn. sint deplin 
conștienți de rolul Ce ne revine. în 
aceste momente atît de îngrijorătoare 
pentru pacea lumii, si nu vom pre
cupeți nimic pentru a răspunde cu 
cinste strălucitelor chemări ale Ape
lului si. alături de toti locuitorii pa
triei noastre dragi, prin muncă, luptă 
si cuvîntul nostru vom milita neobo- 
siti pentru fericirea noastră si a co
piilor noștri, pentru oacea noastră 
și a lumii întregi, spunînd un NU 
hotărit războiului si înarmărilor.

în telegrama BIROULUI CONSI
LIULUI NAȚIONAL AL INGINERI
LOR SI TEHNICIENILOR se spune : 
Alături de întregul nostru popor, ca
drele tehnice din tara noastră își ex
primă adeziunea unanimă fată de 
Apelul pentru dezarmare si pace al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste. Călăuziți permanent de in
dicațiile dumneavoastră privind creș
terea contribuției creativității știin
țifice si tehnice la rezolvarea proble
melor importante, actuale si de per
spectivă. din economia noastră, ca
drele tehnice din fabrici si șantiere, 
de oe ogoare sau de la planșete, din 
laboratoare. își aduc, alături de oel- 
lalti oameni ai muncii, contribuția 
lor plină de pasiune si dăruire la o- 
pera de edificare a unei Românii so
cialiste multilateral dezvoltate.

Noi știm că pentru a ne bucura de 
roadele muncii noastre, pentru a a- 
sigura viitorul luminos ai poporului 
nostru avem nevoie de liniște si pace.

Deteriorarea climatului politic in
ternațional. intensificarea politicii de 
forță, planurile de amplasare a noi
lor rachete cu rază medie de acțiune 
în Europa si de producere a bombei 
cu neutroni, pun popoarele de pe 
continentul nostru în fata unor uria
șe primejdii. în lumina noii dum
neavoastră inițiative de pace, noi, in
ginerii si tehnicienii din România, ne 
vom adresa colegilor noștri de breas
lă din celelalte țări cu chemarea de 
a acționa cu fermitate împotriva 
înarmării, pentru pace, pentru a fo
losi cuceririle științei si tehnicii ex
clusiv în slujba progresului economic 
si social al omenirii.

într-o altă telegramă, se arată : 
OAMENII MUNCII DIN ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLA DE STAT 
VALEA CALUGAREASCA. județul 
Prahova, întruniți la locul de muncă, 
își exprimă adeziunea totală fată de 
noile dumneavoastră initiative pen
tru salvgardarea păcii mondiale și 
sint întru totul de acord cu conținu
tul Apelului pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Alături de întregul nostru popor, 
de toate popoarele lumii, ne pronun
țăm cu hotărîre împotriva continuă
rii cursei înarmărilor. îndeosebi a 
înarmărilor nucleare, a amplasării de 
noi rachete și a bombei cu neutroni 
In Europa, și vrem ca marile sume 
cheltuite pentru înarmare să fie fo
losite pentru viată, pentru pace. 
Trăiască pacea în întreaga lume !

Desen de Gh. Călărașu

Menirea științei
— progresul, 

nu distrugerea
Institutul de cercetări știin- 

' țifice șl inginerie tehnologică 
pentru electronică din Ca
pitală. Peste 500 de lucrători 
din această importantă unita
te științifică — cercetători, 
maiștri, muncitori — au parti
cipat la mitingul ce a avut 
loc aici, manifestindu-și de
plina lor adeziune la nobila 
inițiativă de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

„Apelul pentru dezarmare 
și pace al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a 
subliniat cercetătorul științific 
Adrian Voicu, exprimă, prtn 
întregul său conținut, fermi
tatea, consecvența și înalta 
răspundere cu care România, 
președintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, militează 
pentru apărarea supremului 
bun al omenirii : pacea". Și 
exprimă, totodată, așa cum a 
precizat cercetătoarea știin
țifică Monica Neagu, „voința 
unanimi, de nezdruncinat, a 
întregului nostru popor de a 
acționa, împreună cu toate 
popoarele, pentru'a impune 
încetarea cursei înarmărilor, 
pentru ca fondurile uriașe ce 
sînt alocate pe plan mondial 
in vederea fabricării de noi 
și noi arme să fie destinate 
progresului și civilizației".

Am notat și o idee relevată 
de cercetătorul științific 
Nicolae Sotirescu : „Menirea 
științei este de a sluji pro
gresului omenirii — și nu 
distrugerii ei. De aceea, in 
lupta pentru a impune opri
rea cursei înarmărilor, oame
nilor de știință le revine un 

1 rol de prim ordin. Ei pot 
avea o contribuție esențiali 
la eforturile pentru ca rațiu
nea să învingă". !

tn acest spirit s-a desfășu
rat mitingul. Un spirit de în
credere in forța unită a po
poarelor, de angajare la ac- 

i țiuni ferme pentru dezarma
re, pentru pace, pentru res
pectarea dreptului funda
mental la viață. (Adrian Va- 
silescu).

0 cauză vitală
- dezarmarea
Peste 300 de locuitori ai 

cartierului Cring din muni
cipiul Buzău au participat la 
adunarea populară organiza
tă de consiliul municipal al 
F.D.U.S. și comisia de femei 
din cartier, in cadrul căreia 
participanții și-au exprimat 
adeziunea însuflețită la ini
țiativa de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la cuprin
sul Apelului pentru dezar
mare și pace al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășa Petra Clonț, pre
ședinta Consiliului municipal 
al F.D.U.S., care a subliniat 
semnificația profundă a a- 
cestei noi acțiuni a României 
socialiste în apărarea păcii. 
In cuvîntul lor, Mihai Isac, 
pensionar, Filofteia Lupu, 
muncitoare la întreprinderea 
de tricotaje, Ștefan Nedelcu, 
jurist, Vasilica Lapoviță, 
casnică, președinta comisiei 
de femei din cartierul Cring, 
Ana Dumitrașcu, muncitoare 
la Filatura de lină pieptăna
tă, Maria Popescu, învăță
toare, Anghel Macovei, pro
iectant, au cerut cu fermitate 
să se pună capăt politicii de 
înarmări, care amenință via
ța și civilizația umană. Vor
bitorii, dînd o înaltă aprecie
re noii inițiative de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
și-au ridicat glasul împotri
va primejdioasei curse a 
înarmărilor, și-au expr.mat 
hotărirea de a lupta, alături 
de masele populare de pre
tutindeni, pentru reducerea 
cheltuielilor militare și rea
lizarea de măsuri efective 
de dezarmare, pentru o lume 
fără arme și războaie, a Pă
cii și colaborării. (Stelian Chi- 
per, corespondentul ..Scîn- 
teii“).



„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU CHEAMĂ 
LA UNIREA POPOARELOR ÎN LUPTA 

PENTRU DEZARMARE Șl PACE"
Larg ecou internațional al noii inițiative a președintelui României

Noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Apelul 
pentru dezarmare ți pace al Frontului Democrației ți Unității 
Socialiste, ideile generoase cuprinse in cuvintările rostite de con
ducătorul partidului ți statului nostru la marea adunare populară de la 
Brăila cu prilejul „Zilei recoltei", la marile adunări populare cu ocazia 
vizitelor de lucru in județe din nord-vestul țării, in interviurile acordate 
recent unor publicații vest-germane sint apreciate peste hotare ca o nouă 
expresie elocventă a spiritului de înaltă grijă ți răspundere pentru pace, 
pentru destinele omenirii, pentru a preintimpina o conflagrație nucleară, 
pentru oprirea cursei inarmărilor ți trecerea la măsuri autentice de de
zarmare.

AGENȚIA IUGOSLAVA DE ȘTIRI 
TANIUG. pr'ezentînd ideile conținu
te in Apelul pentru dezarmare. ■ si 
pace al F.D.U.S., relevă că România 
reafirmă propunerea sa de reducere 
treptată, in următorii ani. a cheltu
ielilor militare cu cel puțin 10 la su
tă oină in 1985. chemind organizați
ile social-politice din întreaga lume 
să condamne cu hotărîre bomba cu 
neutroni si să se pronunțe Pentru 
scoaterea in afara legii a tuturor ar
melor de distrugere în masă. Orga
nizațiile de masă si obștești din toa
te țările — arată agenția citată — 
sint chemate să contribuie la crea
rea unei atmosfere care să permită 
tuturor națiunilor lumii să benefi
cieze de dreptul lor suveran de a 
fi libere si independente, ferite de 
orice amestec din afară. Apelul se 
pronunță, de asemenea, pentru în
cetarea oricărei demonstrații de for
ță. a manevrelor militare la grani
țele altor state. .

Președintele României. Nicolae 
Ceausescu, s-a pronunțat pentru ca 
în Balcani să nu existe arme nu
cleare de nici un fel si pentru ca 
Balcanii să devină o zonă denuclea- 
rizată in adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului — relevă agenția Taniug. refe- 
rindu-se la cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceausescu la Satu 
Mare. După cum a arătat președin
tele României, ar trebui ca întregul 
continent european să fie eliberat 
de rachete nucleare. Ca si la adu
narea de la Brăila. președintele 
Nicolae Ceausescu a reafirmat la 
Satu Mare propunerea ca Buoureș- 
tiul să fie gazda următoarei reuniuni 
pentru securitate și • cooperare in 
Europa.

„Adunarea de la Satu Mare — re
levă agenția citată — a avut si 
un caracter antinuclear si antirăz
boinic. ceea ce este în concor
dantă cu inițiativa președintelui 
Nicolae Ceausescu ca în întreaga 
Românie să aibă loc mitinguri, de
monstrații si marșuri pentru pace, 
împotriva războiului si a înarmării".

Ziarul bulgar „RABOTNICESKO 
DELO" a publicat o corespondență 
în care, relevindu-se faptul că la 
București a fost dat publicității Ape
lul Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste, scrie: „In apel se ara
tă că trebuie unite, înainte de a fi 
prea tirziu, eforturile tuturor forțe
lor democratice pentru aiurarea civi
lizației umane, a Vieții generațiilor 
viitoare, pentru garantarea dezvoltă
rii libere și independente a fiecărei 
națiuni, pentru încetarea cursei înar
mărilor și instaurarea unei păci trai
nice în întreaga lume".

Ziarele poloneze „TRYBUNA LUDU" 
și „ZYCIE WARSZAWY" reliefează 
că, „potrivit poziției Republicii So
cialiste România, dezarmarea trebuie 
să asigure un echilibru de forte, pre
cum și securitatea fiecărei țări. Insă 
aceasta se poate realiza nu prin pro
ducerea de noi armamente, ci prin 
trecerea Ia reducerea acestora". în 
continuare, cele două ziare din Varșo
via citează din interviurile tovarășu
lui Nicolae Ceausescu acordate unor 
publicații vest-germane, pasajele in 
care se arată că. in primul rînd. ar 
fi necesar să facem totul pentru a 
opri amplasarea și dezvoltarea de 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne. a oricăror rachete nucleare în 
Europa, că este necesar să se renunțe 
la producerea si amplasarea în Euro
pa a bombei cu neutroni, să se treacă 
la reducerea trupelor si a cheltuieli
lor militare.

Ziarul „L’UNITA". organul Parti
dului Comunist Italian, scrie în pri
ma pagină: „Președintele României. 
Nicolae Ceausescu, vorbind în cursul 
unei adunări populare la Satu Mare, 
a insistat asupra dorinței de a se li
chida de o parte și de alta a Euro
pei rachetele nucleare cu rază medie 
de acțiune si de a se realiza o. Eu
ropă unită în lupta pentru dezarma
re echilibrată, dar progresivă in 

!
Trecerea din lumina cretoasă a 

soarelui dalmat în lumina de rouă 
a soarelui sloven se face in mai 
nutin de trei ore de mers cu mași
na. N-ai timn să realizezi că te-ai 
desnrins de coasta adriatică si în
cepi să simți aerul limpede 
al Alpilor. ..Vama" acestei schim
bări radicale de senzații o consti
tuie Postoina. localitate vestită 
pentru peștera ei — prima din Eu
ropa. a treia din lume ca mărime 
— si pentru castelul Prediama. ri
dicat ne locul ..cuibului de vultur" 
din care domina regiunea Erasmo 
Lueger. unul din ultimii si cei mai 
cutezători cavaleri ai secolului 
XIV. In ziua vizitei la Postoina. 
ziua primului contact cu peisajul 
Si atmosfera slovenă, încercam să 
localizez acel „ceva" care sugera 
intrarea în zona de influentă a 
Alpilor.

In conglomeratul de obiceiuri, 
trăsături spirituale, destine istorice, 
acumulări culturale care conturează 
profilul popoarelor iugoslave, ale
zate intr-un cadru natural atit de 
diferit (de-o parte pusta dunăreană, 
de alta insulele scoică ale Adriaticii, 
de-o parte steiurile aride ale Mun
telui Negru, de alta valea mănoasă 
a Savei). in această diversitate, an
tipozii adevărati sint cetățile mun
toase de Ia nord-vest si sud-est : 
Aloii si Balcanii. Coloane care pot 
fi situate la extremitățile unui con
tinent, darmite ale unei țări. Cu- 
noscind acest specific al Iugo
slaviei, cum să nu fii curios să-i

Europa, prin mobilizarea tuturor 
forțelor progresiste și de masă". 
Ziarul italian se referă, în con
text, la Apelul lansat de Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, 
arătind că acesta îndeamnă, intre 
altele, organizațiile de masă româ
nești să inițieze manifestări pentru 
dezarmare si marșuri ale păcii.

Organul Partidului Socialist Italian 
„AVÂNȚI", într-un articoț intitulat 
„România cheamă la o Europă unită 
în lupta pentru dezarmare echilibra
tă", arată că „lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa" și „mobilizarea tuturor 
forțelor progresiste, a tuturor or
ganizațiilor de masă, angaja
mentul guvernelor europene de 
a ajunge la rezultate pozitive la re
uniunea de la Madrid sint idei de 
bază reafirmate de președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, în cursul 
unei manifestări populare desfășura
te la Satu Mare. în nordul Româ
niei". „Avânți" relevă apoi semnifi
cația Apelului pentru dezarmare si 
pace lansat zilele trecute de F.D.U.S.

Inițiativele de pace ale președinte
lui României, ideile cuprinse in cu
vintarea rostită de conducătorul sta
tului nostru la Brăila au fost pre
zentate pe larg de POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE ELENE, 
fiind subliniată in special necesita
tea de a se împiedica amplasarea 
de noi arme nucleare in Europa, pre
cum si de a se retrage cele existente.

Presa din Grecia a rezervat, de a- 
semenea. un spațiu important, în co
mentariile politice, poziției clare de 
principiu a României. Astfel, în „E- 
LEFTHEROS KOSMOS", intr-un ar
ticol intitulat „Rachetele si pacea" se 
arată că trebuie evidențiată recenta 
luare de poziție a președintelui 
României împotriva amplasării de noi 
rachete in Europa și pentru retra
gerea celor existente. Referiri asemă
nătoare la cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost difuzate si 
de AGENȚIA ATENIANA DE PRESA 
„ANA" și în cotidianul de limbă 
engleză .ATHENS DAILY POST".

Conducătorul partidului și statului 
român, Nicolae Ceaușescu. a cerut 
inițierea grabnică de tratative Est- 
Vest și renunțarea Ia amplasarea de 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne în Europa. Un astfel de mora
toriu ar fi „un prim pas pentru în 
lăturarea și lichidarea lor deplină 
de' pe Continent" — scrie AGENȚIA 
AUSTRIACA DE ȘTIRI A.P.A.. re- 
ferindu-se la cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Satu Mare.

In cuvintarea rostită la Satu Mare 
— continuă A.P.A. — președintele 
Nicolae Ceaușescu a declarat că în
lăturarea amenințării atomice cores
punde pe deplin voinței popoarelor. 
„Trebuie să facem totul pentru a 
opri cursa înarmărilor", a arătat pre
ședintele. Trebuie să se reducă chel
tuielile militare, să se asigure dez
voltarea țărilor sărace. înfăptuirea 
unei noi ordini economice Interna
tionale, ațlaugă agenția austriacă de 
știri, citind din cuvintarea președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Reluînd pasaje din cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pro
nunțată la Brăila. AGENȚIA SPA
NIOLA E.F.E. evidențiază că pre
ședintele României a subliniat cu 
pregnanță necesitatea de a se li
chida actualul arsenal nuclear din 
Europa și de a se evita introducerea 
pe teritoriul european a noi rachete 
cu rază medie de acțiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
relatează agenția E.F.E. a reafir
mat propunerea sa de a se trece la 
reducerea cheltuielilor militare în 
toată lumea, de a se edifica o nouă 
ordine economică internațională. Șe
ful statului român — subliniază 
agenția — a reamintit, totodată, im
portanta convocării unui forum in
ternațional pentru dezarmare in 
Europa, problemă supusă actualei re

R. S. F. IUGOSLAVIA

Tradiție și actualitate 
pe meleagurile slovene

cunoști si latura diametral opusă, 
specificul Alpilor ?! Să fie el dat 
de lumina irizată si pură, specifică 
zonelor mult spălate de ploi ? Să 
fie nota dominantă a acestui spe
cific iarba verde, fragilă si rece. în 
luptă continuă cu granitul ?

în clin proces de sedimentare a 
acestor impresii, o altă observație 
a străbătut ca un fulger cunoaște
rea. Ne aflam în trenuletul elec
tric. în interminabilul sir de căru
cioare pe șine care ne transformase 
— ca ne oricare din cei 800 000 vi
zitatori dintr-un an ai Postoinei — 
într-o cohortă veselă, pornită să 
descopere tărîmuri subpămîntene 
de basm. Si, dintr-o dată, gale
ria mult luminată, s-a înfățișat 
sub forma unui interior de cazan, 
cu pereții acoperit! de fum si cu 
lacrimile pietrei șiroind prin funin
ginea pietrificată.

— Ce-i cu asta 1
— Sint urmele exploziei si incen

diului.
— Explozie în peisajul aseptic 

din preajma Alpilor Iulieni ? In
cendiu în acest monument subteran 
al naturii, format numai din pia
tră si apă 7

Aflăm că valențele de unicat 
speologic ale Postoinei nu i-au im
presionat pe naziști, care n-au vă
zut in ea decît utilitatea cazonă, 
drept pentru care au transformat-o 
în depozit de muniții. Partizanii, 
bineînțeles, i-au așezat un fitil 
aprins, bine plasat. 

uniuni de la Madrid pentru securi
tate și cooperare în Europa.

într-un amplu articol. cotidianul 
„KUWAIT TIMES" evidențiază în
semnătatea deosebită a chemării lan
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de a se face totul pentru încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, de a se opri amplasarea 
de noi rachete nucleare în Europa și 
a se ajunge la retragerea celor exis
tențe, astfel incit continentul euro
pean să devină liber de arme nu
cleare. în articol se relevă marea 
actualitate și semnificație a apelu
lui adresat de șeful statului român 
de a Se acționa pentru realizarea 
dezarmării nucleare in condițiile în 
care în multe state din Europa se 
desfășoară uriașe manifestații și ac
țiuni de protest ale maselor popu
lare împotriva cursei înarmărilor nu
cleare, a amplasării oricăror rache
te și arme nucleare pe continent.

Mijloacele de informare in masă 
din capitala siriană acordă o mare 
atenție Apelului pentru dezarmare si 
pace al F.D.U.S. Astfel, ziarul „SY
RIAN TIMES" relevă că „Frontul 
Democrației și Unității Socialiste din 
România a făcut apel la toate orga
nizațiile social-politice de masă din 
Europa, America și din alte regiuni 
ale lumii să depună toate eforturile 
pentru oprirea amplasării și desfășu
rării rachetelor cu rază medie de ac
țiune in Europa și pentru tratative 
în problema rachetelor". De aseme
nea. arată'ziarul, „apelul român pen
tru dezarmare și pace cheamă orga
nizațiile social-politice din întrea
ga lume la condamnarea vigu
roasă a producției bombei _ cu 
neutroni". „în apelul său, România 
iși reafirmă propunerea ca. pină în 
1985, toate - bugetele militare să fie 
reduse cu 10 la sută. Totodată, se 
cere interzicerea oricărei forme de 
demonstrații de forță sau manevre 
militare la granițele altor țări".

Presa din Bangladesh, intr-o serie 
de articole, subliniază marea impor
tantă și profunda semnificație a 
inițiativelor președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la necesitatea 
unor măsuri concrete pentru oprirea 
cursei inarmărilor. pentru dezarmare. 
Astfel, cotidianul „NEW NATION" a 
înfățișat pe larg cititorilor săi pro
punerile, românești in problemele 
dezarmării, precum și in legătură cu 
instituirea unei noi ordini econo
mice internaționale mai juste și 
echitabile.

într-o corespondentă de la Națiu
nile Unite, „THE BANGLADESH 
OBSERVER" prezintă propunerile 
României făcute in cadrul acestui 
for cu privire la înghețarea si redu
cerea bugetelor militare, precizind 
că aceste inițiative au fost sprijinite 
de. reprezentanții Bangladesh la 
O.N.U.

Cotidianul „CEYLON DAILY MIR
ROR" și alte ziare din Sri Lănka 
reliefează sublinierea de către 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
necesității înfăptuirii dezarmării ge
nerale și creării unei Europe libere 
de arme nucleare, a edificării noii 
ordini economice internaționale, a 
soluționării problemei prețurilor ri
dicate la petrol și a dobinzilor ex
cesive. Se menționează in mod 
deosebit teza — promovată și de 
Sri Lanka — potrivit căreia aju
torul țărilor industrializate către 
cele in curs de dezvoltare nu repre
zintă un act de caritate, ci este o 
obligație a statelor dezvoltate. în- 
trucit acestea au obtinut profituri de 
pe urma țărilor in curs de dezvol
tare.

Interviurile acordate de to
varășul Nicolae Ceaușescu cotidiane- 
lor „Frankfurter Rundschau" și 
„Die Zeit" au avut un larg ecou și 
în paginile ziarelor americane „New 
York Times", „Washington Post". 
„Wall Street Journal", precum și în 
emisiunile unor agenții de presă de 
peste hotare, ca FRĂNCE PRESSE, 
REUTER, UNITED PRESS INTER
NATIONAL. ASSOCIATED PRESS, 
D.P.A. fiind reliefată sublinie
rea necesității unor măsuri ho- 
tărite pentru oprirea cursei inarmă
rilor și trecerea le dezarmare, și în 
primul rînd la dezarmarea nucleară 
sub control corespunzător internațio
nal, Ia oprirea amplasării de noi ra
chete în Europa și retragerea celor 
existente.

— Cum au ajuns partizanii la 
depozit ?

— Prin tunelul artificial de le
gătură săpat în timpul primului 
război mondial.

— Și cum n-au prevăzut hitleriștii 
această posibilitate ?

— Au prevăzut-o. #
— Atunci 1 Cum de-au reușit 

luptătorii rezistentei 7
Interlocutorul surîde îngăduitor 

și murmură puțin contrariat :
— Foarte bine, cum altfel să 

reușească. Doar erau de aid ! Doar 
erau sloveni !

In clipa aceea am înțeles că. mai 
important decit orice specific pre- 
alpin pe care-1 căuta drumețul din 
mine, eră specificul-specific : co
muniunea spiritului iugoslav, lian
tul și garanția acestui conglomerat 
de tradiții și trăsături. respectiv 
înaltul atașament fată de glie, con
știința unității în diversitate, pa
triotismul manifestat, ori de dte 
ori a fost nevoie, prin neprecupe
țită vitejie.

Aveam să regăsesc acest „speci
fic". fără efort. în fiecare etapă a 
itinerarului sloven. Situată la 
extremitatea central-europeană a 
tării, distanțată de alte zone prin 
condiții istorice concrete. Slovenia 
este, in același timp, profund iugo
slavă prin tot ceea ce este esențial 
in mentalitatea și comportarea lo
cuitorilor ei. Și. în primul rînd. 
prin atașamentul lor profund fată 
de patrie. Manifestat in cele mai

washington. Convorbiri privind dezvoltarea 
cooperării științifice intre România și S.U.A.

MOSCOVA

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Aflat in S.U.A., profesorul Ion Ursu, 
Drim-viceoresedinte al Consiliului 
național pentru știință . și tehnologie 
a avut o întrevedere, la Washington, 
cu dr. John Slanghter. președintele 
Fundației naționale de științe. Cu 
acest prilej, dr. Slanghter a rugat să 
se transmită tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință si Tehnologie, salutări 
cordiale și cele mai bune urări de 
succes in multilaterala activitate pe 
care o desfășoară. Mulțumind, prof. 
I. Ursu a transmis. din partea tova
rășei academician Elena Ceaușescu 
urări de succes oamenilor de șțiihtă 
americani în munca lor dedicată pro
gresului 4 științei. în folosul păcii, al 
oamenilor.

Încheierea sesiunii Consiliului economic 
româno-american

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
La Houston, in Statele Unite ale 
Americii. s-a încheiat vineri cea de-a 
VIII-a sesiune a Consiliului econo
mic româno-american. Membrii con
siliului au dat o înaltă apreciere me
sajelor transmise de președintele 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Ronald Reagan și au exprimat satis
facția pentru cursul ascendent al re
lațiilor economice româno-americane 
și dorința de a fructifica posibilită
țile largi existente de dezvoltare a 
acestei colaborări.

Lucrările sesiunii s-au caracterizat 
printr-un spirit de lucru concret, 
deschis și constructiv.

în protocolul comun semnat de 
loan Avram. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, si Milton

tokio: Sesiunea 
guvernamentale

TOKIO 7 (Agerpres). — Cea de-a 
IV-a sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-japoneze si-a 
încheiat lucrările Ia Tokio. Delega
ția română a fost condusă de Gheor- 
ghe Dolgu. adjunct al ministrului de 
externe al Republicii Socialiste 
România, iar delegația japoneză de 
Kensuke Yanagiya. adjunct al mi
nistrului de externe al Japoniei.

în cadrul sesiunii, cele două dele
gații au făcut un schimb de infor
mații privind situația economică in
ternă si in legătură cu principalele 
probleme ale vieții internaționale 
contemporane, au analizat posibilită
țile de extindere și diversificare a 
relațiilor economice bilaterale, re
citi "oc avantajoase.

Ambele părți au exprimat satisfac
ția in legătură cu rezultatele actua
lei sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale si au reliefat dorința gu-

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
ÎN CAPITALA IUGOSLAVIEI

Is-au desfășurat lucrările conferin
ței internaționale „Activitatea de 
invenții ca factor pentru dezvolta- 

Irea tehnologiei în țările în curs (ie 
dezvoltare", la care au participat 
reprezentanți din 51 de tari în curs 
de dezvoltare, ai unor organizații 

Isi organisme internaționale, nume
roși specialist! autohtoni.

PRIMIRE LA BEIJING. La 7 no-

Iiembrie. tovarășul Xi Zhongxun, 
membru al secretariatului C.C. al 
P. C. Chinez, vicepreședinte al

I Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari, a primit delegația ziarului 
„Scinteia". condusă de Nicolae

ICorbu. redactor-sef adjunct al zia
rului, aflată în R. P. Chineză într-o 
vizită de documentare si schimb de

I experiență. Ia invitația „Ziarului 
Poporului". La întîlnire a participat 
Florea Dumitrescu. ambasadorul 
României la Beijing. Cu acest pri-

Ilei a avut loc o convorbire caldă, 
tovărășească. în spiritul bunelor 
raporturi de prietenie și colaborate

I dintre P.C.R. și P.C.C.. dintre ta
rile și popoarele României și Chi- 

•. nei.
• CENTENARUL GEORGE ENES- 

CU. In cadrul manifestărilor dedi-
I cate centenarului George Enescu, 

in marea sală de spectacole Con-

Velenje, unul din puternicele centre industriale ale Sloveniei

diverse Împrejurări și forme, de la 
lupta armată la păstrarea datini
lor. la gospodărirea exemplară a 
vetrei strămoșești.

Pornită cu un avans consi
derabil fată de alte zone ale 
Iugoslaviei. Slovenia si-a întă
rit puterea economică in anii con
strucției socialiste. Stau mărturie 
pentru aceasta întreprinderile de 
reputație continentală, cum ar fi 
„Iskra" — Liubliana (produse elec
trotehnice), sau firma multi- 
profilată în agricultură si industria 
alimentară „Emona", la care repor
terii. întîmplător. au poposit mai 
rar. Simpla enumerare a citorva 
preocupări ale acestei firme, ce a 
preluat numele antic al Liublianei, 
este edificatoare : de la pescuitul

Au fost discutate teme și perspec
tive ale cooperării intre specialiști 
din domenii ale cercetării și dezvol
tării tehnologiei din cele două țări, 
exprimindu-se dorința reciprocă de 
lărgire și creștere a eficientei aces
tor activități, inclusiv de valorificare 
a lor in economie și viața socială. 
In același spirit, prof. Ion Ursu a 
avut întrevederi cu oficialități ale 
departamentului energiei. N.A.S.A., 
ale firmei „Control data Corporation" 
și a purtat discuții cu oameni de 
știință americani din domeniile chi
miei, biologiei și fizicii. De aseme
nea, prof. I. Ursu a luat parte la un 
simpozion international pe teme ale 
energiei și dezvoltării, organizat la 
Knoxville. în statul Tennessee. La 
întrevederi a- participat ambasadorul 
României in S.U.A., Nicolae Ionescu.

Rosenthal, președintele Consiliului 
de administrație al companiei ..En
gelhard" sint evidențiate posibilități
le mari oferite de economiile celor 
două țări pentru dezvoltarea in con
tinuare a comerțului bilateral si sint 
identificate noi posibilități de 
schimburi și de cooperare.

Prin intermediul Consiliului eco
nomic. oamenii de afaceri americani 
participant! și-au exprimat sprijinul 
ferm pentru a se acorda României 
clauza națiunii celei mai favorizate 
de către S.U.A. pe o perioadă mai 
lungă.

Cu ocazia lucrărilor consiliului. în
treprinderi românești de comerț 
exterior au negociat si semnat con
tracte de export si de cooperare, in
clusiv pe țerte piețe.

Comisiei mixte 
româno-japoneze

vernelor țărilor lor de dezvoltare pe 
mai departe a relațiilor bilaterale in 
diferite domenii de interes comun. în 
special ne tărim economic.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de priete
nie, înțelegere și stimă reciprocă.

★
în timpul prezentei în Japonia, șe

ful delegației române a fost primit 
de ministrul de externe nipon. Su- 
nao . Sonoda. si a avut întîlniri cu 
adjunctul ministrului comerțului ex
terior si al industriei. Tsuyoshi 
Noda. cu președintele părții japoneze 
în Comitetul economic româno-ni- 
pon, Zenji Umeda, cu președintele 
„Keidanren"-ului (Federația japoneză 
a organizațiilor economice). Yoshihi
ro Inayama. cu președintele Came
rei de comerț si industrie. Shigeo Na
gano, precum și cu alte personalități 
nipone.

gresgebouwi din Haga, in prezența 
a 3000 de spectatori, a avut loc un I 
concert susținut de Orchestra filar- I 
monică din Rotterdam. Concertul 1 
s-a bucurat de un deosebit succes. ■

A 24-A CONFERINȚA INTERNA
ȚIONALA A CRUCII ROȘII. La • 
Manila s-au deschis sîmbătă lucră
rile celei de-a 24-a Conferințe in
ternaționale a Crucii Roșii, la care I 
participă delegații ale societăților 
naționale de Cruce Rosie si Semi- I 
lună Rosie din 121 țări ale lumii, | 
precum si delegații guvernamenta- 1 
le ale statelor participante la con- . 
ventiile de la Geneva. Din partea 
Societății de Cruce Roșie din tara I 
noastră participă o delegație con
dusă de Lidia Orădean. secretar al I 
Consiliului. National al Societății de j 
Cruce Roșie. Delegația guverna
mentală este condusă de Olimpia ■ 
Solomonescu. ambasador în Minis
terul Afacerilor Externe. I

ȘOMAJUL ESTE UNA DINTRE . 
CELE MAI GRAVE PROBLEME | 
CU CARE SE CONFRUNTA IN- | 
TELECTUALITATEA DIN ISRAEL. 
Ministerul Muncii din această tară I 
a anuntat că numai in cursul lunii | 
iulie au fost înregistrate peste 4 000 
de cereri de angajare. De la in- i 
ceputul anului, aproximativ 6 000 
de solicitant! nu au primit un răs- 1 
puns pozitiv la cererea lor. .

și prepararea faunei marine la 
creșterea vitelor de rasă, de la cul
tura cafelei (în ferme din Africa) 
la fabricarea bocancilor de schi 
(pentru pirtiile Alpilor). de la cu
legerea și valorificarea fructelor de 
pădure la organizarea de croaziere 
turistice cu navă proprie, o multi
tudine de preocupări formează 
obiectul activității celor 11 000 de 
oameni ai muncii din unitățile 
„Emonei", organizate în totalitatea 
lor pe principiile autogospodăririi 
si autofinanțării. Principii prin 
care, odată in plus. , teritoriul 
de la poalele Alpilor se leagă 
strins de pămintul-mamă al în
tregii Iugoslavii.

Sergiu ANDON

CU PRILEJUL CELEI DE-A 64-A ANIVERSĂRI

A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres I. Dumitrașcu trans
mite : Potrivit tradiției, la 7 Noiem
brie, cu prilejul celei de-a 64-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, in Piața Roșie din 
Moscova a avut loc parada militară 
și demonstrația oamenilor muncii din 
capitala Uniunii Sovietice.

In tribuna centrală a Mausoleului 
„V.I. Lenin" se aflau Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. alti 
conducători de partid și de stat so
vietici. în tribune se aflau veterani 
ai P.C.U.S.. fruntași în producție, oa
meni de știință și de cultură, cos
monauts

Dmitri Ustinov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., minis
trul apărării al U.R.S.S., a rostit o 
cuvintare.

Raportul prezentat
la adunarea festivă

MOSCOVA 7 (Agerpres). — In ra
portul prezentat la adunarea festivă 
consadrată celei de-a 64-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Dmitri Ustinov, membru al 
Biroului Poliție al C.C. al P.C.U.S,, 
minis'truT apărării. al U.R.Ș.S...a sub
liniat că Marele Octombrie a deschis 
drumul spre o nouă societate, un 
drum a cărui justețe a fost confir
mată de însăși viața. Marea Revolu
ție — a spus el — a dat naștere unei 
mari energii a maselor, iar partidul 
lui Lenin a fost acela care a condus 
cu înțelepciune masele spre țelul 
stabilit. Rezultatul principal al acti
vității partidului comunist și a în
tregului popor sovietic a fost con
struirea în U.R.S.S. a societății so
cialiste dezvoltate — a spus vorbi
torul. Uniunea Sovietică dispune 
astăzi de un potențial economic .pu
ternic. Producția industrială este 
aproximativ egală cu a tuturor ță
rilor Europei occidentale la un loc, 
iar la numeroase produse U.R.S.S. 
ocupă primul loc in lume.

Cu toate că anul acesta nu a fost 
ușor pentru agricultură — din cauza 
primăverii reci și prelungite și a se
cetei îndelungate în zone întinse ale 
țării — numeroase colhozuri și sov
hozuri au reușit să atenueze influen
ta nefastă a climei și au obținut 
rezultate bune ; o serie de republici, 
ținuturi și regiuni și-au îndeplinit 
planurile și angajamentele.

In continuare, vorbitorul a subli
niat că interesele dezvoltării econo
miei naționale impun folosirea cit 
mai economicoasă a resurselor ma
teriale. de muncă Și financiare, im
pun reducerea la minimum a pier
derilor de energie, de combustibil, 
de materiale Și materii prime. Parti- 

• du], -— h arătat el — apreciază tot 
ce s-a realizat in dezvoltarea econo
miei sovietice, vede cu claritate 
S'eutățile și. problemele nerezolvate, 

abilește căile și metodele pentru 
lichidarea locurilor înguste. Bazin- 
du-se pe experiența existentă, parti
dul luptă cu perseverentă pentru 
înlăturarea piedicilor din calea dez
voltării economice.

In capitolul referitor la situația 
internațională, vorbitorul a subli

ROMA: Deschiderea lucrărilor Conferinței
generale

ROMA 7 (Agerpres). — La Roma 
au început lucrările celei de-a 21-a 
Conferințe generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.).

Pe agenda conferinței figurează 
probleme deosebit de importante și 
acute, cum sint situația alimentației 
Si agriculturii in lume, punerea in 
aplicare a planului de acțiuni pen
tru întărirea securității alimentare 
mondiale, a strategiei mondiale de 
dezvoltare a sectoarelor agricol si 
alimentar, programul de activități, 
precum ■ și bugetul organizației pe 
perioada 1982—1983.

--------------- MARGINALII--------------- -

Lăsați porumbelul să zboare...
Din legendă, porumbelul simbo

lizează speranța de viață. Oprin- 
du-se din zbor pe Arca ce plutise 
in voia soartei pe valurile furtunii, 
el aducea cu sine o ramură de mă
slin, semn că potopul trecuse, iar 
pământul era aproape.

In urmă cu mai bine de trei de
cenii, in plin „război rece", un pe
nel celebru, cel al lui Pablo Picas
so, transpunea pe pinză imaginea- 
simbol a „Porumbelului păcii". Era 
un fel de ecou peste timp al in- 
sihgeratei „Guernica", multiplicată 
la scara continentului In anii unui 
alt prăpăd, de data aceasta real...

Și din nou porumbelul cu pena
jul alb imaculat și-a făcut apariția 
pe cerul Europei,. De sub nori ame
nințători de furtună. El este me
sagerul voinței de pace al popoa
relor, care resping alternativa unui 
nou pb.top — nuclear — ce ar trans
forma Pământul intr-o planetă ne
locuibilă. Din Nordul și din Sudul 
continentului, din Est și din Vest, 
mase de milioane de oameni s-au 
pus in mișcare pentru a împiedica 
mărirea „stolurilor44 de păsări de 
oțel aducătoare de moarte, pentru 
a-și impune voința de a trăi in 
pace și înțelegere.

La început s-au făcut încercări 
de a diminua importanța acestor 
ample mișcăti. Unii lideri politici, 
adepți ai proiectului de intensifi
care a cursei înarmărilor prin am
plasarea a noi rachete nucleare în 
Europa, s-au grăbit să aprecieze 
că ar fi vorba de acțiuni Izolate ale 
„forțelor comuniste". Firește, co
muniștii s-au aflat și se află în 
primele rinduri ale mișcării pentru 
pace. E limpede insă că cei peste 
100 000 de oameni adunați in 
Hyde Park din Londra, in ca
drul „celei mai mari manifesta ii 
din istoria Marii Britanii", sau ze
cile de mii de participant la mar
șurile și mitingurile de la Bonn. 
Paris. Stockholm, Bruxelles nu sint 
toți comuniști. Cum nici cele 300

După parâda militară, la care au 
participat reprezentanții diferitelor 
arme, ai academiilor și școlilor mi
litare. în Piața Roșie a avut loc de
monstrația oamenilor muncii, la care > 
au participat reprezentanți ai colec
tivelor întreprinderilor industriale,, 
șantierelor de construcții, organiza
țiilor economice, instituțiilor științi-., 
fice. ai instituțiilor de invătăminti 
din capitala sovietică.

★
Cu ocazia celei de-a 64-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din*  
Octombrie, guvernul sovietic a ofe-« 
rit o recepție la care au participat*  
conducători de partid și de stat so-, 
vietici. deputați. oameni ai muncii,, 
comandanți militari, șefi ai misiuni-; 
lor diplomatice, ziariști.
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L.I. Brejnev a rostit, în numele 
conducerii de partid și de stat, un, 
toast.

de Dmitri Ustinov

niat că din prima zi a existenței 
sale, statul sovietic promoveaz.' pe- 
arena internațională strategia păcii, 
proclamată de Marț Octombrie.' 
Creșterea încordării ir,r ../naționale — 
a spus el — face și mai actuală ne
cesitatea realizării programului păcii 
și, in primul rind, a propunerilor in 
vederea frinării cursei inarmărilor. 
Popoarele inteleg tot mai profund 
necesitatea participării directe la. 
rezolvarea problemelor radicale ale 
politicii mondiale și, in primul rînd. 
a celei mai arzătoare dintre ele — 
salvgardarea păcii. Se poate afirma' 
că uneltirilor agresive ale imperia
lismului li se opune consolidarea tot 
mai puternică a forțelor opiniei pu
blice internaționale, iubitoare de 
pace — a relevat vorbitorul.

După ce a subliniat că. in cazul 
în care în Europa occidentală nu vor 
fi instalate suplimentar noi mijloace 
nucleare cu rază medie de acțiune,. 
Uniunea Sovietică este gata să re
ducă numărul total al rachetelor 
sale, existînd posibilitatea de a se 
conveni asupra unor reduceri foarte 
substanțiale de ambele părți — vor
bitorul a arătat că. după cum. se 
știe, U.R.S.S. și S.U.A. au convenit 
să înceapă, la sfirșitul lunii noiem-, 
brie, negocieri în aceasță problemă. 
Uniunea Sovietică pornește de la 
premisa că există posibilități pentru 
preintimpinarea unui război nuclear 
pentru menținerea păcii. Acest lucru 
este posibil dacă problemele interpa- 
ționale vor fi soluționate nu cu aju
torul forței, ci la masa negocierilor, 
dacă toate popoarele lumii vor lupta 
activ și hotărit împotriva uneltirilor 
și acțiunilor forțelor războinice aie 
imperialismului. pentru trinareâ*  
cursei înarmărilor, pentru pace.

Referindn-se. în încheierea ’■apor
tului prezentat, la rolul hotăritor al. 
partidului comunist în construirea' 
societății noi. vorbitorul a arătat că 
P.C.U.S., creat de Lenin, călit în 
focul bătăliilor revoluționare, iși în
deplinește cu cinste rolul de forță 
conducătoare a societății sovietice și 
constituie nucleul sistemului său po
litic. Sursa forței partidului constă 
în unitatea indestructibilă cu po
porul.

a F.A.O.
Președinte al conferinței a fost 

ales ministrul argentinian al agricul
turii. Jorge Ruben Aguado.

Tara noastră, care participă la Con
ferința generală F.A.O. cu o delega
ție condusă de ambasadorul Ion Măr- 
gineanu. a fost aleasă în Biroul con
ferinței. .

Conferința a fost pre< 'dată de se
siunea Consiliului F. V.O.. organism 
de conducere, din cate România face, 
de asemenea, parte.

Lucrările Conferinței F.A.O. se vor 
desfășura — in plenară si in trei co
misii principale — in perioada 7—26 
noiembrie a.c.

de organizații inițiatoare ale im
presionantelor demonstrații din Re
publica Federală Germaițâa nu sint 
toate organizații comuniste. Fie si 
pentru simplul motiv că printre 
ele sint numeroase organizații reli
gioase.

Declarațiile oficiale de genul ce
lor de mai sus au trebuit rectifica
te. Nu însă și intențiile de a defor
ma sensul amplelor manifestații ce 
se desfășoară pe întregul continent 
Privim cu uimire desenul de pe co
perta revistei franceze „Le Point": 
porumbelul lui Picasso — legat la 
ochi, iar frunzele ramurii de mă
slin au culorile naționale ale ță
rilor vest-europene care sint scena 
acțiunilor de pace. Alegoria nu 
este greu de descifrat : mișcarea 
pacifistă — după cum ne explică 
revista și intr-un amplu articol din 
interiorul său — nu ar vedea la ce 
primejdii s-ar expune popoarele 
continentului neacceptind noi ra
chete pe teritoriile lor pentru a re
stabili balanța terorii nucleare, po
trivit teoriei la modă a „asigurării 
distrugerii reciproce44 (Mutual As
sured Destruction).

Vechii greci o reprezentau pe 
Themis, zeița justiției, cu balanța in 
mină și legată la ochi — pentru a fi 
imparțială. Unii insă vor as
tăzi să lege porumbelul la ochi 
pentru a nu vedea că in nici unul 
din talerele balanței nu mai înca
pe nici o rachetă, nici o bombă. Să 
nu vadă ce primejdie reprezintă 
pentru umanitate armele existente, 
fiind de mult „asigurată" distruge
rea reciprocă. Și nu o dată, ci de... 
mii de ori ! Nu. ar fi nedrept ca 
simbolicul porumbel să fie legat la 
ochi. El trebuie lăsat să zboare. Să 
zboare veșnic, peste o rlaneti in 
care rachetele să fie imobilizate și 
lichida4e. Ele. da. ele n-au dreptul 
să zboare, ameninținti cerul, și li
niștea, și viața planetei.

Dumitra ȚINU


