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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, va efectua o vi

zită oficială de prietenie în 
Regatul Hașemit al Iordaniei, la 
invitația Maiestății Sale regele

Hussein Ibn Talal și a regi
nei Noor, în a doua parte a lunii 
iunie a.c.

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL BIHOR
O puternică manifestare a unității întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său general, expresie profundă 
a hotărîrii ferme a tuturor oamenilor muncii de a înfăptui 
neabătut Programul de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul străbun al României

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So- 

; Jaliste România, a făcut, miercuri, o vizită de lucru în 
județul Bihor.

împreună cu secretarul general al partidului, la 
vizită participă tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ion 
Coman și Gheorghe Oprea.
La plecarea din București, tova

rășul Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat de tovarășii Iosif Banc. 
Emil Bobu. Nicolae Constantin. Ion 
Dincă. Ludovic Fazekas. Alexandri
na Găinușe. Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu, , Ilie Verdeț. Ștefan Andrei,

Petru Enache, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan. Ana Mureșan, Elena Nae, 
Constantin Olteanu. Cornel Onescu. 
Marin Enache, Gheorghe Stoica.

Vizita a avut loc în această pe
rioadă de înaltă și profundă sem
nificație. cind în toate organele si 
organizațiile de partid, organizații
le de masă și obștești, în toate co

lectivele de muncă este larg dezbă
tută magistrala expunere rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. ce 
urmează să fie supusă Conferinței 
Naționale a partidului spre adoptare 
ca document programatic de o ex
cepțională însemnătate. în care sînt 
definite cu clarviziune științifică 
principiile activității generale pri
vind înfăptuirea operei de edificare 
a prezentului socialist, de construc
ție a viitorului comunist al patriei.

Tezele de o inestimabilă valoare 
teoretică, orientările de o mare im
portantă practică cuprinse în expu
nere au găsit si aici, în ținutul Bi
horului — ca pretutindeni in tară 
— un vibrant ecou în conștiința oa
menilor. care văd în acestea, o nouă

și strălucită expresie a gîndirii no
vatoare. revoluționare, creatoare a 
secretarului general al partidului, a 
contribuției sale determinante, de o 
excepțională însemnătate, la dezvol
tarea în continuare a României pe 
calea socialismului si comunismului.

Asemenea întregii națiuni, locui
torii județului Bihor, români, ma
ghiari și de alte naționalități, fac 
din .cutezătoarele idei, din mobiliza
toarele îndemnuri și orientări for
mulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu un program de muncă 
și luptă, acționînd strîns uniți și a- 
nimați de un fierbinte patriotism, 
pentru transpunerea lor neabătută 
în viață, pentru ridicarea activității
(Continuare în pag. a II-a)

Caldă primire, după datina străbună, pe meleagurile bihorene

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare populară din municipiul Oradea
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, în primul rînd, să vă 

adresez dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor municipiului Oradea și 
județului Bihor, în numele Comi
tetului Central al partidului, al 
guvernului și Consiliului de Stat, 
precum și al meu personal, un 
salut călduros, revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează puternic „Ceaușescu — 
'XU-. „Ceaușescu și poporul !“).

Ne. aflăm în județul Bihor și în 
Oradea într-o vizită de lucru. Sîn- 
tem în al doilea an al celui de-al 
7-lea plan cincinal și dorim să dis
cutăm cu oamenii muncii, cu con
siliile de conducere, cu organizațiile 
de partid și comitetul județean, cu 
consiliile populare cum se acționea
ză în Bihor în vederea îndeplinirii 
neabătute a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului, care pre
văd dezvoltarea în ritm înalt a eco
nomiei naționale, realizarea unei 
noi calități a muncii și a vieții,

trecerea țării noastre la un nou 
stadiu de dezvoltare. (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează 
puternic „Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat unele întreprinderi 
industriale și unități agricole, pre
cum și Institutul de învățămînt 
superior din Oradea. Pe ansamblu, 
avem impresii bune. Am constatat 
cu multă satisfacție activitatea 
desfășurată de muncitorii din uni
tățile vizitate, de cooperatori, de 
toți oamenii muncii din județul 
Bihor și municipiul Oradea pentru 
a îndeplini în cele mai bune con
diții sarcinile ce le revin în acest 
cincinal din programul de dezvol
tare generală a țării. Aș dori să 
adresez felicitări tuturor oamenilor 
muncii din unitățile vizitate pentru 
rezultatele obținute, tuturor oame
nilor muncii din Oradea și Bihor 
— și să le urez succese tot mai 
mari în realizarea sarcinilor de 
cinste și onoare în domeniul in
dustriei. (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate; se scandează

„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
in Bihor, bucuria tuturor !“).

Ne-a produs o deosebită plăcere 
să constatăm dezvoltarea și rezul
tatele tehnice bune obținute de 
oamenii muncii de la întreprinde
rea „înfrățirea". Intr-adevăr, s-au 
obținut rezultate bune ; există o 
preocupare intensă pentru înnoirea 
producției, pentru ridicarea cali
tății și a nivelului tehnic al mași
nilor ce se realizează în această 
întreprindere. Am constatat cu sa
tisfacție însușirea unor mașini de 
înaltă tehnicitate și preocuparea 
pentru modernizarea pînă în 1985 
a întregii producții.

Am discutat cu tovarășii să se 
acționeze în așa fel încît „înfrăți
rea" să devină o întreprindere 
model de înaltă tehnicitate, iar 
produsele realizate aici să fie la 
nivelul tehnicii mondiale. Am pus 
în felul acesta problema : pînă 
acum „înfrățirea" a acumulat 
mult, atît din punct de vedere al 
dezvoltării, cît și al pregătirii pro

fesionale și tehnice. Este timpul ca 
„înfrățirea" să producă acum mai 
mult și mai bine, să devină o în
treprindere cu o producție de înal
tă tehnicitate, să ocupe primul loc 
nu numai în țară, ci și printre cele 
mai bune întreprinderi din lume. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite). Sînt convins că oamenii' 
muncii, consiliul de conducere, a- 
cest colectiv minunat vor face to
tul pentru a-și îndeplini cu cinste 
sarcinile de mare răspundere. Și. 
într-adevăr, „înfrățirea" va fi una 
din bunele întreprinderi ale 
României socialiste I (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Problema aceasta se pune, de
altfel, pentru toate întreprinderile 
din Bihor și din Oradea, ca de
sigur pentru întreaga industrie a 
României socialiste. Noi am reali
zat în anii socialismului, mai cu 
seamă în deceniul anilor 70—80, o 
industrie puternică, modernă, do
tată cu mașini și utilaje de înaltă

tehnicitate. Acum este necesar să 
realizăm sarcina pusă de Congre
sul al XII-lea privind realizarea 
unei noi calități a muncii — ceea 
ce înseamnă o producție de înaltă 
tehnicitate, în așa fel încît indus
tria românească să fie o industrie 
competitivă atît din punct de ve
dere tehnic, cît și economic. (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție problemelor produc
tivității muncii, reducerii cheltuie
lilor materiale și, în general, a 
cheltuielilor de producție, dimi
nuării consumurilor materiale, re
cuperării și refolosirii materiale
lor, în așa fel încît să crească efi
ciența economică și, pe această 
cale, să sporească venitul net și 
venitul național, să crească avu
ția patriei noastre, socialiste — te
melia sigură și singura cale pen
tru ridicarea bunăstării generale a
(Continuare în pag. a IlI-a)
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La marea adunare populară de

Astăzi, la posturile de radio și televiziune

Cu prilejul vizitei de lucru in județul Arad a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi va 
avea loc in municipiul Arad o adunare populară pe care 
posturile de radio și televiziune o vor transmite direct în jurul 
orei 17.

SEMNĂTURI PENTRU PACE, 
SEMNĂTURI PENTRU VIATĂ!

Ca răspuns la vibrantul îndemn al to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu con
știința înaltei îndatoriri față de viitorul 
patriei și destinele întregii omeniri, 
ieri în țară au continuat adunările și 
mitingurile oamenilor muncii și a în
ceput semnarea Apelului poporului ro
mân adresat sesiunii speciale a O.N.U. 

consacrată dezarmării
RELATĂRI ÎN PAGINA A V-A

la Oradea: „CEA UȘESCU - R OMÂNIA - PA CE“
aceste cuvinte-simbol dau o strălucită expresie voinței de pace aScandate

puternic afirmată în Apelul adresat sesiunii speciale a O.N.U. consacrată dezarmării, hotărîrii de a întări semnăturile puse 
pe 
a

de miile de participantă

document prin noi 
colaborării

poporului român,

acest 
înțelegerii și

muncă, în numele înfloririi patriei socialiste, 
între toate națiunile lumii,
fapte de

deziderate pentru care
al făuririi unei lumi fără

militează neobosit România, președintele ei
arme și războaie,
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DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU I JUDEȚUL BIHOR
(Urmare din pag. I)
politice. economice, ideologice si cul
tural-educative la nivelul sporitelor 
cerințe si exigente ale actualei pe
rioade de dezvoltare a tării.

în aceasta atmosferă de muncă in
tensă, de puternică angajare comu
nistă a Început și s-a desfășurat 
vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, care a prilejuit intîlniri 
entuziaste cu populația bihoreană, 
un dialog direct și rodnic cu repre
zentanții organelor locale de partid 
și de stat, cu muncitori și lucrători 
ai ogoarelor, cu specialiști. cadre 
didactice și studenți, analizîndu-se 
și stabilindu-se căile și modalitățile 
concrete prin care județul Bihor 
poate să-și aducă o contribuție mai 
mare la Înfăptuirea prevederilor 
cincinalului, a obiectivului funda
mental al actualei etape — realiza
rea unei noi calități a muncii și 
vieții în societatea noastră socialistă.

Aceste simțăminte profunde și-au 
găsit o ilustrare emoționantă încă 
din primele momente ale venirii to
varășului Nicolae Ceaușescu si to
varășei Elena Ceaușescu pe melea
gurile bihorene.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul municipiului Oradea. îm
podobit festiv.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășa Eva Feder, prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
de alți reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, care le-au 
urat un călduros bun venit pe pă
mântul bihorean.

O gardă, alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

După datina străbună, gazdelj au 
invitat apoi pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să guste din piinea și sa
rea ospitalității, din ploștile cu vin.

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere, în pitorești costume popu
lare specifice locului, au oferit bu
chete de flori.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
numeroși bihoreni, care au ovaționat 
îndelung pe . tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, manifestîndu-și bucuria 
și satisfacția de a-i avea din nou 
în mijlocul lor ca oaspeți dragi și 
stimați. S-a scandat îndelung, cu în
flăcărare. numele partidului și al se
cretarului său general. Formații ar
tistice de amatori au Întregit, prin 
dansul și cântecele lor ambianța săr
bătorească a acestei zile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor pline de 
simpatie ale celor prezenți.

în aclamațiile mulțimii, coloana 
oficială de mașini a părăsit ae
roportul, îndreptîndu-se spre ÎN
TREPRINDEREA DE MAȘINI- 
UNELTE „ÎNFRĂȚIREA", pri- 
mul obiectiv al1 vizitei de lucru in 
județul Bihor.

Intîlnirea secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii de la 
cunoscuta întreprindere „înfrățirea1' 
din Oradea s-a axat pe principalele 
probleme legate de dezvoltarea acti
vității acestei unități, modernizarea 
continuă și ridicarea nivelului teh
nic al produselor, înfăptuirea pro
gramelor de asimilare a noilor ma- 
șini-unelte.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost întîmpinați 
de Alexandru Necula, ministrul in
dustriei de mașini-unelte, electro
tehnică și electronică. Emil Mărgi- 
neanu, directorul întreprinderii, da 
reprezentanți ai centralei industriale 
de profil și ai comitetului oameni
lor muncii al unității.

Sute de muncitori de la „înfrăți
rea" — români, maghiari și de alte 
naționalități — au făcut o vibrantă 
și entuziastă primire secretarului 
general al partidului, dînd glas sti
mei și dragostei fată de conducătorul 
partidului și statului nostru, recunoș
tinței pentru preocuparea sa con
stantă față de dezvoltarea Întreprin
derii lor, a județului, pentru crește
rea continuă a nivelului de trai al 
întregului popor.

Analiza modului In care se înfăp
tuiesc indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cursul vizitei de 
lucru efectuate aici în 1979 — mo
ment de referință în evoluția între
prinderii „înfrățirea" — a constituit 
punctul de pornire a acestui dialog, 
avînd ca temă realizările prezente, 
orientările și sarcinile de viitor.

Directorul întreprinderii arată că 
Întreaga activitate a colectivului in 
această perioadă a fost subordonată 
înfăptuirii programelor de diversifi
care și modernizare a produselor, 
ceea ce a condus la sporirea accen
tuată a ponderii mașinilor-unelte cu 
comandă numerică și afișaj de cote, 
a mașinilor agregat și a celor specia
le, in detrimentul celor universale, 
clasice, ale căror productivitate și 
grad de precizie sînt mult inferioare.

Toate aceste realizări, rezultat al 
aplicării in practică a indicațiilor și 
recomandărilor secretarului general 
al partidului, sînt vizibile peste tot 
în întreprindere. în prima secție vizi
tată, cea de mașini de frezat, gradul 
ridicat de tehnicitate al fluxului pro
ductiv este pus în evidentă de nu
meroase tipuri de mașini și agregate, 
de procedee de lucru ce constituie 
tot atitea premiere naționale. Este 
cazul centrelor de prelucrare auto
mată, dotate cu numeroase scule de 
așchiere. capabile să execute într-un 
timp foarte scurt mai multe operații 
de mare complexitate și precizie. 
Reține atenția, de asemenea, mașina 
de găurit prin coordonate, realizată 
pentru prima oară în tara noastră.

Apreciind rezultatele obținute pină 
în prezent, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se acționeze 
pentru ridicarea performanțelor ma
șinilor-unelte din punct de vedere 
constructiv și al preciziei, prin repro- 
iectarea, modernizarea și perfecționa
rea tehnologică a fabricației, astfel 
incit în 1985 întreaga producție să se 
situeze la nivelul tehnic atins pe 
plan mondial. Secretarul general al 
partidului a arătat că se impune 
analiza permanentă a soluțiilor de 
modernizare aplicate în prezent în 
pas cu noutățile ce apar in alte țări 
pentru a se asigura competitivitatea 
necesară produselor cuprinse în pla
nul de export.

în acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut forurilor compe
tente să asigure din timp contrac
tarea integrală a produselor desti
nate beneficiarilor de peste hotare.

La întreprinderea de tricotaje „Miorița* La Institutul de învâțâmînt superior

Din ansamblul problemelor legate 
de reducerea consumurilor de metal, 
de sporirea productivității muncii 
s-a degajat cerința de a se continua 
acțiunea privind'diminuarea adaosu
rilor de prelucrare, în special în ca
zul reperelor turnate si forjate. în 
aceeași arie de preocupări se înscrie 
și sarcina trasată colectivului de la 
„înfrățirea" de secretarul generai 
al partidului de a acționa în conti
nuare pentru economisirea energiei, 
atît prin reducerea consumurilor 
specifice pe unitatea de produs, cit 
și prin extinderea iluminatului na
tural în halele de fabricație.

S-a cerut, totodată, reanalizarea 
gradului de ocupare a suprafețelor 
productive, în vederea găsirii unor 
soluții încă din acest an pentru 
mai buna desfășurare a activității 
de cercetare și proiectare.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit în drep
tul unor grupuri de oameni ai mun
cii, le-a strins mâinile, s-a interesat 
de modul în care-și îndeplinesc sar
cinile de plan, de condițiile de via
ță și muncă. Muncitorii și-au expri
mat satisfacția față de dezvoltarea 
continuă a întreprinderii, s-au an
gajat să realizeze în continuare. în 
cele mai bune condiții, planul de 
producție, au mulțumit secretarului 
general al partidului pentru grija 
constantă ce le-o poartă, lor și în
treprinderii unde lucrează, urîndu-i 
din toată inima viață lungă și multă 
sănătate. Aplauzele, uralele. nume
roasele buchete de flori oferite tova
rășului Nicolae Ceaușescu si tova
rășei Elena Ceaușescu s-au constituit 
in simboluri vii ale dragostei si re
cunoștinței locuitorilor județului, 
sentimente statornice, care și-au 
găsit o vibrantă expresie în momen
tele cînd sute de glasuri au scandat 
la unison „Ceaușescu să trăiască — 
Bihorul să înflorească !“.

în finalul vizitei la „înfrățirea", 
secretarul general al partidului a 
felicitat colectivul pentru rezultatele 
înregistrate, insistînd asupra necesi
tății sporirii eficienței folosirii fon
durilor fixe ale întreprinderii, și a 
urat tuturor oamenilor muncii de 
aici noi succese în activitatea vi
itoare.

Următorul obiectiv al vizitei a 
fost INSTITUTUL DE INVĂȚĂ- 
MINT SUPERIOR din Oradea’ 
unitate reprezentativă a dezvoltării 
procesului instructiv-educativ din a- 
ceastă parte a țării, în anii construc
ției socialiste, care dispune în pre
zent de secții tehnice și pedagogice, 
în profite ca tehnologia construcțiilor 
de mașini, electromecanică tehnolo
gică, filologie și educație fizică, ale 
căror cursuri sînt frecventate de pes
te 850 de studenți. .

La intrarea în institut, secretarul 
general al partidului a fost întîmpi- 
nat de Ion Teoreanu, ministrul edu
cației și învățămîntului, Tudor 
Mohora, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., prof. univ. dr. Teodor Pop, 
rectorul'institutului, de cadre didac
tice și studenți. Tineri și tinere, în 
frumoase costume naționale, au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu buche
te de flori.

Vizita la institutul orădean s-a 
constituit într-un nou prilej de ana
liză a modului în care învățămîntul 
superior răspunde sarcinilor ce-i re
vin în formarea unor specialiști cu o 
bună pregătire teoretică și experien
ță practică. Triada învățămînt-cer- 
cetare-producție, element fundamen
tal al structurii actuale a învățămîn- 
tului românesc, a determinat rezul
tate notabile și in activitatea cadre
lor didactice și studenților din Ora
dea. Semnificativă în acest sens este 
centrala electrică ce funcționează pe 
baza energiei apelor geotermale cu 
temperaturi medii, concepută și. rea
lizată de un colectiv al institutului 
orădean, coordonat de conf. univ. dr. 
Teodor Maghiar. Această instalație, 
adevărată premieră în materie, pro
duce energie electrică la un preț de 
trei ori mai mic față de cea obținută 
în termocentrale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat îndeaproape de modul de 
funcționare și eficienta economică a 
instalației prezentate, apreciind ni
velul său tehnic șl indicînd extinde
rea acestei metode.

Gazdele au relevat că. pe baza pro
cedeului menționat, comitetul jude
țean de partid a elaborat un program 
privind valorificarea resurselor ener
getice geotermale și secundare pen
tru producerea energiei electrice.

O serie de alte noutăți tehnice din 
diferite domenii ale industriei, rea
lizate de cadrele didactice și stu
denții institutului, au fost prezenta
te într-o cuprinzătoare expoziție, ce 
pune în lumină viabilitatea legăturii 
strinse între învățămînt și producție, 
orientării cercetărilor științifice în 
direcția soluționării unor probleme 
prioritare ale economiei. Este cazul 
instalației pentru lipirea plăcutelor 
dure pe sapele de foraj sau al celei 
de călit șuruburi, folosind curenți de 
Înaltă frecventă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat originalitatea 
soluțiilor adoptate, performantele 

tehnice și eficiența lor, recomandtnd 
să se studieze posibilitatea extinderii 
fabricării și utilizării lor în eco
nomie.

A reținut atenția, de asemenea, in
stalația de brichetare a rumegușului 
și făinii de lemn, cu o capacitate de 
1 000 tone pe an, ce asigură un com
bustibil cu o mare putere calorică.

Secretarul general al partidului a 
recomandat cu acest prilej să se stu
dieze posibilitatea ca. prin tratamen
te corespunzătoare, aceste resturi 
lemnoase să poată fi utilizate si in 
furajarea animalelor.

Apreciind activitatea Institutului, 
secretarul general al partidului a 
felicitat cadrele didactice si studen
ții orădeni pentru realizările lor. re- 
comandindu-le să-si întărească co
laborarea cu unitățile economice din 
județ si din alte zone ale tării. în 
special cu unitățile din industria 
chimică.

La ÎNTREPRINDEREA de 
TRICOTAJE „MIORIȚA" din 
Oradea, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceausescu au fost 
salutați de tovarășa Lina Ciobanu, 
ministrul industriei ușoare, de mem
bri ai conducerii Centralei industriei 
tricotajelor și ai întreprinderii, de 
numeroși oameni ai muncii, care au 
scandat cu însuflețire ..Ceausescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — pace !“.

Pe parcursul vizitei. în secțiile de 
tricotaje si confecții. Jacab Edith, 
directorul întreprinderii, a prezen
tat’ cele mai noi realizări ale acestui 
colectiv de peste 3 000 de oameni, 
din care marea lor majoritate o re
prezintă forța de muncă feminină. 
Se subliniază că principala preocu
pare a oamenilor muncii, a specia
liștilor unității este traducerea în 
viată a indicațiilor date de secreta
rul general al partidului pe linia 
valorificării superioare a materiilor 
prime, a diversificării și înnoirii 
producției, a creșterii nivelului teh
nic și al calității produselor.

Dupâ solemnitatea dezvelirii Monumentului Independenței

în cadrul unei expoziții, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu le sînt prezentate 
principalele produse realizate, pre
cum si preocuparea specialiștilor in 
direcția reducerii importurilor de 
piese de schimb, a acelor pentru 
mașinile de tricotat, care, in mo
mentul de fată, se recondiționează 
în proporție de 65 la sută.

Secretarul general al partidului 
felicită pe oamenii muncii, condu-’ 
cerea întreprinderii pentru rezulta
tele obținute, atrăgînd. totodată, a- 
tenția că este necesar să se realizeze 
secții sau ateliere în care să se creeze 
articole de serie mică și. pe această 
cate, să se asigure o valorificare su
perioară a materiilor prime indigene 
sau din import.

în secția confecții are loc un mo
ment emoționant. Un grup de copii, 
fii și fiice ale textilistelor care-și 
desfășoară activitatea în această u- 
nitate economică bihoreană, îl 
înconjoară pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, le oferă buchete de flori, 
ii îmbrățișează și le mulțumesc 
fierbinte din adîncul inimilor pen
tru copilăria fericită ce o trăiesc.

La rîndul lor, textilistele au expri
mat în cuvinte calde, pline de stimă 
și recunoștință, dragostea lor pen
tru cel mai iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
tovarășa Elena Ceaușescu, le-au 
strins mîinile, dorindu-le multă să
nătate și fericire și i-au rugat să 
revină în întreprinderea lor. Tot
odată. ele l-au asigurat pe secretarul 
general al partidului că vor face 
totul pentru a traduce în viată in
dicațiile date și cu acest prilej co
lectivului de la „Miorița". întregii 
ramuri a tricotajelor si confecțiilor 
din tricotaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie acestor calde dovezi de 
dragoste si recunoștință ale oameni
lor muncii de pe meleagurile biho
rene — români, maghiari si de alte 
naționalități.

Secretarul general al partidului a 
vizitat în continuare COMBINA
TUL DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI, unitate care în anii 
noștri a ridicat la cote înalte una din 
preocupările tradiționale ale locuito
rilor Tării Crișurilor — meșteșugul 
prelucrării lemnului.

Combinatul, care dispune de 8 
fabrici și secții în mai multe locali
tăți, reunește cele mai talentate ca
dre de specialiști din zonă și asi
gură o valorificare superioară a lem
nului — una din marile bogății ale 
județului..

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt întîmpinați de loan Florea, mi
nistrul economiei forestiere și mate- 
rialelpr de construcții. Florin Cristes- 
cu, director general al centralei in
dustriale de profil, de membri ai con
ducerii combinatului.

Directorul unității, ing. Vladimir 
Oros, prezintă dinamica realizărilor 
acestui colectiv și preocupările lui 
în domeniul asigurării unei producții 
cu o eficiență tot mai ridicată, gos
podăririi și valorificării superioare a 
masei lemnoase. Panouri și grafice 
oglindesc succesele creatorilor de mo
bilă din Bihor concretizate într-o 
creștere de peste 18 ori a producției 
'față de 1965. spor din care mai mult 
de 80 la sută a fost obținut pe seama 
productivității muncii, a unei mai 
bune valorificări a materiilor prime 
și a forței de muncă. Este subliniată 
hotărârea colectivului combinatului 
de a realiza în mod exemplar sarci
nile pe acest an și pe întregul cin
cinal. garanție fiind îndeplinirea 
integrală a tuturor indicatorilor pe 
primele cinci luni ale anului. în ve
derea satisfacerii cerințelor, combi
natul realizează în prezent aproape 
600 modele de mobilă de diferite ti
puri, ponderea deținînd-o mobila de 
artă.

Secretarul general al partidului a 
fost informat, de asemenea, de preo

cupările tot mai accentuate ale în
tregului colectiv în vederea diminuă
rii in continuare a importurilor, prin 
realizarea cu forte proprii de piese 
de schimb, scule, utilaje și diverși 
înlocuitori. Conducerea unității subli
niază, totodată, grija deosebită acor
dată de intregul colectiv onorării in 
ceLe mai bune condiții a contractelor 
încheiate cu beneficiarii externi, fi
nind cont că mai mult de 70 la sută 
din mobila realizată aici se exportă 
în aproape 30 de țări.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat sînt 
invitați să viziteze expoziția din ca
drul combinatului, care reunește cete 
mai noi si reprezentative creații ale 
lucrătorilor din industria lemnului 
bihoreană.

Apreciind rezultatele obținute, se
cretarul general al partidului a ce
rut conducerii ministerului, centralei 
industriale si combinatului să asigu
re respectarea cu strictețe a tipiză
rii elementelor de mobilier, pentru 
a răspunde spatiilor apartamentelor 
ce se construiesc, să extindă pro
ducția sortimentului de mobilă cu 
funcționalități multiple. S-a indicat, 
de asemenea, să se acționeze în con
tinuare în vederea valorificării cit 
mai eficiente a produselor oe piața 
externă.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA DE SERE ORA
DEA.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea de partid si de 
stat au fost salutați de Ion Teșu, 
ministrul agriculturii si industriei a- 
limentare. cadre de conducere din a- 
gricultura județului, specialiști, lu
crători din'-întreprindere, activiști de 
partid și de stat.

Gazdele au arătat că oamenii mun
cii din Bihor — români, maghiari 
și de alte naționalități —. puternic 
stimulați de indicațiile și orientări
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
acționează cu fermitate pentru dez
voltarea si modernizarea agricultu
rii. pentru realizarea în bune con
diții a autoconducerii și autoapro- 
vizionării în fiecare localitate, pen
tru înfăptuirea planului de produc
ție la toți indicatorii.

în fața unor panouri și grafice. 
Dumitru Restanția, directorul direc
ției agricole județene, înfățișează pe 
larg realizările dobândite pină in 
prezent de lucrătorii ogoarelor biho
rene. preocupările existente pentru 
dezvoltarea susținută a agriculturii. 
Se precizează că județul Bihor dispu
ne de o suprafață arabilă de peste 
320 000 de hectare, din care ponde
rea o dețin culturile de porumb și 
grîu. Producțiile medii la hectar au 
crescut de la an la an. Reține aten
ția programul de autoaprovizionare 
a populației. Pentru anul 1982 se pre
vede sporirea substanțială a produc
ției de legume, fructe și struguri. 
Importante creșteri ale producțiilor 
s-au înregistrat și în sectorul zooteh
nic. Astfel, se subliniază că 50 la sută 
din valoarea producției globale agri
cole provine din acest sector.

Gazdele prezintă apoi progra
mul de dezvoltare a producției de 
carne de iepure, precum și cele 
privind dezvoltarea sericiculturii, a- 
piculturii și pisciculturii. Secretarul 
general al partidului a recomandat 
ca aceste activități să fie dezvoltate 
în toate unitățile agricole de stat si 
cooperatiste, precum și în gospodă
riile populației. S-a precizat apoi că, 
pe baza sporirii suprafețelor amena
jărilor piscicole și prin popularea 
bălților și lacurilor de acumulare, în 
anul 1985 producția de pește va fi 
dublă față de cea realizată în acest 
an. De asemenea, la nivelul jude
țului există o preocupare deosebită 
pentru dezvoltarea producției de ciu
perci. O atenție deosebită se acordă 
strîngerii plantelor medicinale, cul
tivării acestora atît în unitățile agri
cole cooperatiste, cît și în fermele 
întreprinderii de profil.

Sînt prezentate apoi acțiunile a- 
gricultorilor bihoreni în direcția spo
ririi producției de masă verde la 
hectar. Gazdele informează că numai 
în acest an vor fi executate lucrări 
de întreținere pe 50 000 hectare ocu
pate cu pajiști si alte lucrări de re
generare a acestor suprafețe. Secre
tarul general al partidului a cerut 
cadrelor de specialitate să urmăreas
că în fiecare unitate agricolă și co
mună ca suprafețele de pajiști să fie 
cultivate în așa fel încît producția 
de masă verde de pe unitatea de su
prafață să fie de peste 40 de tone la 
hectar.

în continuare, directorul întreprin
derii de sere înfățișează secretarului 
general al partidului realizările co
lectivului de muncă, preocupările 
pentru creșterea continuă a produc
țiilor de legume. Apreciind a- 
ceste rezultate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de densita
tea plantelor la hectar, subliniind că 

dacă se respecta nivelul optim, pro
ducțiile erau cu mult mai mari. Secre
tarul general al partidului a reco
mandat să se respecte întocmai, in 
fiecare ciclu de producție, densitățile 
prevăzute. Pentru diminuarea consu
murilor energetice si sporirea efi
cientei economice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specialiștilor din 
agricultură să extindă folosirea ener
giei apelor geotermale pe întreaga 
suprafață de seră și să se colaboreze 
cu cadrele de la Institutul de învăță
mânt superior din Oradea pentru uti
lizarea acestora și ca sursă de ener
gie electrică.

în continuare sint prezentate acti
vitățile de mică industrie, care rea
lizează din resurse locale și din ma
teriale recuperabile și refolosibils o- 
biecte de uz casnic și gospodăresc, 
unelte de grădinărit și bunuri de larg 
consum. împletituri, materiale de 
construcții. Secretarul general al 
partidului apreciază exponatele și re
comandă. în același timp, să se ex
tindă producția de unelte agricole 
necesare gospodăriilor populației, să 
se intensifice activitatea in carierele 
de piatră și de prelucrare a pietrei, 
precum și cea de fabricare a varului 
in mici cuptoare.

Dialogul de lucru continuă apoi 
in fermele nr. 1 și 2 ale întreprin
derii de sere. Analizind la fața 
locului. împreună cu specialiș
tii. problema folosirii intensive 
a suprafețelor din sere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
ca plantările de legume în seră să 
se facă mai târziu, cu un răsad bina 
dezvoltat, cu o densitate de cel pu
țin 50 000 de plante la hectar, ceea 
ce va duce 
la reduci 
electrică.
folosește 
opacă, cei 
coacerea >
duce la < 
secretarul 
cerut spe 
todă pent 
în sere s 
lunile iuli 
este nevoi 
mate și flc

Următorul obiectiv a! vizitei de lu
cru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în agricultura județului Bihor a fost 
COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE BORȘ.

Secretarului general al1 partidului 
îi sint înfățișate realizările și sar
cinile ce revin Consiliului unic agro
industrial Oradea. Se arată că a- 
cesta dispune de o suprafață ara
bilă de aproape 24 000 ha, iar pon
derea cea mai mare o dețin cerea
lele, cu un procent de 57 la sută, 
în cadrul consiliului își desfășoară 
activitatea 15 unități agricole coope
ratiste, intre care și C.A.P. Borș, și 
cinci unități agricole de stat. Se
cretarul general al partidului s-a 
interesat de producțiile realizate de pe 
suprafețele cultivate cu furaje, de 
pe pășunile si tinetele naturale. To
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că este necesar ca toate cele 5144 
hectare de pășune pe care le deține 
consiliul unic agroindustrial să fie 
cultivate în vederea ridicării sub
stantiate a producției de furaje.

în continuare, președintele C.A.P. 
Borș. Coloman Bor. arată că unita
tea dispune de o suprafață de 2 166 
hectare, din care 1 964 hectare sînt 
teren arabil. Unitatea dispune de un 
sector legumicol de 70 ha. din care
10 ha sint solarii. Cooperativa are 
un puternic sector zootehnic, format 
din 1 800 bovine, peste 1 700 ovine, 
peste 100 000 pui pentru carne, ceea 
ce face ca această activitate să a- 
sigure 45 la sută din veniturile to
tale ale unității.

Secretarului general
11 sint prezentate pk 
tracțiune animală, cu < 
zează transportul p 
furatelor si resturilor v 
drul unității. Se sublir 
tru realizarea lucrării 
cooperativa va spori ni 
lelor de tracțiune.

Se vizitează apoi i 
animate, care. în urr 
practică a indicației „„
neral al partidului, a fost transfor
mat în ingrăsătorie de tineret cu o 
capacitate de 500 de capete, unde 
sporul mediu zilnic de creștere in 
greutate a animatelor a ajuns la 450 
g. Se raportează, de asemenea, că 
în această unitate, fată de planul de 
274 tone carne de bovine, pină în 
prezent au fost livrate 130 tone, e- 
xistînd toate condițiile pentru reali
zarea si depășirea producției con
tractate la fondul de stat. Se si
tuează în limitele prevederilor și 
olanul de livrări la carne de porc 
si de oui. Gazdele arată că. prin 
buna furajare si îngrijire a vacilor 
de lapte. în 1981 s-au livrat la fon
dul de stat 3 700 hl de lapte, cu 200 
hl peste cifra planificată pentru a- 
cest an. prevăzîndu-se totodată spo
rirea acestei cantități.

Și aici, constatînd că numărul de 
Iepuri este mic în raport cu posi
bilitățile, secretarul general al parti
dului a indicat ca in fiecare familie 
să se crească cîte 100 de iepuri, iar 
în unitățile agricole de stat și coo
peratiste, în alte instituții, precum 
și în școli să se extindă această acti
vitate. De _asemenea, a cerut ca în 
fiecare unitate agricolă de stat și 
cooperatistă, precum și în gospodă
riile populației să se dezvolte mai 
mult apicultura.

La întoarcerea spre Oradea, se
cretarul general al partidului s-a 
oprit într-un lan de grîu situat în 
apropierea șosetei, unde a examinat 
stadiul vegetației, apreciind că da
torită bunei pregătiri a terenului, 
executării corecte și la timp a lu
crărilor agricole, griul s-a dezvoltat 
bine, are spicul mare și sănătos. To
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că și acest fapt demonstrează că și 
județul Bihor poate obține, dacă se 
respectă normele agrotehnice, recol
te de 5 000—6 000 kg grîu la hectar.

Vizita secretarului general al parti
dului in județul Bihor a prilejuit 
desfășurarea unui eveniment emo
ționant, cu profunde rezonanțe în 
viața orașului de pe malul Crișului — 
SOLEMNITATEA DEZVELI
RII MONUMENTULUI INDE

InițiaPENDENȚEI, realizat din
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ca atitea alte monumente care cin
stesc istoria milenară a patriei.

Amplasat în piața din noul cen
tru civic al municipiului, pe locul 
unde Mihai Viteazul, „cel dinții 
domn al Tării Românești, al Tran-
(Continuare în pag. a IV-a)
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■ ttr

poporului, pentru dezvoltarea con
tinuă a jatriei noastre. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; 
se scandetză „Ceaușescu și po
porul !“).

Ne-au produs, de asemenea, o 
deosebită satisfacție cele constata
te la instrutul de învățămînt în 
domeniul realizării unor cercetări 
și inovații de înaltă valoare teh
nică și economică. Aceasta de
monstrează că profesorii și studen
ții de la icest institut acționează 
cu toată hotărîrea pentru a-și în
suși cele mai noi cunoștințe ale 
tehnicii și științei în toate dome
niile și, în același timp, se preo
cupă de aplicarea lor în practică, 
desfășoară activitate de cercetare 
în strînsă legătură cu producția și, 
pe această bază, au obținut rezul
tate minunate. Doresc să-i fe
licit și la această adunare popu
lară și să le urez succese tot mai 
mari. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează „Ceaușescu 
— tinerii !“).

Este necesar să acordăm în con- 
tinuare ,cea. mai mare atenție acti
vității din învățămînt, înarmării ti- 

■ații cu cele mai noi cu
rt toate domeniile de ac- 
inînd la baza întregului 
; cuceririle științei mo- 
cepția materialist-dialec- 
e lume și viață, formînd 
t înaintat, legat strîns de 
, de muncă — calea sigură 
afirmarea personalității

ar. un tineret devotat patriei, 
■ ului, partidului nostru co-

(Aplauze și urale puter- 
) scandează îndelung 
cu — tinerii!“).
tenea, avem impresii bune 
;ea ce am văzut în agri- 
lespre preocupările de la 
va agricolă din comuna 
■.tru obținerea unor rezul- 
mai bune, atît la produc- 
ală, cît și la cea animală.

• ? atr-adevăr, necesar să fa- 
; 1 pentru a obține și în Bi-

lte mai bune, mai bogate, 
>ra posibilităților existente 
tă parte a țării. Aș dori să

- ■ felicitări cooperatorilor din 
comuna Borș și să le urez succese 
tot mai mari în realizarea produc
țiilor planificate, dar șl în reali
zarea unor producții și mai mari, 
pentru că este pe deplin posibil ca 
aici, în județul Bihor, să obținem în 
mod constant cel puțin 5 000 kg de 
grîu la hectar, 5 500—6 000 kg de 
porumb Ia hectar, să asigurăm o 
producție bună de legume, să dez
voltăm puternic zootehnia, spre a 
5>o!" atît cele necesare înfăptui- 

ramului de autoaprovizio- 
t și pentru a crește con- 
agriculturii la dezvoltarea 

a țării. (Aplauze și urale 
e ; st scandează „Ceausescu 
.!“).
deci impresii bune și pu
ma că oamenii muncii din 
3ihor — de la orașe și de 
- acționează cu toată ho- 
n strînsă unitate și frăție, 
îndeplini hotărîrile Con-
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mele neîmplinirl, 
urmă. Nu aș dori 
acum la ele. Știu 
ine. fiecare colec- 

r omitetul județean 
iște — și am con- 

->r trage toate con- 
ritatea de pînă 
scutate la diferite 
lomitetul Central, 
plenară lărgită, și 
ișa fel îneît să fie 
lipsurile din dTfe- 

activitate, să se 
unitățile, în toate 
uirea neabătută a 
ea unor producții 
t mai ieftine și de 
Iplauze și urale 
igite ; se scandea- 
• P.C.R.!“).
1 mai multe ori 
ul. Doresc acum 
dacă se poate spu- 
lere bihorenilor, să 
c critici, cu convin- 

încă în anul acesta 
să acționeze în așa 

să lichideze lipsuri-

UU C>- -
gerea că 
vor ști 
fel îneît 
le și să desfășoare o muncă cu
rezultate bune în toate sectoarele. 
Sînteți de acord cu aceasta, tova
răși ? (Din rîndurile tuturor celor 
prezenți la adunarea populară ră
sună puternic „Da !“ ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — bihore- 
nii !“ ; „Ceaușescu și poporul !“).

în cadrul vizitei am participat la 
dezvelirea monumentului Inde
pendenței din Oradea, ca un sim
bol al luptei înfrățite a oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri, 
fără deosebire de naționalitate, 
pentru dezvoltarea economico-so- 
cială, pentru independența patriei 
noastre — România, ca un simbol 
al hotărîrii de a face totul pentru 
întărirea continuă a patriei, a in
dependenței și‘ suveranității ei. (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite).

în anii socialismului, îndeosebi 
în deceniul trecut, Bihorul, Ora
dea au cunoscut o dezvoltare în 
toate domeniile, ca dealtfel toate 

* județele și localitățile patriei noas
tre. într-adevăr, vorbim de creș
teri de 40—50 de ori ale economiei 
diferitelor județe, ca și pe întrea
ga țară dealtfel. Sînt județe cu 
o creștere și mai impetuoasă. A- 
ceastă creștere și dezvoltare pu
ternică a economiei naționale este 
rezultatul politicii partidului nos
tru comunist, care face totul pen
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tru amplasarea rațională a forțe- 

• lor de producție pe întregul terito
riu al țării, pornind de la fap
tul că asigurarea egalității în 
drepturi, a condițiilor de muncă 
și de viață egale pentru toți locui
torii patriei noastre se poate rea
liza numai pe baza dezvoltării în 
toate județele a forțelor de pro
ducție, a industriei, a agriculturii, 
a celorlalte ramuri, pe baza dez
voltării învățămîntului, științei și 
culturii. Numai dezvoltarea armo
nioasă a tuturor județelor, a tutu
ror localităților patriei garantează 
deplina egalitate în muncă, în via
ță, în toate domeniile de 
te ! Și această egalitate o înfăp
tuim șl o vom înfăptui 
în România socialistă !
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Aici, în Bihor și Oradea, trăiesc 
oameni ai muncii români, ma
ghiari, precum și de alte naționa
lități. Ei trăiesc de secole împreu
nă, au muncit și au luptat împreu
nă — și tot ceea ce există pe a- 
ceste meleaguri, tot ce s-a con
struit în anii socialismului, aceas
tă creștere impetuoasă a econo
miei, a industriei, agriculturii, în
vățămîntului este rezultatul mun
cii comune sub conducerea parti
dului nostru comunist. Aceasta de
monstrează că, indiferent din ce 
părinți s-a născut unul sau altul, 
avem o patrie comună, avem a- 
ceeași origine, aici pe pămîntul 
României ne-am născut și aiei 
trebuie să construim, în strînsă u- 
nitate și frăție, muncind cot la cot, 
socialismul și comunismul, în de
plină egalitate și independență ! 
(Aplauze și urale puternice; J 
scandează „Ceaușescu și ‘,0_ 
porul !“).

parte a acestei mari familii de 
peste 22 milioane de oameni și că 
numai prin munca fiecărui mem
bru al familiei vom putea face 
țara npastră mai bogată, viața 
noastră mai bună, în toate dome
niile, atît din punct de vedere ma
terial, cît și spiritual. (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

aetivita-

neabătut 
(Aplauze

Dragi tovarăși,
Cunoașteți pierderile privind 

dezvoltarea Biberului și a Oradei 
în acest cincinâ. Peste aceste pre
vederi, ne-amgîbdit să dezvoltăm 
mai puternic <n acest cincinal in
dustria chimi/ă, să facem în așa fel 
îneît întrepunderea chimică „Sin
teza" din Cfadea să devină o în
treprindere modernă, cu o produc
ție de înaltă calitate, să crească, 
pe total, ae cîteva ori, în actualul 
cincinal, nivelul producției în acest 
sector al chimiei. (Urale și aplau
ze puternice). Aceasta pune sarcini 
mari pentru chimiști, pentru comi
tetul județean, pentru toți cei care 
sînt chemați ca, practic, în doi ani 
și jumătate să realizeze această dez
voltare. Să facem ca, pe lîngă un 
centru de construcții de mașini. 
Oradea să devină și un centru chi
mic mai puternic decît pînă acum ! 
Cred că este posibil acest lucru, to
varăși ! (Aplauze aprobative, urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu în Bihor, bucuria 
tuturor !“).

în același timp, odată cu reali
zarea obiectivelor din planul cinci
nal, a obiectivelor suplimentare în 
industrie și agricultură, trebuie să 
dezvoltăm mai puternic mica indus
trie, atît în cooperative, la consilii 
populare, cît și în zonele necoopera- 
tivizate, în asociații sau grupe de 
cetățeni, pentru a pune astfel mai 
larg în valoare mijloacele și posibi
litățile pe care le avem de a asigu
ra o bună aprovizionare cu mate
riale de construcții și alte materia
le necesare de care Bihorul dis
pune. Aceasta trebuie să ducă la 
creșterea veniturilor oamenilor 
muncii, la creșterea producției ge
nerale în județul Bihor. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează , 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trebuie să înțelegem bine că ni
velul la care am ajuns impune să 
desfășurăm o activitate susținută 
pentru diversificarea activității și 
producției în toate domeniile. Tre
buie să producem mai mult, mai 
mult și mai mult ! Trebuie să des
cătușăm energiile creatoare ale 
oamenilor muncii, ale poporului în 
toate sectoarele de activitate ! Mai 
puțină teorie din acest punct de 
vedere, mai puține vorbe și mai 
multe fapte ! Trebuie să trecem, 
în toate domeniile, la muncă, la 
producție, producție și iar produc
ție ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Subliniez problema producției 
industriale și agricole, inclusiv a 
micii producții, a serviciilor, pen
tru că aceasta constituie baza în
tregii noastre activități, a întregii 
dezvoltări teoretice, culturale, ști
ințifice. Tocmai de aceea și la re- . 
centa plenară lărgită a Comitetu
lui nostru Central am subliniat că 
forțele de producție sînt acelea 
care au creat condițiile dezvoltă
rii generale a patriei noastre, ri
dicării bunăstării materiale și spi
rituale. Este necesar să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru ca și ju
dețul Bihor să ocupe un loc cît 
mai important în acest cincinal în 
dezvoltarea tuturor sectoarelor de 
activitate. îi cunosc pe bihoreni de 
aproape 30 de ani și am încredere 
că nu vor rămîne mai prejos și 
vor ocupa un loc fruntaș ! (Aplau
ze și urale puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

în același timp este necesar să 
desfășurăm și o intensă activitate 
politico-educativă, de ridicare a 
conștiinței socialiste, de formare a 
omului nou, astfel ca fiecare cetă
țean al patriei noastre, fiecare bi
horean să înțeleagă că și el este o

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de dezvoltarea 

patriei noastre, nu uităm nici un 
moment că în viața internațională 
au apărut probleme deosebit de 
grave, începînd cu problemele cri
zei economice, cu încordarea și 
conflictele din diferite zone ale lu
mii, cu accentuarea cursei înarmă
rilor, care ia proporții tot mai pu
ternice, punînd în pericol însăși 
existența omenirii, cu accentuarea 
decalajelor între țările bogate și 
sărace. Toate acestea fac necesară 
intensificarea luptei oamenilor 
muncii de pretutindeni, a popoarer 
lor, pentru o politică democratică 
bazată pe principiile deplinei,!- 
galități în drepturi, respectuJjțjO_ 
dependenței și suveranită]jjie jn_ 
nale, neamestecului în tj Ș1 ja a. 
terne, renunțării la Aplauze șl 
menințarea cu for»se scandează 
urale puternic§ce 
”<^a“șescn ~istă, acționăm pen-

a țara £fea re]ațjjior cu toate 
•u dez^aiiste. Facem totul pen- 

tal dezvolta colaborarea cu ve- 
trYi noștri, astfel îneît această co- 

xfborare să contribuie la intensifi
carea muncii pașnice a fiecărui 
popor în edificarea socialistă. Do
rim să facem astfel îneît țările so
cialiste să ofere un exemplu de 
colaborare egală între state, un 
exemplu de contribuție la lupta 
pentru pace, pentru independență, 
pentru socialism ! (Urale și aplauze 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).

Acordăm o mare atenție proble
melor din Balcani, dezvoltării co
laborării și cooperării țărilor bal
canice, transformării regiunii 
noastre într-o zonă a colaborării 
pașnice fără arme nucleare. Sîn
tem gata să participăm activ la o 
reuniune la nivelul șefilor de sta
te și guverne din Balcani pentru 
realizarea acestui obiectiv care co
respunde năzuințelor fiecărui po
por din această regiune. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Dezvoltăm, în același timp, re
lațiile cu țările în curs.de dezvol
tare. Noi înșine, ca țară In curs, de 
dezvoltare, acționăm pentru întă
rirea solidarității tuturor acestor 
țări în vederea înfăptuirii noii or
dini economice internaționale. A- 
vem ferma convingere că țările în 
curs de dezvoltare dispun astăzi de 
forța necesară pentru a impune 
noi relații internaționale, reali
zarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, mai dreap
tă și mai bună. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

în același timp, dezvoltăm rela
țiile și cu statele capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Con
siderăm că, în actualele împreju
rări internaționale, colaborarea pe 
baza principiilor coexistenței paș
nice între toate statele constituie o 
necesitate obiectivă pentru reali
zarea unei păci trainice, pentru pro
gresul economic și social al fiecărei 
națiuni. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

Ne pronunțăm cu toată hotărîrea 
pentru încetarea conflictelor mili
tare din orice parte a lumii și pen
tru trecerea la soluționarea proble
melor pe calea tratativelor pașnice. 
Aceasta corespunde atît intereselor 
țărilor respective, cît și interese
lor generale ale păcii și colaborării 
internaționale.

în acest cadru, aș dori ca, de la 
această adunare populară, să ex
prim condamnarea fermă de către 
poporul nostru a acțiunilor mi
litare ale Israelului în Liban, îm
potriva poporului palestinian. Ex
primăm chemarea pentru încetarea 
imediată a acestor acțiuni, pentru 
retragerea trupelor israeliene din 
Liban, pentru restabilirea liniștii în 
această zonă și pentru soluționarea 
problemelor pe calea tratativelor, 
pentru realizarea unei păci traini
ce, bazate pe soluționarea proble
mei palestiniene, pe realizarea unui 
stat palestinian independent, pe asi
gurarea independenței și integrită
ții tuturor statelor din zonă. (Urale 
și aplauze puternice, îndelungate).

România acționează cu toată fer
mitatea, împreună cu popoarele 
europene, pentru a opri amplasarea 
în Europa a noilor rachete nucleare 
cu rază ' medie de acțiune, pentru 
retragerea și distrugerea celor exis
tente. Acționăm ferm pentru ca Eu
ropa să fie lipsită de arme cu rază 
medie și 
pentru o 
nucleare, 
nice ; se 
pace !“).

Acum se desfășoară sesiunea spe
cială a Organizației Națiunilor Uni
te pentru dezarmare. Am dori să ne 
exprimăm speranța că la această 
sesiune se vor adopta hotărîri con
crete în direcția opririi cursei înar
mărilor și trecerii la dezarmare, 
și în primul rînd la dezarmare nu
cleară. în acest sens, poporul nos-

tru, prin manifestări ample, îșl afir
mă ferm — ca și alte popoare din 
Europa și din întreaga lume — vo
ința sa de a se pune capăt cursei 
înarmărilor. Prin milioanele și mi
lioanele de semnături pe care le 
vom pune pe Apelul pentru pace, 
și pe care îl vom trimite sesiunii 
speciale, dorim să exprimăm ho- 
tărîrea și voința noastră de a face 
tot ceea ce depinde de noi, de a 
întări unitatea și colaborarea cu 
toate popoarele, pentru a impune 
pacea în lume. (Aplauze și ura’ 
puternice ; se scandează inder 
„Ceaușescu — pace !*•). , de

în lume sînt multe prob’lvate 
soluționat și ele trebuie^tic, în 
într-un mod nou, de*'» în mo- 
interesul popoarelor*cma funda
mentul de față, ■ a păcii sau 
mentală este rde a face totul 
războiului, ara oamenilor pacea 
pentru a aențială pentru ca fie- 
— condit’ să se poată preocupa 
care ponarea problemelor com- 
de s<ale dezvoltării sale econo- 
ple-sociale. De aceea, lupta pen
ii pace constituie astăzi una din 

cele mai importante și fundamen
tale probleme ale întregii omeniri. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Astăzi, toți oamenii de bună cre
dință, toți oamenii de răspunde
re — indiferent de domeniul lor 
de activitate — recunosc că un 
nou război nu va avea nici învin
gători, nici învinși. Un război nu
clear va pune în pericol și va 
duce Ia însăși dispariția vieții pe 
Pămînt. Noi trebuie ca, în nume
le vieții, al omului — creația su
premă a naturii — să facem to
tul pentru a opri războiul, pen
tru dezarmare, pentru pace! Să 
asigurăm viața, existența liberă a 
oamenilor, deci și a națiunii noas
tre socialiste ! (Aplauze 
puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Dăm o înaltă apreciere 
țărilor pentru pace din Europa șl 
din întreaga lume și sîntem hotă- 
rîți să participăm activ, cu în
treaga noastră forță, la lupta co
mună pentru înfăptuirea acestui 
deziderat vital, pentru realizarea 
păcii în Europa și în întreaga 
lume. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

și urale 
îndelung

manifes-

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

să exprim satisfacția noastră pen
tru cele ce am constatat în Bihor, 
în Oradea, pentru felul în care 
oamenii muncii acționează, în 
strînsă unitate, în vederea realiză
rii obiectivelor și sarcinilor ce ,le 
revin din Congresul al XII-lea. Â- 
vem, în general — repet — im
presii bune. Dar mai cu seamă tre
buie să spun că avem impresii 
deosebite despre căldura cu care 
oamenii muncii din întreprin
deri și de la sate ne-au întâm
pinat peste tot pe unde am tre
cut, ceea ce arată atașamentul 
ferm al bihorenilor și orădenilor 
la politica internă și externă a 
statului și partidului nostru. A- 
ceastă căldură a oamenilor mun
cii ne face să avem, deplina în
credere că bihorenii își vor face 
întotdeauna datoria. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu în Bihor, bucu
ria tuturor„Ceaușescu și po
porul !“).

Cu această convingere doresc să 
vă urez dumneavoastră, tuturor bi
horenilor succese tot mai mari în 
toate domeniile de activitate, mul
tă sănătate, multă fericire ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“). 
Intr-o atmosferă de puternică uni
tate și însuflețire, toți cei prezenți 
la marea adunare populară ova
ționează cu căldură pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 
secretarul său general, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

cu orice rază de acțiune, 
Europă unită, fără arme 
(Aplauze și urale puter- 
scandează „Ceaușescu —

In mijlocul muncitorilor de la întreprinderea „înfrățirea" Oradea

La întreprinderea de sere
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La cooperativa agricola de producție din Borș

Sint examinate realizările colectivului Combinatului de prelucrare a lemnului

curs.de
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silvaniei si a toată tara Moldovei", 
a poposit intre două bătălii decisi
ve pentru menținerea unității si in
dependentei neamului românesc, 
monumentul reprezintă o compozi
ție sculpturală închinată eroismului 
si jertfelor poporului nostru în 
luptele pentru cucerirea independen
tei de stat a României. Așa cum 
atestă documentele vremii, locuito
rii Bihorului, deși se găseau sub do
minația austro-ungară. și-au expri
mat voința de a fi alături de fra
ții lor de peste Carpati prin multi
ple si variate acțiuni, de la tre
cerea munților si înscrierea ca vo
luntari ai armatei române, la dife
rite forme de sprijinire a eforturi
lor vitejilor ostași ai tării. Monu
mentul artistic si istoric al Inde
pendentei. ridicat la Oradea, simbo
lizează tocmai lupta si eforturile co
mune ale tuturor românilor pentru 
înfăptuirea nobilului ideal al neatîr- 
nării.

La locul de desfășurare a ceremo
niei au fost prezenti mii de locui
tori ai orașului și ai localităților în
vecinate. care au salutat cu deose
bită căldură, cu puternice aplauze 
fi urale sosirea secretarului general 
al partidului, ovationînd îndelung pe 
cel ce conduce cu atita înțelepciune 
destinele națiunii noastre socialiste, 
ne cel ce si-a 
tă bunăstarea 
apărarea păcii

făcut un ideal de via- 
si fericirea neamului, 
si independentei.

In întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu si a tovarășei Elena 
Ceausescu au venit tovarășa Suzana 
Gâdea. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
si de stat.

O formațiune alcătuită din mili
tari. membri ai gărzilor patriotice 
si ai detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei 
prezintă onorul.

Se intonează apoi Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Un grup de pionieri și elevi oferă 
frumoase buchete de flori tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. care îi îmbrățișează 
cu dragoste.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. tovarășul Alecu Paraschiv. 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Oradea al P.C.R., primarul mu
nicipiului, a spus: Locuitorii muni
cipiului Oradea, vatră românească de 
frumoasă și veche tradiție patriotică, 
revoluționară, trăiesc momente de vi
brantă emoție și sint fericiți de a vă 
avea pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
în mijlocul lor. acum, la dezvelirea 
Monumentului Independentei, operă 
cu adinei semnificații istorice, care 
simbolizează lupta dîrză. neînfricată 
dusă de întregul nostru popor pentru 
independentă, suveranitate, pentru

făurirea
Monumen , ,
realizat din a propriului destin, 
tră, de către' inaugurăm astăzi. 
Popovici, este *i'ia dumneavoas- 
grează armonios rîl™l Constantin 
nou al orașului, c'ri 9® se ,in. " 
tie scumpă locuitorii in Pe‘sa',11 
vechi colț de tară. etr.7° tradl" 
permanenta noastră mileriJ .f?c.esî 
vechile plaiuri românești a1. ;incl 
rului. st5a-

Omagiind ideea nobilă a ind)9_ 
dentei. pentru care s-au jertfit ati. 
generații, gindurile noastre de re
cunoștință se îndreaptă către dum
neavoastră. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. care în
truchipați tradițiile înaintașilor. îm
plinite astăzi sub soarele socialismu
lui. într-o tară liberă și demnă.

Cu profundul respect pe care vi-1 
purtăm, permiteți-ne, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
invităm să dezveliți Monumentul In
dependenței din Oradea, cu neștirbita 
convingere că monumentul va purta 
peste timp mesajul unui popor liber 
și stăpîn într-o țară liberă și su
verană.

în atmosfera sărbătorească ce s-a 
înstăpînit în piață, secretarul general 
al partidului taie panglica inaugurală, 
dezvelind Monumentul Independenței.

Compoziția sculpturală, a cărei înăl
țime totală este de aproape 30 de 
metri, are pe cele patru laturi ale 
soclului basoreliefuri reprezentînd 

trecerea Dunării de către armata ro
mână, aspecte din bătăliile de la Plev
na, Grivița, Rahova și Vidin, imagini 
sugerind contribuția Bihorului la pur
tarea războiului pentru neatîrnare. 
scene simbolizînd victoria armatei ro
mâne, ce a consacrat, prin tăria ar
melor și măreția sacrificiului ostașilor 
săi, independența de stat a României. 
Pe partea centrală a soclului ce sus
ține grupul statuar se pot citi cuvin
te de aleasă cinstire și puternică vi
brație patriotică aparținînd tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu : „Participarea

- numeroși voluntari transilvăneni 
•plăți sub drapelul românesc la 
iSjul pentru cucerirea independen- 
paf. stat a României'a constituit o 
na’1°‘;mpresionantă de solidaritate 
mai de -eaiizarea uneia dintre cele 
nostru po.ă năzuinți ale Întregului 

Grupul st.
numentul rep. ce încununează mo- 
me specifice actj țărani în costu- 
zind pe cei ce prm locuri, simboli- 
ținut veșnic viu iUg lor au men- 
independenței națiunii-, unității și 

Tovarășul Nicolae Ceaxâne.
cuvinte de apreciere la aâi-u a avut 
celor ce au contribuit la tuturor 
acestei opere de artă de marcarea 
expresivă, ce se adaugă frumuseță 
mai vechi sau mai noi ale bătrinui. 
oraș bihorean. Secretarul general al 
partidului a cerut edililor orădeni să 
țină cont de caracteristicile noului 
monument cind vor stabili configura-

ția viitoarelor ansambluri de locuințe 
din jur, pentru ca întreaga zonă să 
aibă armonia necesară.

Solemnitatea a luat sfîrșit într-o 
atmosferă entuziastă, străbătută de 
suflul înaltului patriotism al locui
torilor acestor meleaguri. S-a scandat 
minute în șir „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu în Bihor — bucuria tu
turor!". semn al dragostei și prețui
rii de care se bucură întîiul cetă
țean al țării, al hotărîrii oamenilor 
muncii din județul Bihor de a face 
totul pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin, pentru sporirea contri
buției lor la continua înflorire a 
României socialiste.

De la locul desfășurării ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat se 
îndreaptă către Piața Victoriei, pen
tru a lua parte la marea adunare 
populară. Mulțimea aplaudă îndelung, 
aclamă cu putere pentru partid și 
secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceausescu răspund cu 
prietenie acestor entuziaste mani
festări de dragoste și stimă, de pro
fundă recunoștință cu care sint în
conjurați de locuitorii municipiului 
Oradea.

Noua vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Bihor 

î\. încheiat. Ecourile ei vor dăinui 
oanJnereu în sufletele si conștiința 

’or de aici. Fiindcă această în- 

tîlnire cu conducătorul iubit al parti
dului și statului se înscrie — aseme
nea celor precedente — ca un mo
ment cu profunde rezonante în viata 
județului și a locuitorilor săi. Apre
cierile Si îndemnurile rostite — cu 
acest prilej — de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au însuflețit și vor călăuzi 
eforturile creatoare. întreaga munca 
pe care bihorenii o consacră, cu dă
ruire și abnegație, prosperității ju
dețului lor, dezvoltării continue a pa- 
triei.Asigurîndu-l de această hotărîre, 
mii și mii de locuitori ai județului 
Bihor au făcut din nou tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la plecare, o im
presionantă manifestare de dragoste 
și prețuire. Dînd glas gindurilor și 
simțămintelor pe care le împărtășeau 
în acele clipe deosebite, ei au scan
dat neîntrerupt, cu înflăcărare, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și min- 
dria !“, „Ceaușescu — pace !“. Mari 
ansambluri corale interpretau cîntecș 
închinate partidului și secretarului 
său general, patriei noastre socia
liste. Tineri și tinere, în costume 
populare bihorene, exprimau, prin 
vers, cîntec și dans, bucuria de a 
trăi într-o țară liberă și înfloritoare. 
Puternice aplauze, urale și ovații 
făceau să vibreze văzduhul.

Totul se constituia, în aceste mo
mente, într-o imagine cu valoare de 
simbol, care pune pregnant în lu
mină unitatea strînsă, indestructibi

lă, a tuturor cetățenilor jatriei, fără 
deosebire de naționalluțe, a între
gului popor în jurul partidului, al 
secretarului său general, unitate care 
dă forță și trăinicie națiunii noastre 
gQpț 1 î

In această atmosferă ce vibrantă 
semnificație, tovarășa Eva Feder, 
prim-secretar al comitetului 1^"®" 
țean de partid, a adresat încă o data, 
profunde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și torarășei Elena 
Ceaușescu pentru vizita efectuata, 
reafirmind voința fermă a locuitori
lor județului de a face totul pentru 
ridicarea României socialiste pe trep
te tot mai înalte de progres și civi- 
lizdțis,

O gardă militară, cu prilejul ple
cării secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a prezentat 
onorul.Au răsunat solemn acordurile im
nului de Stat al Republicii Socialiste 
România. ,

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere au oferit buchete de flori 
iubiților oaspeți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șt 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
apoi un cald rămas bun de la repre
zentanții organelor locale de partid 
și de stat, de la toți bihorenii pre- 
zenți.

în aclamațiile șl uralele mulțimii, 
elicopterul prezidențial a decolat, 
cu destinația Arad.

Marea adunare pop
Peste 80 000 de oameni ai muncii 

din Oradea, din localitățile înveci
nate, muncitori, tehnicieni și ingineri, 
intelectuali, elevi, studenți, tineri și 
virstnici, bărbați și femei — români, 
maghiari și de alte naționalități — au 
fost prezenți în Piața Victoriei la 
marea adunare populară din muni
cipiul Oradea, care a marcat momen
tul încheierii vizitei de lucru a secre
tarului general al partidului.

în piață domnește o atmosferă de 
sărbătoare, specifică întîlnirilor oa
menilor muncii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Mul
țimea poartă stegulețe tricolore și 
roșii, flori, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ale tovarășei 
Elena Ceaușescu. pancarte cu urări 
de ani mulți, sănătate și fericire adre
sate celui mai iubit fiu al poporului. 
Pe clădirile ce străjuiesc marea piață 
erau înscrise urările : „Trăiască 
Partidul Comunist Român în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". „Partidul — 
Ceaușescu — România", „Trăiască 
Partidul Comunist Român, forța con
ducătoare a societății noastre socia
liste", „Ceaușescu și poporul !“, 
„Trăiască unitatea de nezdruncinat a 
întregului nostru popor in jurul 
Partidului Comunist Român și al 
secretarului său general". „Trăias
că și înflorească scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă România", 
„Ceaușescu — pace !“. „Pace si secu
ritate !“.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
condu :rea de partid șl de stat în 
mijlocul bihorenilor este marcată cu 
puternice aplauze, cu urale si ovații. 
Cei prezenti își exprimă cu entuziasm 
bucuria lor nețărmurită de a-1 avea 
în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încrederea că, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general. înfăptuind 
politica internă și externă a partidu
lui. strins uniți, împreună cu între
gul popor, vor contribui la transpu
nerea în viață a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea, a progra
mului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de ridi
care a României pe noi trepte de 
progres și civilizație, de sporire a 
avuției naționale și. pe această cale, 
a bunăstării materiale și spirituale a 
tuturor celor ce muncesc din patria 
noastră.

Asemenea întregului nostru popor, 
cei ce muncesc și trăiesc pe meleagu
rile bihorene și-au exprimat și cu 
acest prilej voința nestrămutată de a 
milita activ pentru înfăptuirea unei 
lumi fără arme de distrugere în masă, 
fără războaie pustiitoare, a unei lumi 
a păcii și înțelegerii, pentru reali
zarea in Europa și pe întreaga pla
netă a unui climat de destindere și 
colaborare intre toate națiunile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu căldură manifestărilor pline 
de dragoste și stimă ale bihorenilor.

Deschizind adunarea. tovarășa 
Eva Feder, prim-secretar al Comi
tetului județean Bihor al P.C.R.. a 
spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera! al Par
tidului Comunist Român, președinte 
al Republicii Socialiste România,

Mult iubită tovarășă Elena
Ceaușescu,

Stimați tovarăși, ,
Cu cele mai alese sentimente de 

bucurie, cu nețărmurită dragoste, 
permiteți-mi ca în numele comite
tului județean de partid, al comu
niștilor. al tuturor oamenilor muncii 
bihoreni — români, maghiați și de 
alte naționalități — să vă adresăm un 
călduros „bun venit" pe aceste stră
vechi și înfloritoare meleaguri ro
mânești. cu prilejul noii vizite de 
lucru pe care o întreprindeți în jude
țul -nostru.

Am mandatul, mult stimate tova
rășe Secretar general Nicolae 
Ceaușescu. din partea tuturor locui
torilor Bihorului, să vă aduc un 
profund și vibrant omagiu de stimă 
și respect, dumneavoastră, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului ro
mân. strălucit conducător al parti
dului și al României socialiste, per
sonalitate proeminentă a lumii con
temporane. luptător neobosit pentru 
cauza socialismului, păcii și progre
sului social în lume.

Adresăm din adincul Inimilor 
noastre cel mai cordial bun venit 
pe plaiurile Bihorului tovarășei a- 
cademician doctor inginer Elena 
Ceaușescu — militant de frunte al 
partidului și statului nostru, om de 
stiintă de renume national si inter
national. exemplu de dăruire si 
abnegație revoluționară, comunistă, 
angajată cu întreaga ființă in lupta 
închinată fericirii poporului român.

Salutăm, de asemenea. prezenta 
In județul Bihor a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
nostru.

Ne aflăm încă sub profunda im
presie a magistralei expuneri pe 
care ați prezentat-o. mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. la re
centa plenară a Comitetului Central 
al partidului — document-program 
de muncă, de inestimabilă valoare 
teoretică șl practică, model de ana
liză creatoare, științifică și originală 

a locului și rolului deosebit de im
portant pe care-1 ocupă activitatea 
teoretică, ideologică și politico-edu- 
cativă in ansamblul preocupărilor 
partidului și statului nostru pentru 
edificarea noii societăți, in centrul 
căreia se află omul. participant 
activ și conștient la făurirea noului 
său destin. •

Și de această dată s-a evidențiat 
faptul că desfășurarea unei ample 
activități teoretice, stimularea cli
matului ideologic. îmbinarea spiritu
lui științific, creator cu activitatea 
practică, concretă sînt indisolubil 
legate de covârșitoarea dumneavoas
tră personalitate de ctitor înțelept 
și călăuzitor al României socialiste 
modeme. Gîndirea dumneavoastră 
social-polltică, întreaga operă revo
luționară sint un exemplu viu de 
spirit creator, un remarcabil aport 
Ia îmbogățirea socialismului științi
fic. a experienței revoluționare, a 
construcției socialiste în România. 
Vă rog, de asemenea, să-mi permiteți 
să exprim în acest cadru totala ade
ziune a bihorenilor la înțeleaptă și 
realista politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, atît de 
ferm și de principial confirmată și de 
recenta plenară lărgită a Comitetului 
Central al partidului nostru.

în ambianta sărbătorească a aces
tei însufletitoare adunări populare, 
străbătută de dragostea și devota
mentul nemărginite pe care vi-1 
purtăm, permiteți-mi. stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să vă ra
portez că și bihorenii. înfrățiți în 
muncă și idealuri, sub conducerea 
comitetului județean de partid, 
muncesc cu multă dăruire patriotică 
și sînt plenar angajați pentru înde
plinirea obiectivelor celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului, ale 
actualului cincinal.

In această etapă de dezvoltare, 
deosebit de fericită pentru poporul 
român, ' denumită pe drept și cu 
cinste „Epoca Ceaușescu". Bihorul 
s-a îmbogățit cu noi edificii indus
triale, social-culturale și edilitar- 
gospodărești. Prin grija constantă a 
partidului și statului nostru.. perso
nal a dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în județul nostru 
au fost investiți peste 44 miliarde 
lei. îndeosebi pentru crearea de noi 
ramuri productive, modernizarea în
tregii structuri economice si socia
le. Au fost construite zeci de între
prinderi in Oradea, Aleșd. Marghita, 
Salonta și în alte localități bihorene, 
inclusiv în comune, au apărut în a- 
ceastă perioadă ramuri noi, cum sînt 
industria cimentului, aluminei, ex
tracției și prelucrării țițeiului, a in
dustriei de prefabricate și multe alte 
ramuri, s-au creat si dezvoltat noi o- 
rașe. adevărate centre muncitorești la 
Marghita, Beiuș, Aleșd. Suplacu de 
Barcău. au crescut rîndurile și s-a 
dezvoltat conștiința clasei munci
toare, a țărănimii cooperatiste din 
Bihor, s-a modificat structura popu
lației ocupate și au avut loc schim
bări în pregătirea profesională a oa
menilor muncii.

în prezent producția industrială 
este de 8 ori mai mare decit in 1965 
și de 50 de ori superioară anului 1938. 
întreaga producție industrială a anu
lui 1938 se realizează azi în mai 
puțin de 9. zile. Realizări importante 
au fost obținute în cincinalul trecut, 
in care s-a dat o producție suplimen
tară de 3,2 miliarde lei. Astăzi, indus
tria bihoreană deține locul I pe țară 
la producția de bauxită și locul II la 
prodikrția de încălțăminte. Edificator 
este și faptul că în acești ani s-au 
mutat în apartamente noi peste 210 
mii oameni ai muncii, ceea ce în
seamnă că fiecare al treilea bihorean 
locuiește în casă nouă; au fost înăl
țate școli, spitale, policlinici, alte e- 
dificii social-culturale.

Făcînd bilanțul succeselor obținu
te, așa cum ne învățați mereu dum
neavoastră, supunem unei profunde 
analize critice in spirit de înaltă exi
gență responsabilă întreaga noastră 
activitate. Datorită neajunsurilor 
existente încă în munca politico-or- 
ganizatorică a unor organizații de 
partid, conduceri economice, avem 
unități industriale și agricole care 
înregistrează serioase rămineri in 
urmă la producția fizică, la export, 
investiții, domenii în care nu s-au 
depus toate eforturile pentru valo
rificarea condițiilor și posibilităților 
de care dispunem.

Răspunzind îndemnurilor si pre
țioaselor indicații pe care ni le-ati dat 
pe parcursul vizitei dumneavoastră, 
vă asigurăm că vom milita neabătut 
pentru îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă, pentru creșterea 
spiritului combativ, revoluționar al 
tuturor comuniștilor, al celorlalți oa
meni ai muncii bihoreni, pentru eli
minarea neajunsurilor existente. Vom 
acționa în mod ferm pentru întări
rea ordinii și disciplinei, a spiritului 
combativ, pentru intensificarea edu
cației socialiste, patriotice, revoluțio
nare a tuturor oamenilor muncii.

Avem suficiente resurse pe care 
trebuie să le valorificăm pe deplin 
și vă asigurăm, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. că sintem ple
nar angajați în înfăptuirea neabătu
tă a indicațiilor pe care ni le-ați dat, 
a sarcinilor ce ne revin în acest an 
și pe întregul cincinal din Planul 
national unic de dezvoltare econo- 
mică-socială a României.

însuflețiți de tezele și ideile cu

prinse în magistrala dumneavoastră 
expunere, la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a.c., vom desfășura o 
intensă muncă politico-organizatori- 
câ pentru întărirea colaborării și 
unității de nezdruncinat a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de națio
nalitate, în patria noastră comună, 
pentru înălțarea României pe hoi 
culmi de civilizație și progres.

In cuvîntul său. tovarășul Bugnar 
Avram, secretar al comitetului de 
partid de la Combinatul de prelu
crare a lemnului Oradea, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Trăim momente de adîncă emoție, 

de profundă satisfacție si mîndrie 
patriotică, prilejuite de vizita" de 
lucru pe care dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului român. înflă
cărat patriot si neobosit luptător 
pentru cauza socialismului și a păcii, 
ati făcut-o azi în întreprinderea 
noastră.

Ultimii 17 ani. epoca cea mai în
floritoare în edificarea vieții noi pe 
pămîntul românesc, perioadă de cind 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, vă aflati în 
fruntea partidului si statului nostru 
si conduceți magistral destinele tării, 
ale poporului, reprezintă si pentru 
ramuțp prelucrării lemnului o pe
rioadă de intensă afirmare si dez
voltare. Dacă în anul naționalizării 
pe teritoriul județului nostru exis
tau doar două secții de mobilă, ru
dimentar dotate, astăzi în Bihor sînt 
9 fabrici specializate si complet mo
dernizate, în care își desfășoară 
activitatea peste 5 600 oameni ai 
muncii. Este si acesta un exemplu 
de afirmare a politicii înțelepte a 
partidului nostru de industrializare 
socialistă a tării, de valorificare a 
potențialului creator, a resurselor 
materiale existente in Tara Crișu- 
rilor.

Semnificativ pentru noi este fap
tul că producția primului cincinal o 
realizăm în numai două luni. Sar
cinile si indicațiile prețioase, mobi
lizatoare pe care ni le-ati dat pri
vind _ diversificarea producției de 
mobilă, prin valorificarea moștenirii 
populare din- zona Bihorului, diver
sificarea producției de mobilă stil 
au prins viată, sînt o realitate con
cretă. Astăzi, peste 70 la sută din 
producția combinatului nostru este 
destinată exportului, din care jumă
tate pe relația devize libere.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că eforturile colec
tivului nostru se concretizează in 
îndeplinirea tuturor indicatorilor de 
plan pe 5 luni din acest an. obți- 
nînd peste prevederi o producție de 
mobilă în valoare de două milioa
ne lei.

Examinînd cu spirit de exigență 
rezultatele dobindite. trebuie să re
cunoaștem și neajunsurile ne care 
le mai avem în activitatea noastră 
în ceea ce privește reducerea costu
rilor de producție totale și materiale, 
creșterea valorii obținute dintr-un 
metru cub masă lemnoasă, creșterea 
eficientei economice a exportului, 
aplicarea mai fermă a’acțiunii de ti
pizare în producția de mobilă.

Am plăcuta misiune de a vă mul
țumi. in numele întregului colectiv 
al combinatului de prelucrare a 
lemnului, care muncește în deplină 
frăție, pentru prețioasele indicații 
date cu prilejul vizitei în întreprin
derea noastră și vă încredințăm, 
stimate tovarășe secretar general, că 
activitatea de viitor va fi călăuzită 
de ideile si tezele cuprinse în expu
nerea la plenara Comitetului Central, 
asigurîndu-vă că vom face totul pen
tru a le transpune neabătut în viață.

Să ne trăiti ani multi si fericiți 
în fruntea partidului și a patriei 
noastre. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !

Tovarășul Lup Teodor, strungar Ia 
Întreprinderea „înfrățirea" Oradea, 
secretar al comitetului U.T.C., a spus:
Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în nume
le constructorilor de mașini-unelte — 
români, maghiari și de alte naționa
lități — de la marea uzină orădeană 
„înfrățirea", al întregului tineret bi- 
horeah, să exprim bucuria nemărgi
nită și deplina satisfacție prilejuita 
de noua dumneavoastră vizită în 
județ și în întreprinderea noastră și 
să vă adresăm calde mulțumiri pen
tru bogata și prodigioasa activitate 
pusă în slujba înfloririi continue a 
patriei și fericirii poporului român.

Acționind în spiritul tezei dum
neavoastră de mare valoare teoreti
că si practică pentru formarea si e- 
ducarea omului nou, a tinerei gene
rații. potrivit căreia socialismul este 
o societate a muncii libere, exprima
tă în cadrul recentei plenare lărgite 
a partidului, punem în centrul pre
ocupărilor noastre formarea atitudi
nii responsabile a tineretului față de 
muncă, de interesele generale ale 
societății și vom face totul pentru 
cunoașterea de către întregul tineret

ulară din municipiul Oradea
bihorean a istoriei milenare a po
porului român, a luptei sale pentru 
afirmarea ființei proprii, pentru li
bertate socială și națională, pentru 
independență și unitate.

Avem un minunat prilej astăzi de 
a vă raporta direct, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
prețioasele dumneavoastră indicații 
date la vizita cu care ne-ati onorat în 
septembrie 1979 se înfăptuiesc : pro
ducem mașini de mare complexitate, 
agregate, mașini cu comandă nume
rică si altele, ca rod al preocupări
lor statornice pe linia înnoirii pro
ducției, îmbunătățirii calității, pro
movării de noi tehnologii eficiente, 
sporirii competitivității produselor 
noastre.

Vă raportăm că, în lumina indica
țiilor dumneavoastră și aplicînd ini
țiativele : „știință-tehnică-produc-
ție“, „să muncim o zi pe lună cu 
materiale economisite", am trecut 
ferm la reproiectări de mașini, la re
ducerea importurilor și realizarea 
unor importante economii de metal, 
economii din care vom putea fabrica 
în acest an 80 de mașini de găurit 
radiale.

Sintem conștienți însă că în acti
vitatea noastră mai există unele ne- 
împliniri, îndeosebi pe linia organi
zării producției, ordinii, disciplinei 
și a calității producției. Nu am ac
ționat întotdeauna cu exigentă și 
fermitate pentru combaterea mani
festărilor înapoiate, obscurantiste, 
mistice din comportarea unor oa
meni și nu am luat o poziție hotă- 
rîtă față de cei ce încalcă normele 
eticii si echității socialiste, legile tă
rii, minusuri pe care sîntem hotărîti 
să le înlăturăm în cel mai scurt timp.

Vă asigurăm, mult stimate si iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu 
vom precupeți nici un efort, vom 
folosi toată priceperea noastră pen
tru a transpune în fapte documentul 
programatic adoptat de plenara din 
1—2 iunie a.c., precum și prețioasele 
indicații pe care ni le-ați dat cu pri
lejul vizitei de astăzi la întreprin
derea noastră-

în numele colectivului de muncă 
de la „înfrățirea" și al întregului 
tiperet bihorean, vă urăm din ini
mă multă sănătate, putere de muncă, 
să ne conduceți destinele pe drumul 
bunăstării și fericirii. Să ne trăiți la 
mulți ani, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !

In continuare a luat cuvîntul to
varășa Jakab Edith, directorul în
treprinderii de tricotaje „Miorița" 
Oradea, care a spus :

Mult stimată tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Trăiesc profunde sentimente de 

fericire că am posibilitatea să vă 
adresez, în numele colectivului de 
muncă din întreprinderea de trico
taje „Miorița" din Oradea, un sin
cer și fierbinte salut revoluționar, 
muncitoresc, și să vă mulțumesc din 
inimă pentru vizita făcută în între
prinderea noastră, pentru recoman
dările înțelepte pe care’ ni le-ați dat.

Muncitorii din întreprinderea noas
tră vă aduc, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și cu acest pri
lej, un cald omagiu și vă mulțumesc 
pentru contribuția de seamă adusă 
la dezvoltarea teoriei și practicii 
construcției socialiste și comuniste, 
la îmbogățirea gîndirii revoluționa
re contemporane, la dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, în deplină 
libertate și independență,

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima înalta prețuire pentru con
tribuția remarcabilă a tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, la 
dezvoltarea științei și culturii româ
nești, la afirmarea multilaterală a 
femeii în viața societății.

în cele peste trei decenii de exis
tență, întreprinderea noastră, urma
re a politicii, științifice de reparti
zare rațională a forțelor de produc
ție pe întreg cuprinsul țării, a cu
noscut o continuă dezvoltare, astăzi 
realizînd de peste 35 de ori produc
ția fizică a anului 1950.

Marca „Miorița" este astăzi bine 
cunoscută și apreciată în zeci de țări 
ale lumii. Creșterea gradului de uti
lizare și a nivelului de calificare și 
perfecționare a forței de muncă — 
în marea majoritate tînără — asigu
ră calitatea și competitivitatea pro
duselor noastre — din care 80 la sută 
sint destinate exportului.

Ca directoare în.tr-o întreprindere 
unde lucrează în majoritate femei, 
multe mame, vă aducem mulțumirile 
și recunoștința noastră fierbinte 
pentru activitatea neobosită ce o 
desfășurați pentru apărarea păcii, 
pentru a asigura copiilor noștri un 
viitor fericit, lipsit de pericolul unui 
nou război.

In spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră, ne alăturăm marilor 
acțiuni ce vor fi inițiate în continua
re în întreaga țară, pentru a ne ex
prima adeziunea totală față de po
ziția fermă de pace a partidului și 
statului nostru.

Sîntem o mare familie muncito
rească, strins unită în muncă și 
idealuri, vorbim cu toții aceeași lim
bă. a muncii si frăției.

Expunerea prezentată de dumnea

voastră la Plenara la . 
teiului Central al partidă a Comi- 
iunie 1982 ne jalonează fi din 1 2 
lea de urmat pentru realizB0S ca~ 
depășirea sarcinilor de prrft S1 
pentru făurirea omului nou. așa"Ve’ 
genial l-ați conturat dumneavoasV? 
și al cărui model îl întruchipați. Sa 
ne trăiți ani mulți și fericiți, tova
rășe secretar general !

"Tovarășul Augustin Pop, directo
rul Liceului industrial nr. 1 Oradea, 
a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Cu sentimente izvorîte din adincul 

inimilor și din înalta vibrație a 
cugetelor noastre, cadrele didactice, 
tineretul școlilor bihorene — alături 
de toți locuitorii acestor străvechi și 
istorice plaiuri românești — își ex
primă profunda bucurie de a vă avea 
în mijlocul lor. scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător iubit 
al națiunii noastre socialiste, de a 
vă mulțumi pentru sprijinul perma
nent acordat învățămîntului, creșterii 
.și educării revoluționare a tinerei 
generații din România.

Cu aceeași deosbbită căldură, adre
săm mulțumirile noastre tovarășei 
academician doctor, inginer Eldha 
Ceaușescu. proeminentă personali
tate a vieții științifice și politice 
din tara noastră, savant de renume 
mondial, care își închină întreaga 
activitate propășirii învățămîntului. 
științei și culturii.

Mărețele sarcini ce ne revin in 
activitatea teoretică, ideologică, poli
tică și cultural-educativă — expuse 
cu atîta limpezime și clarviziune de 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, la Plenara lărgită a Comite- 
tului Central al Partidului Comunist 
Român din 1—2 iunie 1982. izvorite 
dintr-o părintească grijă fată de 
tineretul și viitorul acestei țări — 
constituie pentru noi un amplu pro
gram de formare a unui tineret re
voluționar, educat în spiritul celor 
mai nobile idealuri, ale frăției si 
prieteniei. în spiritul dragostei de 
patrie, partid și popor, al devota
mentului nețărmurit față de socia
lism, în spiritul muncii, un tineret 
capabil să-și însușească cele mai 
înalte cuceriri ale științei și cunoaș
terii umane.

Conceput ca o puternică unitate .de 
pregătire a forței de muncă necesare 
industriei noastre de vîrf. Liceul in
dustrial nr. 1 din Oradea a dat în 
cei 16 ani de existență 2152 de ab
solvenți la învătămîntul de zi și 
seral, toți încadrați în activitatea 
economică și productivă, cu bune 
rezultate în viața social-obstească.

Considerăm însă că mai avem 
multe de făcut pentru educarea poli
tică. patriotică, revoluționară. în spi
ritul concepției materialist-științifice 
a elevilor și cadrelor didactice, pen
tru combaterea unor manifestări și 
practici negative care mai persistă 
în activitatea unora dintre aceștia.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că cei peste 
7 000 de slujitori ai școlii bihorene 
se simt plenar angajați în realizarea 
mărețelor obiective puse în fața 
școlii de Programul partidului, de 
celelalte documente de partid și de 
stat, și se angajează ca toate sarci
nile lor să se materializeze în 
creșterea și educarea revoluționară a 
celor peste 130 000 de elevi, din care 
27 000 maghiari și slovaci. în spiritul 
celor mai înalte însușiri morale, să 
le asigure o calificare superioară, 
astfel îneît să fie gata de orice 
sacrificiu pentru interesele patriei.

ENTUZIASTĂ PRIMIRE IN JUDEȚUL ARAD
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a sosit, miercuri 
seara, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în municipiul Arad, în 
continuarea vizitei de lucru pe care o 
efectuează în această parte vestică a 
țării.

Arădenii au conferit evenimentului 
dimensiunile unei sărbători de neui
tat. Farmecul dintotdeauna al orașu
lui de pe Mureș a fost sporit de .haina 
festivă pe care și-a pus-o în aștep
tarea celor mai dragi oaspeți ai săi. 
Bulevardele, clădirile reprezentative 
au fost împodobite cu steaguri roșii 
și tricolore, cu portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu imense ghir
lande, cu mari pancarte pe care se 
puteau citi calde cuvinte de bun so
sit adresate fiului iubit și stimat al 
națiunii noastre.

Stadionul orașului — unde a avut 
loc primirea oficială — a devenit ne
încăpător pentru zecile de mii de re
prezentanți ai populației de pe aceas
tă străveche vatră românească, care 
au ținut să adreseze, cu toată căldura 
inimilor, conducătorului partidului și 
statului nostru, din prima clipă a so
sirii sale în această recunoscută cita
delă a muncii socialiste, salutul comu
nist, muncitoresc al populației jude
țului — români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități — să-1 
încredințeze că, la fel ca și pînă acum, 

pentru apărarea independentei tării, 
pentru pace.

Vă dorim din toată inima, mult 
’stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
sănătate și putere de muncă, ani 
multi în fruntea partidului și statului 
nostru, garanție sigură a ridicării 
României socialiste pe noi și noi 

‘ culmi de progres și civilizație.
’n cuvîntul său. tovarășul Bor 

președintele C.A.P. din 
comiiT Borș, a spus :
Mult «••jnate și Iubite tovarășeNicolae Cfc„lșescU1
Mult stimata. tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

în numele locuțorilor comunei 
Borș — români și naghiari — . în
frățiți în muncă și idealuri, vă rog 
să-mi permiteți să Vi adresez, din 
adincul inimilor. lumneavoastră. 
tovarășe Nicolae Ceaișescu. cel mai 
iubit fiu al poporului român, calde 
mulțumiri pentru cinstea și onoarea 
pe care ne-ați făcut-o vizitîndu-ne 
cooperativa noastră.

Acest eveniment este cu atit mai 
semnificativ cu cit are bc la cîteva 
zile de la istorica plenari a Comi
tetului Central al partidului în care, 
încă o dată, ați dovedit grija părin
tească pe care o purtati dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
dezvoltarea și modernizarea agri
culturii, pentru Înfăptuirea noii re
voluții agrare, cale sigură de dez
voltare echilibrată a intregii eco
nomii și de ridicare a nivelului de 
trai ăl celor ce muncesc.

Așa cum ăti constatat, coopera
tiva noastră are o însemnată pon
dere zootehnică. Avem peste 1 800 
de bovine, peste 1 700 ovine, peste 
100 000 pui pentru carne, ceea ce 
face ca zootehnia să asigure 45 la 
sută din veniturile totale.

Vă raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că am livrat la fon
dul de stat importante cantități de 
carne și lapte, iar din recolta anului 
1981 am dat la fondul centralizat al 
statului peste 800 tone de griu și am 
livrat întreaga cantitate de porumb 
contractat. Ca locuitori ai unei zone 
preorășenești, acordăm o mare aten
ție legumiculturii, valorificăm cu sta
tul peste 2 800 tone de legume, ceea 
ce ne asigură un venit anual de pes
te 18 milioane lei.

Rezultatele obținute nu ne mul
țumesc însă, ele nu sînt pe măsura 
dotării și condițiilor pe care le 
avem. Noi avem multe de făcut 
pentru atragerea membrilor coope
ratori la buna desfășurare a activi
tății în zootehnie și legumicultura, 
pentru eliminarea procentului mare 
de mortalități și sacrificări, pentru 
înlăturarea risipei și dezordinii, 
pentru creșterea răspunderii fiecă
rui țăran cooperator fată de pro
prietatea obștească.

Indicațiile șl sarcinile pe care ni 
le-ati dat cu ocazia vizitei făcute 
în cooperativa noastră vor constitui 
pentru noi un însufletitor program 
de muncă și viată.

Vă informăm, tovarășe secretar 
general, că în acest an culturile se 
prezintă bine, ceea ce ne asigură 
condiții pentru a ne realiza angaja
mentele noastre de a obține în re
gim neirigat peste 4 000 kg griu și 
orz la hectar, 4 800 kg porumb boabe, 
22 000 kg legume la hectar.

Vă asigurăm că vom face totul 
astfel îneît C.A.P. Borș să-și aducă 
o contribuție din ce în ce mai mare 
la realizarea programului de auto- 
conducere și autoaprovizionare te
ritorială. program izvorît din iniția
tiva dumneavoastră.

vor munci în strînsă unitate, cu pa
siune și pricepere, cu elan revoluțio
nar — așa cum o cere secretarul ge
neral al partidului — pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor mobili
zatoare stabilite de Congresul al 
Xll-lea, de recenta plenară ale parti
dului.

La aterizarea elicopterului preziden
țial izbucnesc urale nesfirșite, se 
aplaudă îndelung, se scandează cu 
putere : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mindria!" 
— alăturări simbolice care dau relief 
adevărului de necontestat : partidul și 
poporul, într-o unitate de monolit — 
mereu înainte, în lupta pentru feri
cirea întregii noastre națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. sint salu
tați, cu deosebită stimă și respect, 
în numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor județului, de tovarășul Pa
vel Aron, prim-secretar al Comitetu
lui județean Arad al P.C.R., de repre
zentanții organelor locale de partid 
și de stat.

O gardă, alcătuită din militari ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, prezintă onorul. Se 
intonează Imnul de Stat al Republi
cii Socialiste România. In semn de

Să ne trăit! multi ani. cu sănă
tate și fericire. în fruntea partidu
lui și statului nostru, tovarășa 
Nicolae Ceaușescu !

In numele tuturor participantilor la 
marea adunare populară din munici
piul Oradea, primul secretar al comi
tetului județean de partid a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîntul.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, c i aclamații și urale 
prelungite, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, a 
fost urmărită cu deosebit interes si 
deplină aprobare, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu vii aplauze și 
urale, participantii la adunare expri- 
mîndu-și și de această dată hotărîrea 
lor fermă de a acționa cu abnegație 
și dăruire, cu elan revoluționar si 
avînt patriotic pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin, de 
a munci cu devotament. împreună cu 
întregul popor, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru realizarea integrală a planu
lui anual, a întregului cincinal, de 
a traduce în viață neabătut politica 
partidului nostru, programul său de 
înflorire a patriei pe drumul socialis
mului si comunismului, de a sluji 
cauza păcii, Înțelegerii și cooperării 
internaționale.

în încheierea adunării, luind cu- 
vintul. primul secretar al comitetu
lui județean de partid a spus:

Mult stimate tovarise secretar «e 
neral Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca. în în
cheierea vibrantei adunări populare 
de la Oradea, în numele tuturor oa
menilor muncii bihoreni. fără deose
bire de naționalitate. înfrățiți in 
muncă și1 fapte, să vă adresăm din 
adîncul inimilor noastre vii mulțu
miri pentru sprijinul și indicațiile pe 
care ni le-ati dat Si de această dată.

Vă încredințăm Pe dumneavoastră, 
mult stimate ■ tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vom precupeți nici 
un efort pentru ă da tî'as viață 
chemărilor si comandamentelor prio
ritare ale cincinalului calității Si e- 
ficientei si vom c.ontrib’- prin 
fapte la înflorirea con.I" 
detului nostru, a tării r. - 
bim si vrem să o imfr' 
ce trece prin munca 
mună.

Vă mulțumesc încă 
răse Nicolae Ceaușesc: 
tovarășă Elena Ceauș 
zita cu care ne-ati 
tumesc din toată ir."1 
ce ati făcut si facet 
tul nostru si vă rog , 
să vă urăm multă să 
putere de muncă oe.ntru a ne con. 
duce multi am țara si destineie a. 
ces ui popor spre cui mile cele 
înalte a e bunăstării civilizatlei s) 
prosperității socialiste gi comun^e 
a patriei noastre.

Trăiască Partidul Con ‘lțnj8t român, 
în frunte cu secretarul general’ 
tovarășul Nicolae Ceauș 'e^u !

Marea adunare populară din mu
nicipiul Oradea se încheie într-o 
atmosferă vibrantă, de puternic en
tuziasm. Zecile de mii de partici
pant! aclamă din nou cu însuflețire, 
ovaționează îndelung pentru partid 
și secretarul său general, pentru 
pace.

■
— .muă a ju- 

ie care o iu- 
>ogătim pe zi 

noastră co-

o dată, tova-
u. mult stimată 

.eseu, pentru vi- 
onorat. vă mul- 
ima pentru tot 

'ți pentru jude- 
: să-mi permiteți 
1 nătate. fericire.

respect și strămoșească ospitalitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sint rugați să 
guste din pîinea și vinul ce rodesc 
pe meleagurile bănățene. Cu multă 
afecțiune, un grup de tineri, de pio
nieri și șoimi ai patriei oferă buchete 
de flori.

De la stadion, într-o mașină des
chisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu străbat 
principalele artere ale orașului, pe 
care se regăsește aceeași atmosferă 
entuziastă, sărbătorească. Zeci de 
mii de arădeni, tineri șl virstnici, 
bărbați și femei salută cu bucurie 
prezența în orașul lor a conducăto
rului partidului și statului nostru, 
de al cărui nume și neostenită acti- 
yitate sînt legate înfăptuirile funda
mentale ale ultimului deceniu și ju
mătate în dezvoltarea, în județul 
Arad, a unei industrii moderne și 
puternice, a unei agriculturi moder
ne. culturi înaintate, in ridicarea 
generală a nivelului de viață și ci
vilizație.

Se ovaționează neîntrerupt pentru 
partidul nostru comunist, pentru pa
tria socialistă, pentru pace șî largă 
colaborare in întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au răspuns în
delung, cu prietenie, entuziastei ma
nifestări cu care sint înconjurați.
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SEMNĂTURI PENTRU PACE, 
SEMNĂTURI PENTRU VIAȚĂ!
Ca răspuns la vibrantul îndemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu sentimentul maltei 

îndatoriri față de viitorul patriei și destinele întregii omeniri, ieri în țară 
A ÎNCEPUT SEMNAREA APELULUI POPORULUI ROMÂN ADRESAT SESIUNII SPECIALE 

A ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE CONSACRATĂ DEZARMĂRII

„Să fie respectată voința popoarelor 
de a se opri cursa înarmărilor!“

„Ne exprimăm totala adeziune la 
Apelul poporului român adresat se
siunii speciale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, convinși fiind că prin 
glasul nostru și prin semnăturile pe 
acest apel ne aducem contribuția, 
alături de celelalte nnnr\are. la 

u pe pă-
l Vătă- 

între-
1 semi- 

e ihizind
din a- 
ji sute 
at ex- 

x . acționa,
“ uOStru popor.

. i -țele iubitoare de
de p.. inc ii pentru opri- 
cuț-sei înarmărilor, pentru 

»cauzarea dezarmării, și in primul 
rind a dezarmării nucleare. „Noi, 
tinerii de la I.P.R.S. — Băneasa, a 
arătat Gabriela Vasile, maistru, 
susținem din inimă inițiativele to
varășului Nicolae Ceaușescu. pro
punerile României îndreptate spre 
dezarmare și pace și ne angajăm 
să contribuim prin fapte la înflo
rirea României, la instaurarea unei 
păci trainice in Europa și în lume. 
Cerem să se acționeze cit mai grab
nic, cît nu este prea tirziu, pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pen
tru oprirea amplasării și dezvoltă
rii de noi rachete cu rază medie 
în Europa, pentru retragerea si dis
trugerea celor existente, pentru

trecerea la dezarmare. Sper că sem
năturile noastre pe apel și glasul 
nostru, glasul tuturor popoarelor va 
fi auzit de reprezentanții statelor 
reuniți în sesiunea specială a O.N.U. 
și că aceștia vor acționa pentru ca 
omenirea să fie salvată de perico
lul unui dezastru nuclear".

La aceste cuvinte, din piepturile 
participanților răsună cu putere : 
„Ceaușescu — pace!" ; „Pace — 
dezarmare!" ; „Europa să vegheze, 
ca înarmarea să-nceteze!" ; „Vom 
munci și vom lupta, pacea o vom 
apăra!" ; „Trăiască lupta unită a 
popoarelor pentru pace și colabo
rare, pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună !“.

Tovarășa Carmen Nan. se
cretar adjunct al comitetului 
de partid, a spus : „Ca si 
toți oamenii muncii din patria 
noastră, aprobăm cu hotărire fie
care cuvînt al apelului, care pe 
bună dreptate cere sesiunii specia
le a O.N.U. să adopte măsuri con
crete menite să determine trecerea 
la dezarmare. în primul rind la 
dezarmare nucleară, la reducerea 
cheltuielilor militare, pentru ca 
uriașele resurse materiale și umane, 
eliberate prin oprirea și diminua
rea cursei înarmărilor, să fie puse 
in slujba progresului și bunăstării, 
lichidării subdezvoltării economice. 
Pentru înfăptuirea acestor dezide
rate vom semna din inimă apelul".

Au exprimat, de asemenea, totala

adeziune la ideile apelului și ale 
mandatului acordat delegației noas
tre la sesiunea O.N.U. tovarășii 
Luminița Budescu, ingineră, Ga
briel Tomescu, economist, Viorel 
Patrichi, secretar adjunct al comi
tetului U.T.C.

în încheierea mitingului a fost 
aprobat în unanimitate textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
care se exprimă recunoștința față 
de eforturile depuse de România 
pentru sporirea contribuției sale la 
înfăptuirea luminoaselor deziderate 
ale omenirii — pacea, dezarmarea, 
colaborarea. De asemenea, a fost 
adoptat textul unei moțiuni adre
sate Adunării Generale a O.N.U., în 
care se exprimă speranța că ac
tuala sesiune va adopta măsuri 
concrete și eficiente, care să asi
gure oprirea imediată a cursei în
armărilor. trecerea la înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rînd a 
dezarmării nucleare.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. oamenii muncii de la 
I.P.R.S. — Băneasa și-au pus sem
nătura pe Apelul poporului român, 
cu convingerea că milioanele de 
semnături ce se vor strînge pe acest 
apel vor constitui o puternică ex
presie a voinței națiunii noastre, de 
a lupta, în strinsă solidaritate cu 
toate popoarele lumii, pentru ca 
pacea să triumfe pe pămînt. (N. 
Plopeanu).

Excelențelor Lor domnilor comandanți
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

Dr. SERGIO RAMIREZ MERCADO 
Dr. RAFAEL CORDOVA RIVAS

Membrii Juntei Guvernului de Reconstrucție Naționalii 
a Republicii Nicaragua

MANAGUA

Am aflat cu Întristare de pierderile de vieți omenești șl daunele mate
riale provocate de puternicele inundații care ș-au produs recent in țara 
dumneavoastră.

în numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, 
vă exprim sincera noastră compasiune, iar familiilor îndoliate, profunde 
condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al guvernului, a tri
mis o telegramă primului ministru 
al Guvernului statului Santa Lucia, 
John Campton, cu ocazia preluării

acestei funcții, prin care 11 adre
sează felicitări, precum si urări de 
pace, progres si bunăstare pentru po
norul din Santa Lucia.

BUCUREȘTI ■ *
de oameni ai muncii din Combina
tul poligrafic „Casa Scinteii", după 
încheierea insuflețitului miting ce 
a avut loc ieri după-amiază, au 
semnat intr-o atmosferă vibrantă 
Apelul poporului român adresat se
siunii speciale a Organizației Națiu
nilor Unite consacrată dezarmării, 
expresie elocventă a dorinței de a 
se face totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru realizarea de
zarmării.

Mitinguri urmate de semnarea 
apelului au mai avut loc ieri si la 
întreprinderea de mașini grele — 
București, la întreprinderile „Bio- 
farm“, „Suveica", „Crinul", „Stela", 
„Flacăra Roșie", „Dîmbovița", „Arta 
grafică", „Autobuzul", „Didactica", 
la Teatrul Național, Telefoane, la li
ceele Dimitrie Bolintineanu. Tudor 
Vladimirescu, Școala generală nr. 19, 
în alte unități economice și in
stituții.

BRAȘOV . Peste 10 000 de 
oameni — muncitori, maiștri, tehni
cieni, ingineri, economiști, tineri și 
vîrstnici, români, germani, maghiari 
si de alte naționalități — au parti
cipat la mitingul de pe marele pla
tou din fata întreprinderii de trac
toare din Brașov. „îmi pun din 
toată inima semnătura pe Apelul 
ponorului român adresat sesiunii 
speciale a O.N.U. cu convingerea că 
și în acest fel voi contribui alături 
de colectivul nostru de muncă, de 
întregul nostru popor, la eforturile 
depuse de forțele progresiste din 
lume pentru oprirea cursei înar
mărilor. pentru renunțarea la am
plasarea de noi rachete nucleare în 
Europa și la dezvoltarea celor e- 
xistente. pentru făurirea unei lumi 
fără arme nucleare, a păcii și 
colaborării" — a spus la miting 
maistrul Vasile Ștefănescu.

CRAIOVA : La mitingul 
care a avut loc la Combinatul de 
îngrășăminte din Ișalnița. cei pes
te 1 000 de participant! au adoptat 
textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, prin
tre altele : „Deplin convinși că 
mandatul încredințat delegației ță
rii noastre la cea de-a II-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru dezarmare reprezintă ex
presia dorinței noastre fierbinți de 
jncetare a aberantei curse a înar
mărilor, noi, cei care lucrăm în 
marea cetate a chimiei oltene, vă 
asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a ne aduce o con
tribuție sporită la mărețele acțiuni 
și inițiative al căror promotor sîn- 
teți dumneavoastră, stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru asigurarea păcii în lume".

aspirație: făurirea unei lumi fără arme 
și fără războaie

ori de uti- 
e la între- 

f ‘ oiești s-au
auuua, ... __ .... > producție
a sectorului de utilaj complex, unde 
a avut loc un însuflețit miting al 
păcii. Grupuri de participanți scan
dau : „NU ! rachete în Euro
pa !“, „Vrem pace pe pămint !", 
„Ceaușeșcu și poporul, pacea lu
mii, viitorul !"

Mitingul a fost deschis de to
varășul Toma Oprea, secretarul co
mitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii, care a 
spus intre altele : „Ne reafirmăm 
adeziunea entuziastă la inițiativele 
de pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la politica de pace a 
României, care și-a găsit o puterni
că expresie în expunerea prezentată 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
Așa cum se arată in acest docu
ment. astăzi în fața omenirii se 
pune problema de a alege între ca
lea războiului și cea a păcii. Po
porul nostru a ales cu convingere 
calea păcii, pe care dealtfel o do
resc toate popoarele. în numele 
acestor aspirații, cerem să se pună 
capăt înarmărilor, să se treacă la 
dezarmare".

„Ca toți cei din generația mea — 
a spus muncitorul specialist Gheor- 
ghe Ionescu — cunosc ororile războ
iului. Nu vrem un nou măcel. Nu

vrem ca omenirea să cunoască 
dezastrul. Această voință este ex
primată în Apelul poporului român 
adresat sesiunii speciale a O.N.U. 
consacrată dezarmării. De aceea îl 
vom semna cu convingerea că mili
oanele de semnături ale poporului 
nostru, ca si manifestările în fa
voarea opririi cursei înarmărilor din 
țările europene și de pretutindeni, 
vor exercita o puternică inrîurire in 
direcția trecerii la dezarmare".

în cuvinte înflăcărate, șjibingine- 
rul Emil Bancu, secretarul U.T.C., a 
spus : „Multe din instalațiile de fo
raj pe care le fabricăm aci sînt tri
mise în peste 30 de țări ale lumii. 
Noi le socotim ca pe tot atîtea me
saje de pace și colaborare între po
poare. Știm bine că pacea este nă
zuința fierbinte și a celorlalte po
poare. Apelul ne îndeamnă pe noi, 
oamenii muncii din România, pe 
toți oamenii muncii de pretutindeni, 
să ne unim forțele și să acționăm 
împreună pentru a determina tre
cerea la dezarmare, la reducerea 
cheltuielilor militare, la asigurarea 
unei păci trainice".

Marcela Lambrulescu. electrician, 
economista Lucia Bucurie, vorbind 
în numele femeilor, mamelor care 
vor să-și vadă copiii mari si feri
ciți, au relevat că semnează Apelul 
poporului român adresat O.N.U. cu 
încrederea că stă in puterea po

poarelor să asigure dreptul fun
damental al oamenilor — dreptul la 
pace, la viață, la libertate.

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se aduce secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, un fierbinte omagiu pentru 
neobosita sa activitate consacrată 
construirii socialismului în patria 
noastră, apărării păcii si secu
rității internaționale, înfăptuirii 
dezarmării. în primul rind nucleare, 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

A fost apoi adoptată o moțiune 
adresată sesiunii speciale a O.N.U., 
în care, exprimîndu-se adeziunea 
la Apelul poporului român adresat 
sesiunii speciale a O.N.U., se subli
niază: „în numele tuturor celor 
care iubesc viata și pacea, vă ce
rem să faceți totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară".

Asemenea mitinguri și adunări 
pentru pace au mai avut loc ieri si 
la Combinatul petrochimic Brazi, 
întreprinderea „Dorobanțul" Plo
iești, Institutul de cercetare, ingine
rie tehnologică și proiectare rafină
rii Ploiești, în cadrul cărora s-a 
exprimat hotărîrea de a semna 
Apelul adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării. (C. 
Căpraru, corespondentul „Scînteii").

Participanți la mitingurile de la I.P.R.S. Băneasa și „Autobuzul" din 
Capitală semnează Apelul

Foto : S. Cristian șl E. Dichiseanu

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Filipine, ambasadorul acestei 
țări la București. Mario C. Belisa- 
rio. a oferit miercuri o recepție.

Au participat Alexandrina Găinu
șe, viceprim-ministru al guvernului. 
Eugen Proca, ministrul sănătății. 
Petre Preoteasa, ministru secretar 
de stat, prim vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării. 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, reprezentanți ai condu
cerii altor ministere și instituții cen
trale, instituții de artă și cultură, 
organizații de masă și obștești, zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acredidați la București, 
membri al corpului diplomatic.

★
La București au continuat, 

miercuri.. lucrările reuniunii de coo
perare balcanică multilaterală in do
meniul energiei și materiilor prime. 
Partioipanții au dezbătut probleme 
în legătură cu noi posibilități de 
cooperare privind proiectarea, rea
lizarea șl exploatarea amenajărilor 
hidroenergetice, tehnologii de ex
ploatare și folosire a resurselor 
energetice, metode și soluții de uti
lizare rațională a energiei în econo
mie, recuperarea și utilizarea de
șeurilor rezultate din exploatarea 
resurselor energetice. De asemenea, 
au fost abordate aspecte privind 
identificarea posibilităților de coo
perare pe terțe piețe. S-a hotărit ca 
un grup de redactare, la care parti
cipă delegațiile țărilor prezente la 
lucrări, să-și înceapă activitatea de 
elaborare și convenire a documen
tului final al reuniunii.

Lucrările reuniunii continuă.

zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Por

tugaliei. Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a or
ganizat miercuri după-amiază o ma
nifestare culturală, în cadrul căreia 
ziaristul Viorel Popescu a prezentat 
impresii de călătorie din această țară. 
Au fost vizionate apoi filme docu
mentare portugheze.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost de față Sergio Sacadura 
Cabrai, ambasadorul Portugaliei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Miercuri dimineața, au sosit în

tr-o vizită, in portul Constanta, na
vele americane „Harry E Yarnell" 
și „Valdez". în aceeași zi, conducă
torul marșului, viceamiralul Wi
lliam H. Rowden. însoțit de ua grup 
de ofițeri americani, a făcut vizite 
protocolare primarului municipiului 
Constanța și comandantului Marinei 
militare.

A fost prezent David B. Funder
burk, ambasadorul S.U.A. în țara 
noastră.

★
Consiliul Național al Femeilor, Mi

nisterul Industriei Ușoare și Comi
tetul Uniunii Sindicatelor din între
prinderile industriei ușoare au or
ganizat. miercuri. în Capitală, o con
sfătuire de lucru cu caracter de in
struire și schimb de experiență pri
vind activitatea politico-educativă 
desfășurată de comisiile femeilor din 
industria ușoară in îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
1982.

în Încheiere a luat cuvîntul tova
rășa Ana Mureșan, președinta Con
siliului Național al Femeilor.

(Agerpres)

Decernarea Drapelului C.C. al U.T.C. 
unei unități militare de marină

Miercuri. Ia Mangalia a-a decernat, 
într-un cadru festiv, Drapelul Comi
tetului Central ai Uniunii Tineretu
lui Comunist organizației U.T.C. a 
unei unități militare de marină din 
această garnizoană pentru contribu
ția adusă la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român la for
marea și educarea comunistă, revo
luționară a tinerilor militari, pentru 
rezultatele deosebite în procesul pre
gătirii de luptă și în activitatea po
litico-educativă.

Tovarășul Nicu Ceaușescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., care. în numele 
Biroului C.C. al U.T.C., a înminat dra
pelul unității distinse, a urat tinerilor 
marinari ai flotei noastre militare noi 
și importante succese în realizarea 
unei calități superioare in pregătirea 
militară marinărească și politică.

La festivitate au participat gene- 
ral-locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, secretarul Consiliului politic su
perior al armatei contraamiral loan 
Mușat, comandantul marinei militare, 
ofițeri superiori de marină, alți in
vitați.

Cu acest prilej, tinerii militari ute- 
ciști din unitatea distinsă s-au anga
jat să intensifice munca politico-e
ducativă pentru transpunerea în via
ță a sarcinilor și indicațiilor trasate 
tineretului de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la aniversarea a 60 de 
ani de la crearea U.T.C., precum și 
a celor cuprinse în magistrala expu
nere rostită la recenta plenară lăr
gită a C.C. al P.C.R.

tv

„Vom intări semnătura pe apel, prin fapte 
de muncă pentru înflorirea patriei11

Miile de muncitori de la între
prinderea de mașini-unelte din 
Bacău au dat glas, într-o impre
sionantă adunare, gîndurilor și 
sentimentelor lor de puternică ade
ziune față de Apelul poporului ro
mân adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării. Vor
bitorii, intre care lăcătușul Sergiu 
Florea, inginerul Vasile Gogu, e- 
conomistul Mihai Holman, au ară
tat în cuvinte pornite din inimă că, 
Ia vibrantul indemn al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se da un 
nou imbold luptei pentru pace și 
dezarmare în țara noastră, oamenii 
muncii din această uzină, ca și 
toți cetățenii patriei, răspund cu 
entuziasm, subscriind apelul, cerind 
ferm ca participanții la sesiunea 
specială a O.N.U. să adopte măsuri 
concrete care să determine trece
rea la dezarmare, in primul rind 
la dezarmare nucleară.

— Noi, constructorii de mașini 
băcăuani, sintem bucuroși și min- 
dri că utilajele pe care le reali
zăm aci sint apreciate în diferite 
țări din lume — spunea în cuvintul

său maistrul Vasile Haret. Este 
dorința noastră cea mai vie ca ele 
să servească, oriunde vor ajunge, 
bunăstării și progresului popoare
lor, să fie «arme» ale păcii și co
laborării. Ne îngrijorează insă mult 
faptul că. pe plan mondial, mari 
sume de bani se mai cheltuiesc 
pentru fabricarea de arme din ce 
în ce mai ucigătoare. Tocmai de 
aceea subscriem pe deplin la cere
rea formulată în apel ca sesiunea 
specială a O.N.U. să adopte măsuri 
care să ducă la reducerea cheltuie
lilor militare, astfel ca fondurile 
eliberate prin dezarmare să fie 
puse în slujba progresului și bună
stării popoarelor, lichidării sub
dezvoltării pe glob. Iată de ce 
semnăm cu toată convingerea ape
lul și sintem hotăriți ca semnătu
rile noastre să le întărim prin noi 
fapte de muncă, spre a contribui 
astfel la înflorirea patriei socia
liste, la apărarea păcii in lume".

La rîndul lor, electricianul Petru 
Duma, lăcătușul Ionel Vasilescu si 
alți vorbitori și-au exprimat recu
noștința față de activitatea neobo

sită desfășurată de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, în vederea opririi cursei 
spre dezastru, salvgardării și con
solidării păcii, arătînd, totodată, 
că prin semnătura pe apel îsi ma
nifestă sprijinul față de tot ce va 
întreprinde tara noastră pentru ca 
sesiunea specială a O.N.U. să co
respundă așteptărilor popoarelor, 
să ducă la măsuri efective de 
dezarmare.

Aceste ginduri au fost exprima
te în telegrama adresată de adu
nare Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca 
si in moțiunea către sesiunea spe
cială a O.N.U.

Mitinguri ale păcii au avut loc 
miercuri și la întreprinderile de 
postav din Bacău și Buhuși. la în
treprinderea de utilaj chimic Bor- 
zești, U.F.E.T. Comănești. la clu
bul petroliștilor din Moinești. la 
întreprinderea „Salina" din Tg. 
Ocna, la Casa de cultură din sta
țiunea balneoclimaterică Slănic 
Moldova. (Gh. Baltă, coresponden
tul „Scînteii").
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Pentru fericirea omenească ț

Țara ca o floare se desface > I
Și răsună frunza, rîul, marea, i
Sună ți răsună toată zarea :
Frați să fim, să vrem în lume pace I

Pace cîntâ păsările-n ramuri 
Steagurile toate, tricolorul, 
Și dorește pace-ntreg poporul 
Sub a României sfinte flamuri I

Oameni, veci de veci, să nu bocească 
Pentru soți și fii căzuți in lupte
Și planeta-ntreagă să dea fructe 
Pentru fericirea omenească I

Mihai BENIUC

*
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SEMNĂTURILE PĂCII

Pacea a fost întot
deauna un ideal scump 
al omenirii, iar astăzi, 
in era zborurilor cos
mice și a dezagregări
lor terestre și subtera
ne, ea a devenit o ne
cesitate vitală. Fără 
pace, fără liniștea ne
cesară tuturor limpezi
rilor, plugarul nu își 
poate cultiva in liniște 
ogorul, muncitorul nu 
iși poate rotunji efor
tul constructiv, savan
tul nu iși poate duce 
la capătul izbinzii cer
cetarea, scriitorul nu 
iși poate scrie cartea, 
iar copilul care se naș
te se află de la în

ceput in fața celui mai 
cumplit pericol. Fără 
pace Și fără dezarma
re, fără oprirea sa
rabandei pe care au 
născut-o suspiciunea și 
sfidarea, și orgoliile 
celor ce vor cu orice 
preț să domine lumea, 
omenirea nu iși poate 
duce traiul în liniște, 
popoarele lumii, toate 
popoarele, fiind nevoi
te să facă fată celor 
mai mari dificultăți, 
celor mai grele și' mai 
absurde cheltuieli. Iată 
de ce am aprobat și 
aprob, ca scriitor și ca 
:etățean, Apelul adre- 
iat de poporul român

sesiunii speciale a Or
ganizației Națiunilor 
Unite, avind sentimen
tul, mai mult decit 
oricînd, că mă aflu 
acolo unde îmi este 
'■ocul și că nu vorbesc 
numai în numele meu, 
Țara însăși, Țara pe 
care am iubit-o și o 
Iubesc atît de mult, cu 
sinceritate și fără ură 
fată de alții, aflindu-se 
alături de mine, dind 
îndreptățire șl tărie 
orezentei adeziuni, prin 
milioanele de semnă
turi ale păcii !

Ion
LANCRANJAN

Programul 1
11,00 Telex
11,05 Pași de viață lungă
11,35 Desene animate
11,55 Film serial : „Lumini șl umbre"
12.45 Țară dragă, mîndru nume — pro

gram coral
Programele 1 șl 2

16,00 Telex
16,05 Reportaj pe glob : Lisabona
16,23 Profesiunile cincinalului
16.45 Muzică populară

In jurul orei 17,00 : Transmisiune 
directă : Adunarea populară din 
municipiul Arad, prilejuită de vi

zita de lucru tn județul Arad a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

20,00 Telejurnal
20,50 Pentru dezarmare și pace — po

ziția activă șl constructivă a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu

21,10 Luptăm pentru pacea lumii — 
emisiune de versuri șl clntece

21,25 Un vast program de activitate po- 
litlco-ldeologlcă. Democrația șl so
cialismul

21,45 viața culturală
22,15 Telejurnal

Programul 2
20,00 Telejurnal
20,50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevlzlunil
22,15 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 10 

Iunie, ora 21 — 13 iunie, ora 21. In țară: 
Vreme în curs de Încălzire mai ales în 
sudul țării. Cerul va fi variabil, cu

innorărl mal pronunțate In Banat, Crl- 
șana. Maramureș, Transilvania și nor
dul Moldovei, unde vor cădea ploi lo
cale, ce vor avea și caracter de aversă. 
In rest, averse izolate. VIntul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele Intensi
ficări din sectorul vestic. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între 7 șl 17 
grade, cele maxime Intre 18 și 28 de 
grade, local mal ridicate. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE
MONDIALELE DE POPICE : Noi medalii pentru reprezentanții 

noștri
PRAGA 9 (Agerpres). — Proba de 

perechi din cadrul campionatelor 
mondiale de popice ce se desfășoară 
în aceste zile la Brno a prilejuit un 
nou succes de prestigiu pentru re
prezentanții culorilor sportive româ
nești, care au cucerit trei medalii : 
una de aur și 2 de bronz, ce se 
adaugă celorlalte două medalii (aur 
și bronz) obținute in proba pe echi
pe. în concursul feminin, titlul de 
campioane mondiale a fost adjudecat 
de perechea română Ana Petrescu —

Elena Pană, cu 872 p.d. (450 p.d. 
plus 422 p.d.). în aceeași întrecere, 
De cea de-a treia treaptă a podiu
mului au urcat alte două sportive 
românce, Silvia Berinde — Maria 
Zsizsik, cîștigătoare ale medaliei da 
bronz cu 861 p.d.

La masculin, perechea română 
Iuliu Bice — Gheorghe Silvestru a 
fost medaliată cu bronz, pentru ocu
parea locului 3, cu 1805 p.d. Titlul 
a revenit perechii Csany, Meszaro» 
(Ungaria) — 1 829 p.d.

în penultima etapă a diviziei A la 
fotbal, echipa Dinamo București a 
învins pe teren propriu cu 3—2 for
mația Corvinul Hunedoara, victorie 
în urma căreia și-a asigurat titlul de 
campioană națională. Celelalte re
zultate :

Rm. Vilcea : Chimia — Poli. Ti
mișoara 2—1 (0—1).

Btlcurești : Progresul Vulcan — 
F.C. Olt 1—3 (1—2).

Petroșani : Jiul — Universitatea 
Craiova 1—0 (0—0).

Pitești : F.C. Argeș — Steaua 1—0 
(1-0).

Constanta : F, C. Constanta — 
F.C.M. Brașov 3—0 (3—0).

Cluj-Napoca : Universitatea — S.C. 
Bacău 1—2 (1—0).

IN DIVIZIA „A" LA FOTBAL
Tg. Mureș : A.S.A. — U.T. Arad 

3—0 (2—0).
Tirgoviște : C.S. Tirgoviște — 

Sportul studențesc 2—2 (1—1).
în clasament conduce echipa Dina

mo. cu 47 puncte, urmată de forma
țiile Universitatea Craiova — 43 
puncte și Corvinul Hunedoara — 38 
puncte. Pe celelalte locuri : F.C. Olt 
(37), Sportul studențesc (36). Steaua 
(35). F.C. Argeș (32). Jiul (32). Chi
mia (32), C.S. Tirgoviște (32), F.C. 
Constanta (31), S.C. Bacău (31), 
A.S.A. (30). Poli (30). F.C.M. Brașov 
(30). „U“ (30). U.T.A. (28), Progre
sul (20).

Ultima etapă se va disputa «îmbă- 
tă 12 iunie.

i



O noua mărturie a prestigiului de care se bucură A SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII ZIUA NAȚIONALĂ A PORTUGALIEI

președintele României, a prețuirii activității sale prodigioase

La San Marino a fost prezentat volumul:
„CEAUȘESCU Șl ROLUL INTERNAȚIONAL

AL STATELOR MICI Șl MIJLOCII"
SAN MARINO 9 (Agerpres). - La San Marino a avut 

loc prezentarea volumului „CEAUȘESCU Șl ROLUL 
INTERNAȚIONAL AL STATELOR MICI Șl MIJLOCII", de 
Gian Luigi Berti, cunoscut om politic și scriitor sanma- 
rinez, lucrare apărută recent în editura „Edimez", din 
Roma. Manifestarea, desfășurată in prezența căpitanilor 
regenți, a membrilor Consiliului Mare și General

(Parlamentul) și ai guvernului, a secretarilor generali 
ai partidelor politice, a corpului diplomatic, a unui 
numeros public, a constituit o nouă și strălucită expresie 
a înaltei stime și prețuiri față de personalitatea proe
minentă a președintelui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Sporirea arsenalelor nucleare creează 
o mare primejdie pentru toate națiunile!11
Dezbaterile generale evidențiază îngrijorarea generată de 

amploarea fără precedent a cursei înarmărilor

In cuvîntul său. Fausta 
Morganti, secretar de stat 
adjunct pentru învăță- 
mînt și cultură, a arătat 
că „prezentarea cărții 
consacrate concepției pre
ședintelui României des
pre rolul statelor mici și 
mijlocii în viata interna
țională este un omagiu 
adus unui mare om de 
stat, unui prieten al po
porului sanmarinez. Pre
zenta la această manifes
tare a celor mai inalte 
autorități ale statului nos
tru reprezintă o dovadă a 
sentimentelor de caldă 
prietenie, de sinceră a- 
preciere la adresa pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, a României. 
Ideile și acțiunile șefului 
statului român au o deo
sebită semnificație în con
textul actualei situații in
ternaționale. iar pentru 
noi. sanmarinezii. un po
por mic dar cu o mare 
vocație de pace, poziția 
României capătă o șl mai 
mare valoare".

Secretarul de stat pen
tru afacerile externe și 
politice, Bruno Reffi, a

__________________

relevat : „Cred că înainte 
de toate trebuie să ex
primăm mulțumiri pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru faptul 
că principiile și acțiunile 
sale au larg ecou în 
forurile internaționale, 
constituind un exemplu 
de practică eficace și co
erență. în acest contexț. 
raporturile cordiale dintre 
România și San Marino 
ilustrează în mod eloc
vent rolul statelor mici și 
mijlocii, iar aspirația de 
pace și cooperare interna
țională reprezintă expre
sia durabilă a acestei vo
cații.

Astăzi este mai actua
lă ca oricînd aprecierea 
președintelui Ceaușescu 
că o .condiție esențială 
pentru întărirea păcii și 
colaborării o reprezintă 
respectul riguros al inde
pendenței și suveranității 
oricărei națiuni, al drep
tului fiecărui popor de a 
trăi liber, independent, de 
a se dezvolta corespunză
tor intereselor și aspira
țiilor sale fundamentale 
fără nici un amestec din 
afară. în acest concept al

președintelui României 
noi trebuie să credem, a- 
dăugînd adeziunea noas
tră și urarea de succes 
pentru ca umanitatea să 
poată trăi liberă, solidară 
și fericită".

Alvaro Selva, secretar 
de stat pentru afacerile 
interne și justiție, subli
niind că președintele 
României este un „mare 
om de stat al contempo
raneității", a arătat că lu
crarea, care prezintă o 
concepție unitară, practi
că, într-o problemă fun
damentală a vieții inter
naționale actuale, este de 
mare sprijin pentru pro
movarea idealurilor și as
pirațiilor unei țâri mici 
ca San Marino, „Intr-o 
lume dominată de con
flicte și tensiuni, cind 
crește pericolul de război, 
președintele Ceaușescu 
are cutezanța să fie me
reu un adevărat luptător 
pentru pace".

G. L. Berti, autorul căr
ții, fost ministru de ex
terne, a vorbit pe larg 
despre concepția țării 
noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în

problemele majore ale 
vieții internaționale, „care 
dobîndește valoare de 
principiu, semnificația de 
credibilitate și de eficaci
tate pentru realizarea u- 
nei ordini internaționale 
bazate cu adevărat pe 
dezvoltarea cooperării".

în cadrul manifestării 
au vorbit ambasadorul ță
rii noastre în Italia, Ion 
Mărgineanu, și consulul 
general al României în 
San Marino, Tudor Mir
cea, care au înfățișat po
litica internă și externă 
a României în lumi
na expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R.

Cu prilejul manifestării 
a fost organizată o expo
ziție cuprinzînd operele 
apărute în limba italiană 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și ale tovară
șei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.

A fost prezentat, tot
odată, un film docu
mentar consacrat realiză
rilor poporului nostru și 
frumuseților naturale ale 
României.

Lucrările celei de-a XXXVI-a ședințe 
a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
Miercuri au continuat, la Budapesta, 
în prezența conducătorilor delegațiilor 
țărilor membre ale C.A.E.R., lucrările 
celei de-a 36-a ședințe a sesiunii 
C.A.E.R.

Au fost examinate probleme de in
teres reciproc.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Consiliul de Miniștri al R.P. Ungare 
a oferit, miercuri seara, o recepție în 
cinstea delegațiilor participante la lu
crările celei de-a 36-a ședințe a se
siunii C.A.E.R.

REUNIUNE IA O.N.U. 
consacrată științei 

și tehnologiei
La sediul din New York al Națiu

nilor Unite și-a încheiat lucrările Co
mitetul interguvernamental pentru 
știință și tehnologie. Au fost adop
tate mai multe rezoluții, precum și 
decizia privind aplicarea Programului 
de acțiune în acest domeniu, vizind 
crearea și consolidarea capacității ști
ințifice și tehnologice a țărilor lumii.

NAȚIUNILE UNITE 8. — Trimisul 
Agerpres, Neagu Udroiu, transmite : 
Dezbaterile din cadrai sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
evidențiază îngrijorarea generată de 
intensificarea cursei înarmărilor, de 
sporirea arsenalelor militare, Îndeo
sebi ale celor nucleare.

Reprezentantul Republicii Singapo
re a declarat că, în ultimii patru 
ani, nu numai că nu au fost atinse 
obiectivele stabilite în Programul de 
acțiuni adoptat la precedenta sesiu
ne specială consacrată dezarmării, 
dar cursa înarmărilor s-a și intensi
ficat.

Este responsabilitatea colectivă a 
tuturor statelor, a subliniat, la rîn
dul său, secretarul de stat pentru 
afaceri externe al Marocului, să se 
acționeze pentru dezarmare. El a 
reliefat importanta unor înțelegeri 
concrete în cadrai negocierilor ce 
urmează să se deschidă la Geneva, 
dar a insistat, totodată, asupra ne
cesității existenței unui document 
care să dea garanții că statele nu
cleare nu vor folosi aceste arme îm
potriva celor care nu le dețin.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Leo Tindemans, vorbind în numele 
C.E.E., și-a exprimat părerea că or
ganismele Națiunilor Unite în do
meniul dezarmării ar trebui să apro
fundeze aspectele legate de arma
mentul convențional, arătind că vede 
programul pentru dezarmare drept 
un cadru realist și flexibil pentru 
negocieri. Ca reprezentant al Belgiei, 
s-a referit apoi la problema asigură
rii dezarmării în fiecare regiune a 
globului. El a declârat că celor două 
superputeri le revine datoria de a 
face primul pas și de a răspunde 
concret așteptărilor comunității in
ternaționale în domeniul negocierilor 
de dezarmare. El a adăugat că cele 
zece țări membre ale C.E.E. spriji
nă aceste negocieri.

Omenirea se află la răscruce, a 
spus, în cuvîntul său, primul minis
tru al Suediei, Thorbjorn Faelldin ; 
Avem de ales între a continua cursa 
înarmărilor și a accepta să mergem 
mai departe către o ordine economi
că și politică mondială mai bună. 
Pretenția că un sistem de arme nu

cleare ar putea menține un echilibru 
al puterii este lipsită de orice cre
dibilitate. Aceasta relevă mai de 
grabă situația în care s-au situat 
țările dezvoltate ; o neinspirată or
donare a priorităților : s-au lansat 
în realizarea celor mai perfecționate 
arme de distrugere, in timp ce ele 
nu pot asigura cetățenilor lor locuri 
de muncă și o existentă economică 
și socială acceptabile.

Premierul suedez s-a pronunțat în 
favoarea convocării unei conferințe 
speciale europene pentru dezarmare, 
care să hotărască stabilirea unei 
zone nordice lipsite de arme nu
cleare. El a atras atenția că și țările 
neutre sînt amenințate de pericolul 
cursei înarmărilor. Vorbitorul s-a 
pronunțat împotriva așa-numitelor 
„arme pentru cimpul de luptă", în
tre care bomba cu neutroni, și a ce
rut ca și acestea să constituie obiect 
al negocierilor de la Geneva. El a 
denunțat, de asemenea, numărul 
enorm de experiențe nucleare — 
circa 50 — care au loc anual în lume, 
cele mai multe fiind efectuate de 
superputeri, și a chemat marile pu
teri să convină asupra inghețării 
arsenalelor nucleare, pentru contro
lul experiențelor nucleare și pentru 
interzicerea atacurilor asupra cen
tralelor nucleare.

Arătînd că tara sa a semnat Tra
tatul de neproliferare a armelor nu
cleare. ministrul de externe al Ira
nului a insistat asupra necesității ca 
aplicarea tratatului să se facă odată 
cu eradicarea tuturor armelor nu
cleare existente. Vorbitorul a rea
mintit. totodată, că Iranul sprijină 
crearea de zone ale păcii în Oceanul 
Indian, ca o regiune ce poate fi de
clarată ca atare, insistînd, în același 
timp, asupra cerinței desființării 
bazelor militare străine șl elimină
rii prezenței militare rivale in di
ferite regiuni ale lumii.

Ideea transformării Oceanului In
dian într-o zonă' a păcii s-a regăsit 
la fel de pregnant in intervenția 
următorului vorbitor — ministrul de 
externe al R. I). P. Yemen. Acesta a 
susținut necesitatea convocării, în 
cursul anului viitor, a unei confe
rințe care ar urma să declare Ocea
nul Indian drept zonă liberă de arme.

„Șansa unică a păcii 
nu trebuie irosită“

Cerința fermă a popoarelor lumii:
V

SA ÎNCETEZE CURSA ÎNARMĂRILOR, 
SĂ FIE APĂRATĂ PACEA!

Peste 250 000 cetățeni au luat parte recent la o mare 
demonstrație organizată Ia Londra împotriva cursei

înarmărilor

• Finlanda se pronunță 
pentru activizarea negocierilor 

de dezarmare
Intr-un interviu acordat ziarului suedez „Goeteborgs 

Posten", primul ministru al Finlandei, Kalevi Sorsa, a 
relevat că, de la lansarea, în anul 1963, de către fostul 
președinte al Finlandei, Urho Kekkonen, a ideii pri
vind crearea unei zone denuclearizate în nordul Euro
pei, poziția țării sale in această problemă nu s-a mo
dificat. în prezent, a arătat Kalevi Sorsa, multe lucruri 
pledează pentru crearea unei asemenea zone, relatea
ză agenția T.A.S.S. Premierul finlandez a evidențiat, 
de asemenea, importanța dezarmării și s-a pronunțat 
pentru activizarea negocierilor în acest sens.

• Imensele cheltuieli militare 
să fie orientate in scopuri pașnice

„Trebuie să respingem teoria că New York-ul ar 
supraviețui unui război nuclear", scrie în „Daily World", 
doctorul Larry Lipsom, membru al organizației „Medicii 
pentru responsabilitate socială". „Orice atac nuclear 
ar șterge New York-ul de pe suprafața pămîntului", a 
subliniat el. Chiar în cazul cind cineva nu va muri 
imediat, a continuat el, această victimă nu va bene
ficia „de nici un ajutor medical". El a condamnat 
cheltuielile colosale pentru înarmări ale Statelor Unite, 
relevînd că această țară investește într-un avion militar 
o sumă egală cu cea investită de O.N.U. pentru era
dicarea variolei în lume.

• Orașul japonez Kawasaki 
proclamat zonă denuclearizată

Consiliul municipal al orașului Kawasaki (prefectu
ra Kanagawa) a adoptat o rezoluție prin care proclamă 
orașul drept zonă denuclearizată. In rezoluție se cere 
guvernului să respecte cele trei principii : de a nu im
porta, de a nu produce și de a nu poseda arme nu
cleare. Rezoluții împotriva înarmărilor au fost adop
tate pînă in prezent de 900 de organe locale ale ad
ministrației.

Ceasul de pe coperta ultimului 
număr, pe luna iunie, al „Buletinu
lui savanților atomiști", care apare 
la Chicago, indică 4 minute pînă la 
miezul nopții. Al posibilei nopți a 
unui cataclism nuclear. De la sfir- 
șitul celui de-al doilea război mon
dial, de cind apare această presti
gioasă publicație, acele ceasornicu
lui au fost deplasate de mai multe 
ori. De data aceasta ele se află în 
„zona de avertisment". Doar patru 
minute...

Aceasta este, după aprecierea u- 
nor repetați oameni de știință, ora 
la care se găsește omenirea în mo
mentul cind la Palatul Națiunilor 
Unite din New York se desfășoară 
ampla dezbatere la 
scară internațio
nală asupra dezar
mării.

Ora adevărului. 
Un adevăr pe 
care îl definea răspicat la deschi
derea sesiunii președintele Adunării 
Generale : „Pe ordinea de zi se află 
un singur punct : supraviețuirea 
noastră". Tocmai ca o expresie a 
înțelegerii acestui adevăr, o trăsă
tură importantă a sesiunii speciale 
a O.N.U. esteJcaracterul ei deschis. 
Discursurile nu au nimic formal. 
Lucruri grave se spun direct, fără 
întorsături de frază, cu conștiința că 
ele sînt urmărite — și sînt urmă
rite — cu cea mai mare atenție de 
popoarele de pe toate continentele, 
care așteaptă ca factorii de decizie 
ai statelor să treacă la acțiune.

O idee care se regăsește în toate 
intervențiile de pînă acum este a- 
ceea a complexității procesului de 
dezarmare. Aceasta nu justifică 
însă cu nimic faptul că în vreme 
ce pe terenul negocierilor nu se în
registrează nici un progres, pe te
renul înarmărilor se avansează în
tr-un ritm vertiginos. „Este inuman 
și imoral ca, într-un moment cînd 
in lume Srau acumulat în arsenalele 
nucleare atitea arme îneît omeni
rea ar putea fi distrusă nu o dată, 
ci de mai multe ori. să se nună pe 
primul plan problema cine, cite 
arme are și cu care ar fi bine să 
înceapă dezarmarea" — arăta unul 
dintre vorbitori. Și, într-adevăr, 
esențialul este nu să se discute 
despre începerea dezarmării, ci ca 
dezarmarea să înceapă efectiv. 
Pentr^ că „omenirea n-are astăzi a 
alege decît între distrugerea sa și
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coexistența bazată pe hotărîrea co
mună de a nu comite o sinucidere 
globală", cum declara președintele 
sesiunii speciale a O.N.U.

Experiența vieții internaționale a 
pus in evidență cit de primejdioasă 
este iluzia securității bazate pe 
arme. In dezbaterile de sub cupola 
marii săli de ședințe a Adunării 
Generale, dar și in numeroasele lu
crări, broșuri, pliante,' expoziții, la 
Centrul pentru dezarmare, deschis 
de citeva zile într-o clădire din 
partea opusă sediului O.N.U., oa
meni politici, experți militari, sa- 
vanți avertizează că în zilele noas
tre un război nuclear, prin însăși 
natura sa, nu poate rămîne limitat 

și că „într-un ase
menea conflict nu 
poate exista un 
învingător. căci 
sfîrșitul civiliza
ției nu poate fi o 

victorie pentru nimeni".
Datele, cifrele aduse în dezbatere 

îndeamnă la adincă și responsabilă 
reflecție. In prefața „Buletinului 
savanților atomiști", amintit la în
ceput, redactorul-șef al publicației, 
Bernard Feld, precizează : „Unii 
dintre noi am apreciat că, în con
dițiile escaladării fără precedent a 
cursei înarmărilor, a multiplicării 
conflictelor, acele ceasornicului ar 
fi trebuit deplasate cu un minut- 
două spre miezul nopții". Și el ex
plică apoi de ce s-a renunțat : „Am 
ținut totuși seama de impresionanta 
mișcare împotriva înarmărilor, care 
ne îndeamnă să credem că războiul 
poate fi preîntimpinat, dacă se dă 
curs rațiunii".

Și, intr-adevăr, publicațiile, bu
letinele, pliantele difuzate aici, toate 
informează pe larg despre amplele 
acțiuni organizate pe toate meridia
nele globului — acțiuni care în
deamnă, așa cum spunea Bernard 
Feld, să se dea curs rațiunii, pen
tru a nu se ajunge ca acele ceasor
nicului să indice miezul nopții ato
mice. Al nopții fără de sfîrșit. Și e 
convingerea larg împărtășită aici că 
actuala sesiune a O.N.U. oferă o 
șansă unică pentru a se restabili în
crederea in posibilitatea înlăturării 
primejdiei războiului și deschiderii 
căii spre dezarmare. O șansă pe 
care statele nu au dreptul să o iro
sească.

Dumitru ȚINU 
Națiunile Unite

Conflictul anglo-argentinian
Pierderi înregistrate de ambele părți, în timpul luptelor

Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze

Cu prilejul Zilei naționale a Portugaliei, adresez Excelenței Voastre sin
cere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și 
bunăstare poporului portughez.

Exprim convingerea că relațiile româno-portugheze vor cunoaște o con
tinuă dezvoltare, in interesul ambelor noastre popoare, al păcii și cooperării 
in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul portughez aniversează 
astăzi crearea statului național, 
în existenta să multiseculară. Por
tugalia a cunoscut o evoluție deo
sebit de complexă. După o perioa
dă de înflorire, in secolele XV și 
XVI, cind Portugalia devine un 
vast imperiu colonial, a urmat un 
declin lent ; la sfîrșitul primului 
deceniu al acestui secol, în tară se 
instaurează republica, dar în 1932 
puterea este acaparată de un re
gim dictatorial de tip fascist, care 
a oprimat poporul portughez timp 
de aproape cinci decenii. Acest re
gim a fost înlăturat în urma ac
țiunii insurecționale de la 25 apri
lie 1974, înfăptuită de militari pa
triot!. sprijiniți de masele popu
lare. „Revoluția garoafelor" a pus 
temeliile făuririi unei vieți noi. li
bere și democratice pentru po
porul portughez, marcînd. în' ace
lași țimp. sfîrșitul celui mai vechi 
imperiu colonial.

în perioada care a trecut de a- 
tunci. Portugalia a parcurs un pro
ces de transformări progresiste pe 
plan politic, economic și social, 
marcat însă și de evoluții contra
dictorii. în condițiile unei perma
nente confruntări cu forțele reac
ționare, care au căutat să submi
neze realizarea de prefaceri struc
turale. să-și redobîndească vechile 
poziții.

Paralel cu transformările pe 
plan intern. Portugalia a promovat 
în acești ani o politică de lărgire 
a legăturilor cit toate țările, indi
ferent de sistemul lor social-poli
tic.

Poporul nostru a salutat cu căl
dură victoria mișcării insurecțio
nale din primăvara anului 1974, in 
perioada care a trecut de atunci 
raporturile româno-portugheze cu- 
noscînd o considerabilă amplifi
care și diversificare. Acest curs a 
fost puternic stimulat de dialogu
rile la cel mai înalt nivel, care au 
creat un cadru favorabil extinderii 
și adîncirii conlucrării, în spiritul 
și pe baza Tratatului de prietenie 
și colaborare, semnat în 1975. In- 
tîlnirile și convorbirile de la 
București, din 1979, dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu si An
tonio Ramalho Eanes au adus o 
contribuție de cea mai mare im
portantă la ridicarea pe un plan 
superior a legăturilor româno-por
tugheze. în interesul reciproc, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

Sărbătoarea națională a Portu
galiei prilejuiește poporului lAm 
reafirmarea sentimentelor sa»{?j. 
prietenie față de poporul poftu- x, 
ghez. căruia îi adresează urări de 
succes în dezvoltarea democratică 
a tării, de prosperitate și pace.

Acțiunile agresive ale Israelului 
în Liban

BEIRUT 9 (Agerpres). — In tot 
cursul zilei de miercuri a continuat, pe 
mai multe fronturi, agresiunea is- 
raeliană împotriva Libanului. După 
cum transmite agenția palestiniană de 
știri — Wafa, forțele comune palesti- 
niano-progresiste libaneze controlea
ză căile de acces din jurul orașelor 
Es Sour (Tyr) și Saida, aflate sub per
manentul tir al forțelor agresoare is- 
raeliene. Lupte puternice s-au des
fășurat și la Bourj Al Chemali, in 
apropiere de Es Sour, unde se află o 
tabără de refugiați palestinieni. In 
urma acestor acțiuni au fost scoase 
din luptă două care blindate militare 
israellene, în timp ce în luptele din 
apropiere de Saida au fost distruse 
nouă care blindate și alte 21 vehi
cule militare israeliene. In jurul ace
leiași localități au fost semnalate lupte 
corp la corp între forța comună pa- 
lestiniano-progresistă libaneză și for
țele agresoare israeliene — a anuntat 
postul de radio libanez, citat de agen
ția France Presse.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
notează extinderea pînă la 25 de km 
de centrul Beirutului a capului de

pod israelian creat pe malul Medite- 
ranei. Miercuri, localitățile Naameh și 
Haret Naameh, lingă Damour, au 
fost supuse timp de o oră unui intens 
bombardament israelian. Avioane is
raeliene au atacat, de asemenea, in 
mâi multe rînduri, șoseaua Beirut — 
Damasc.

Primul ministru libanez, Shafic Al 
Wazzan, a arătat că „ceea ce se ln- 
timplă acum în Liban este ocuparea 
țării de către Israel". In prezent, circa 
o treime din teritoriul libanez se află 
sub ocupație israeliană, forțele mili
tare agresoare înaintînd circa 80 km 
spre nord de granița libanezo-israe- 
liană.

Victimele agresiunii israeliene — 
arată agențiile de presă — sînt refu- 
giații palestinieni și populația civilă 
libaneză ; au fost grav afectate, de 
asemenea, mai multe obiective eco
nomice. Deosebit de încordată este si
tuația la Beirut, suprapopulat acum 
de numărul mare de refugiați veniți 
din sudul țării. De citeva zile, apro
vizionarea cu energie electrică, cu apă 
și cu alimente este întreruptă.

Fermă condamnare din partea 
opiniei publice mondiale

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 
Trupe de comando ale infanteriei 
marine argentiniene au atacat. în 
ultimele 24 de ore. poziții din pro
funzimea liniilor britanice de pe 
Muntele Kent (Malvine). dlstrugînd 
depozite de combustibil, alimente și 
muniții — anunță, din Buenos Aires, 
agențiile de presă. In același timp, 
aviația argentiniană a dejucat o ten
tativă britanică de a debarca noi 
forte în Golful Agradable. scufun- 
dînd fregata britanică „Plymouth" și 
avariind grav alte trei vase. Ulte
rior. un nou raid al aviației argen
tiniene a neutralizat grupul restrîns 
al supraviețuitorilor britanici de pe 
aceste vase.

Pe de altă parte, trupe de coman
do britanice, infiltrate în dispoziti
vul de apărare argentinian de la 
Puerto Argentino. au fost neutrali
zate. în cursul nopții, cu ajutorul 
unor grupe specializate ale forțelor 
armate argentiniene.

LONDRA 9 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Marii Britanii a

anuntat că forțele aeriene argenti
niene au lansat o serie de atacuri 
împotriva navelor militare britanice 
aflate în apropierea Insulelor Mal
vine (Falkland). Fregata britanică 
..Plymouth" si două nave de debar
care ce transferau material logistic 
destinat trupelor engleze din arhi
pelag au fost avariate.

După cum precizează agenția 
France Presse. în urma acestor lupte 
numărul navelor britanice distruse 
sau avariate de la începutul con
flictului anglo-argentinian a ajuns la 
15. Aceeași sursă, citată de agenții
le Reuter si A.P.. informează că, în 
cursul acestor atacuri, șapte avioa
ne argentiniene de tip „Mirage" și 
„Skyhawk" au fost doborîte de a- 
viatia si artileria navală britanice. 
Cel puțin alte patru aparate argen
tiniene au fost avariate.

Din relatările corespondenților mi
litari britanici rezultă că luptele 
menționate s-au desfășurat la sud- 
vest de centrul administrativ al ar
hipelagului — Port Stanley (Puerto 
Argentino).

agențiile de presa
pe scurt

I

SIMPOZION ENESCU LA BERLIN. Sub patronajul Ministerului Cul
turii, Uniunii compozitorilor și Consiliului Muzical ale R. D. Germane, 
la Berlin a avut loc un simpozion consacrat vieții și creației artistice ale 
lui George Enescu. Prof. Dieter Nowka, dr. Ingeborg Allhlin, din partea 
R. D. Germane, prof. Romeo Ghircoiașiu, vicepreședinte al Uniunii com
pozitorilor și muzicologilor din România, și prof. T. Rațiu, din România, 
au prezentat expuneri privind creația muzicală enesciană.

| CONFERINȚA CONSACRATA E- 
XAMINARH problemelor ur-

I BANE in Asia și zona Pacificului,

I deschisă la Yokohama, care se des
fășoară sub egida autorităților mu
nicipale din Yokohama, precum și 
a Comisiei Economice și Sociale a

| O.N.U. pentru Asia și Pacific- și a 
Centrului O.N.U. pentru așezări

• umane (habitat), va discuta mo- 
Idalitătile de ameliorare a condi

țiilor de viață în zonele urbane.

ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E. au
I________________________________

hotărît, cu o majoritate de voturi, 
prelungirea cu incă 12 luni a pla
nului anticriză in vigoare in in
dustria siderurgică a „celor zece". 
Planul, care urma să expire la 30 
iunie, prevede limitarea de către 
țările membre a producției de otel. 
Italia s-a opus aplicării în conti
nuare a acestui plan restrictiv.

SATELITUL ARTIFICIAL „COS- 
MOS-1 376“, lansat de U.R.S.S., dis
pune de aparatură științifică desti
nată continuării cercetărilor resur

selor naturale ale Terrei utile dife
ritelor ramuri ale economiei na
ționale a U.R.S.S. și cooperării in
ternaționale. De asemenea, la bor
dul lui „Cosmos-1 376“ se află un i 
radiosistem pentru măsurarea e- 
xactă a parametrilor orbitei și un I 
sistem radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămint a datelor pri
vind funcționarea instrumentelor de 
bord.

„UN STRIGAT DE ALARMA" a 
fost lansat de premierul Franței, ‘ 
Pierre Mauroy, în legătură cu tra- . 
gedia pe care o reprezintă pentru 
Franța accidentele rutiere care. în | 
decurs de două decenii, s-au soldat 
cu 260 000 de morți și 6 200 000 de I 
răniți.

NAVETA SPAȚIALA „COLUM- . 
BIA" va efectua cel de-al patrulea 
Și ultim zbor experimental cu in- | 
cepere de la 27 iunie, orele 15,00 
G.M.T., de la Cape Canaveral (Flo
rida) — au anunțat .oficial, repre- | 
zentanții N.A.S.A. S-a precizat că 
revenirea din misiune la baza caii- I 
forniană Edwards a fost stabilită 
pentru data de 4 iulie.

DAMASC. — Uniunea interparla
mentară arabă a dat publicității la 
Damasc o declarație în care cheamă 
guvernele, partidele politice și or
ganizațiile obștești din țările arabe 
să vină în sprijinul patrioților care 
se opun agresiunii israeliene în su
dul Libanului. Documentul cere, de 
asemenea. parlamentarilor din în
treaga lume, să desfășoare o largă 
campanie de condamnare a acțiuni
lor agresive ale Israelului, să adop
te măsuri eficiente pentru a deter
mina guvernul israelian să respecte 
dreptul internațional și rezoluțiile 
O.N.U.

PRAG A — Noua și brutala agre
siune a Israelului împotriva Libanu
lui. nejustificată prin nimic, are ca
racterul unui război nedeclarat îm
potriva unui stat arab suveran, re
prezintă o încălcare flagrantă a celor 
mai elementare norme ale dreptului 
internațional, se spune în declarația 
Ministerului Afacerilor ExteYne al 
R.S. Cehoslovace, transmisă de agen
ția C.T.K. Poporul cehoslovac, se 
arată in declarație, cere încetarea 
imediată a agresiunii Israelului și re
tragerea sa urgentă de pe teritoriul 
Libanului, pronunțîndu-se pentru 
restabilirea drepturilor legitime ale 
popoarelor arabe, inclusiv ale po
porului palestinian.

PHENIAN — „Guvernul R.P.D. 
Coreene și poporul coreean condam
nă cu fermitate invazia Israelului în 
sudul Libanului și cer ca forțele mi
litare israeliene să pună imediat 
capăt operațiunilor și manevrelor lor 
provocatoare împotriva popoarelor 
arabe, inclusiv a poporului palesti
nian. și să se retragă fără întîrziere 
din toate teritoriile arabe ocupate", 
se arată in declarația dată publici
tății la Phenian de Ministerul de Ex
terne al R.P.D. Coreene.

VIENA — Cancelarul federal al 
Austriei. Bruno Kreisky, a calificat 
atacul armat al Israelului împotriva 
Libanului drept „un grav act de agre
siune. cu consecințe imprevizibile". 
Austria, a adăugat el, se va situa, de 
aceea, și la O.N.U. alături de cei 
care condamnă acțiunile israeliene.

OTTAWA — Parlamentul canadian 
a adoptat în unanimitate, o rezolu

ție prin care cere Israelului să în
ceteze imediat ostilitățile și să-și re
tragă complet trupele din Liban.

TOKIO — Ryozo Sunobe. adjunct 
al ministrului japonez de externe, a 
informat pe ambasadorul israel > ’- 
Tokio că Japonia deplînge acpink. 
militare ale Israelului în Liban.

PARIS. — Președintele de onoare 
al Congresului Mondial Evreiesc, 
Nahum Goldman, a condamnat in
vazia israeliană în sudul Libanului, 
transmite agenția U.P.I. „Regret și 
condamn această invazie", a decla
rat el.

VIENA. — La sediul din Viena al 
Oficiului de ajutor și lucrări al 
O.N.U. pentru refugiații palestinieni 
din Orientul Apropiat (U.N.R.W.A.) 
s-a anunțat că artileria israeliană a 
lovit în plin un autobuz în care se 
aflau, in apropiere de Beirut, opt 
membri ai acestui oficiu.

ULAN BATOR. — Guvernul și po
porul mongol își exprimă indignarea 
și protestul ferm față de agresiunea 
militară de amploare a Israelului 
împotriva Libanului — se spune în 
Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Mongole, difuzată 
la Ulan Bator.

BONN. — Bundestagul șt guver
nul R.F.G. condamnă agresiunea is
raeliană împotriva Libanului și spri
jină cererea Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind retragerea 
imediată a trupelor israeliene din 
Liban — a declarat, în Bundestag, in 
numele guvernului vest-german, Hil
degard ilamm-Brucher, ministru de 
stat în M.A.E. „Nu există, nici un 
fel de justificări pentru uciderea in 
masă a populației pașnice în Liban" 
— a subliniat vorbitoarea.

HELSINKI. — Guvernul Finlandei 
condamnă cu fermitate invazia mili
tară israeliană în Liban. Agresiunea 
Israelului, se spune în declarația gu
vernamentală publicată la Helsinki, 
constituie o încălcare brutală a su
veranității și integrității teritoriale 
a Libanului, care provoacă sute de 
victime in rîndul populației acestei 
țări.

în Consiliul de Securitate, adoptarea 
unui Proiect de rezoluție împiedicată 

de veto-ul S.U.A.
NAȚIUNILE UNITE 9 (Ager

pres) — Consiliul de Securitate s-a 
întrunit din nou. la cererea Libanu
lui. pentru a examina situația creată 
prin continuarea agresiunii israe
liene pe teritoriul libanez, relatează 
agențiile internaționale de presă. A 
fost luat în discuție un proiect de 
rezoluție prezentat de Spania. Tex
tul proiectului condamna Israelul 
pentru nerespectarea celor două re
zoluții precedente ale Consiliului

de Securitate și reafirma cererile ca 
trapele israeliene să fie retrase ime
diat și necondiționat pînă la fron-1 
tierele recunoscute pe plan inter
național ale Libanului, iar ostilită
țile să înceteze total în următoarele 
6 ore. ’

Supus la vot. proiectul de rezolu
ție a întrunit 14 voturi pentru șl 
unul contra — cel al S.U.A., care 
au făcut uz de dreptul la veto pen
tru a împiedica adoptarea Iul.
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