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Intr-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică, 

de însuflețită afirmare a hotăririi oamenilor muncii 

de a asigura înfăptuirea exemplară a istoricelor 

hotărîri ale Congresului al Xll-lea al partidului, de a 

milita neobosit pentru măreața cauză a păcii, 

ieri a continuat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL ARAD
*
*

trorBSOllii HÎEillBB CBBllȘBSCU, piosul RfliUâHÎBi socialists: Dorim ca mandatul delegației noastre la sesiunea specială a O.N.U. să fie 

însoțit de semnăturile milioanelor și milioanelor de cetățeni ai patriei noastre, care să facă cunoscut tuturor națiunilor prezente la această sesiune că 
poporul român dorește să trăiască în pace și libertate, să colaboreze cu toate popoarele. Trebuie să ne unim eforturile și să impunem o pace dreaptă în lume!

*
*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost joi, 10 iunie, oaspetele drag al 
locuitorilor municipiului și județului Arad, continuind 
amplul și fructuosul dialog de lucru purtat în ziua pre* 
cedentă pe meleagurile bihorene.

împreună cu secretarul general al partidului, în 
această vizită s-au aflat tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășul Gheorghe Oprea.
în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a examinat. impreună 
cu colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile industriale și agricole 
vizitate, cu consiliile de conducere 
ale acestora, cu miniștrii de resort, 
cu reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat, modul in care 
se realizează sarcinile și angaja- 

, rnțo/tele pe anul în curs, precum și
. .’-și modalitățile ce se impun 

pentru îndeplinirea cu succes a pre
vederilor actualului cincinal — 
etapă de mare însemnătate în edi
ficarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

Pornindu-se de la faptul că și aici 
industria a atins un înalt nivel de 
dezvoltare, in timpul analizei au 
fost stabilite măsuri menite să asi
gure ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, diversifica
rea și modernizarea acesteia, valo
rificarea superioară a resurselor. 
reducerea tot mai accentuată a con
sumurilor de materii prime, ener
gie și combustibili, diminuarea con
tinuă a cheltuielilor materiale, rea
lizarea intr-un ritm mai rapid a 
investițiilor, creșterea productivită
ții muncii și a eficientei economice, 
sporirea și mai puternică a contri
buției județului Arad la dezvolta

Primire plină de căldură în mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea de strunguri

rea economiei naționale și creșterea 
bunăstării celor ce muncesc, la în
florirea patriei noastre socialiste.

Desfășurată la scurt timp după 
Încheierea lucrărilor recentei ple
nare lărgite a C.C. al P.C.R.. noua 
vizită de lucru a secretarului ge
neral al partidului a constituit pen
tru oamenii muncii din județul 
Arad — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, care trăiesc 
înfrățiți de veacuri in muncă și 
idealuri — încă un prilej de ex
primare a hotăririi lor de a asigu
ra Înfăptuirea obiectivelor Con
gresului al Xll-lea al partidului. 
Prin impresionantele manifestări 
de dragoste, stimă și recunoștință 
cu care l-au înconjurat la tot pasul 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul revoluționar al desti
nelor poporului român, proemi
nentă personalitate a Înmii 
contemporane, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, strălucită personalitate 
a vieții științifice și politice din 
țara noastră, savant de renume 
mondial, care și-a închinat întrea
ga viață propășirii patriei noastre, 
oamenii muncii din municipiul 
Arad și-au exprimat încă o 
dată adeziunea unanimă la politica 

Internă și externă a partidului, 
voința de a asigura traducerea sa 
în viață.

De lă reședltiță. tovarășul Nicolae 
Ceausesep, tovarășa Elena Ceaușescu 
se îndreaptă, intr-o mașină des
chisă. sore partea de nord a ora
șului. unde sint plasate principale
le unităti industriale ale munici
piului. Traseul străbătut a fost 
transformat de arădeni într-un a- 
devărat culoar viu. multicolor.' Se
cretarul general al partidului este 
salutat cu ovații și urale. Se scan
dează cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu si poporul !“, 
„Ceaușescu la Arad — oaspetele 
nostru drag !“.

Vizita începe la una din marile 
unităti economice1, reprezentative 
pentru nivelul atins de industria 
românească constructoare de ma
șini si pentru economia iudetului 
Arad - ÎNTREPRINDEREA 
DE STRUNGURI, care furni
zează o largă gamă de mașini-unel- 
te cu performanțe tehnico-funcțio- 
nale la nivelul produselor similare 
realizate pe plan mondial.

Oamenii muncii de aici — ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități — creatorii mo
dernelor strunguri devenite larg 
cunoscute si în străinătate, fac 
o primire entuziastă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceausescu, exprimîndu-și dragos
tea nețărmurită pe care o nutresc 
fată de secretarul general al parti
dului. recunoștința profundă pen
tru griia ne care o manifestă față 
de dezvoltarea iudetului.

La sosirea în întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați de
(Continuare în pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populara din municipiul Arad
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, participanților la 
această mare adunare populară, 
tuturor locuitorilor municipiului și 
județului Arad, în numele Comi
tetului Central al partidului, al 
Consiliului debitat și guvernului, 
precum și al meu personal, un 
salut revoluționar călduros, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ne aflăm la Arad într-o vizită 
de lucru, acum în al doilea an al 
celui de-al șaptelea cincinal. Am 
dorit să discutăm cu organizații
le de partid, cu consiliile oame
nilor muncii, cu colectivele de oa
meni ai muncii din industrie și 
din agricultură și, desigur, cu co
mitetul județean de partid și con
siliul popular, despre felul în care 
se înfăptuiesc hotărîrile Congresu
lui al Xll-lea al partidului. Tre
buie să vă spun că impresiile pe 
care le avem sînt, in general, bune. 
Am constatat cu multă satisfacție 
că oamenii muncii arădeni — la 
fel ca întregul nostru popor — au 
trecut cu toată hotărîrea la înfăp
tuirea importantelor obiective ce 
le revin din Programul partidului, 
din hotărîrile Congresului al XII- 
lea. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
la Arad, oaspetele nostru drag !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Industria arădeană ocupă un loc 
Important în industria României 
socialiste. în ce privește întreprin
derea de vagoane, aceasta ocupă 
locul principal, este cea mai im
portantă întreprindere de acest fel 
din România. (Aplauze și urale pu
ternice). De asemenea, întreprinde
rea de strunguri — pe care am sta
bilit s-o numim în viitor întreprin
derea de mașini-unelte din Arad — 
este una din marile întreprinderi 
din țara noastră. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“). La fel, întreprinde
rea de textile Arad ocupă un loc 
important în industria de textile 
din România și are o producție de 
calitate bună. Cei aproape 9 000 de 
oameni ai muncii care lucrează aici 
își îndeplinesc cu cinste sarcinile 
pe care le au.

în toate cele trei întreprinderi 
am constatat că, în tr-adevăr, se 
depun eforturi susținute — ca, 
dealtfel, în toate întreprinderile din 
Arad — pentru îndeplinirea sarci
nilor pe acest an. Aș dori să adre
sez cele mai calde felicitări tuturor 
colectivelor din aceste întreprin
deri, tuturor oamenilor muncii din 
industria arădeană pentru rezulta
tele de pînă acum, precum și urări 
de noi și noi succese. ^Aplauze și 
urale prelungite).

După cum este cunoscut, cel 

de-al șaptelea cincinal prevede 
dezvoltarea patriei noastre pe o 
nouă treaptă, în toate domeniile, 
realizarea unei noi calități a mun
cii și vieții, trecerea României la 
un nou stadiu de dezvoltare — de 
la țară socialistă în curs de dez
voltare, la țară socialistă mediu 
dezvoltată. Poporul nostru, în 
frunte cu clasa muncitoare, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a trecut cu toată hotărîrea 
la înfăptuirea acestui obiectiv 
strategic de importanță deosebită 
pentru viitorul patriei noastre- (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“) 

în această activitate, dumnea
voastră, arădenii, ocupați un loc 
important. Am menționat deja im
presiile bune pe care le avem. De
sigur, trebuie să facem încă mult, 
în toate domeniile — atît în Arad, 
cît și în întreaga țară — pentru 
a asigura înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al Xll-lea 
al partidului.

Avem rezultate bune, dar mai 
sînt încă multe de făcut Aici, în 
Arad, avem — după cum am men
ționat — întreprinderi de mare im
portanță. Ieri, la Oradea, am spus 
colectivului de oameni ai muncii 
de la „înfrățirea" că trebuie să o- 
cupe un loc fruntaș nu numai pe 
țară, dar să devină o întreprinde
re de înaltă tehnicitate, care să se 
poată compara cu orice întreprin
dere similară pe plan mondial. Și 
constructorii de mașini-unelte din 
Oradea și-au luat angajamentul că 
vor lucra în așa fel îneît să reali
zeze acest lucru. Știu că există o în
trecere între arădeni și orădeni. în 
discuțiile de astăzi, tovarășii de la 
întreprinderea de construcții de 
mașini-unelte din Arad au decla
rat că nu se vor lăsa mai prejos, 
că doresc și ei, ca întreprindere 
constructoare de mașini-unelte, să 
ocupe în domeniul lor de activita
te un loc fruntaș. Și, dealtfel, cred 
că există astăzi posibilitatea pen
tru a obține acest loc ! (Aplauze și 
urale puternice).

Noi am investit mult și în a- 
ceastă întreprindere, și în între
prinderea de vagoane, ca dealtfel 
în întreaga industrie din patria 
noastră. Am creat o industrie do
tată cu tehnica cea mai înainta
tă. Avem deci condiții ca acum 
industria noastră să realizeze o ca
litate superioară. în acest cadru, 
și industria constructoare de ma
șini-unelte din Arad are condiții 
să producă mașini de înaltă teh
nicitate, competitive pe plan mon
dial — atît din punct de vedere 
tehnic, cît și al eficienței econo
mice — și să ocupe astfel un loc 
fruntaș, să se situeze printre cele 
mai bune întreprinderi din lume 
în acest domeniu ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 

scandează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Același lucru se poate spune și 
despre întreprinderea de vagoane, 
care este o mare întreprindere in 
acest domeniu, nu numai în Româ
nia, dar și în Europa; sînt pu
ține întreprinderi de acest fel, de 
mărimea aceasta. Dar acum este 
necesar să realizeze și o produc
ție de înaltă calitate, de înaltă 
eficiență economică ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Poate unii din străinătate vor 
spune că avem pretenții prea mari, 
că cerințele sînt prea mari. Do
resc să le spun acelora care-și vor 
pune asemenea întrebări, că reali
zarea acestui obiectiv este pe mă
sura oamenilor muncii dip Româ
nia — deci și pe măsura arăde
nilor. Avem toate posibilitățile și 
vom demonstra că și industria a- 
rădeană, și industria românească în 
general poate să devină o indus
trie competitivă cu cele mai bune 
din lume ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Avem o clasă muncitoare minu
nată, care a demonstrat și de
monstrează zi de zi capacitatea sa 
profesională și tehnică de a realiza 
produse tot mai bune, de calitate 
superioară. Avem o intelectualitate 
tehnică dezvoltată, cu înalte cu
noștințe, capabilă să soluționeze 
problemele cele mai complicate din 
toate domeniile de activitate. Ba- 
zîndu-ne pe forța și capacitatea 
clasei muncitoare, a intelectualită
ții noastre tehnice — avem con
vingerea că vom reuși ca, în 
scurt timp, industria româneas
că să devină o industrie de 
înaltă calitate, de ridicat ni
vel tehnic, competitivă cu cele 
mai bune pe plan mondial. (Urale 
și aplauze puternice, prelungite). 
La aceasta se adaugă moderna bază 
tehnică creată îndeosebi în ultimii 
15 ani, puternicul învățămînt de 
toate gradele și din toate domeniile 
— dar mă refer acum la învăță
mântul tehnic — care asigură ca
drele necesare pentru toate sec
toarele de activitate.

Pe această bază, avem convin
gerea că vom reuși să înfăptuim 
obiectivele puse de Congresul al 
Xll-lea al partidului, să realizăm 
o nouă calitate a industriei româ
nești, să facem să crească și com
petitivitatea tehnică, dar și eficien
ța economică, să sporească astfel 
venitul național și avuția țării 
noastre — temelia sigură a dezvol
tării generale a patriei și ridicării 
continue a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar să intensificăm e- 
forturile pentru realizarea în cele 

mai bune condiții a planului, pen
tru o producție de bună calitate și 
înalt nivel tehnic. Să punem un 
accent deosebit pe reducerea con
tinuă a consumurilor materiale, să 
ne preocupăm permanent de crește
rea eficienței economice, de spori
rea productivității muncii. Să facem 
astfel îneît fiecare unitate să rea
lizeze în viață autoconducerea mun
citorească, autogestiunea ! Fiecare 
colectiv de oameni ai muncii — 
în calitate de proprietari, de pro
ducători și beneficiari — să gospo
dărească cu rezultate cît mai bune 
avuția națională încredințată, să 
obțină maximum de eficiență eco
nomică, atît pentru a asigura 
mijloacele de reproducție lărgită, 
cît și pentru creșterea continuă a 
bunăstării generale a poporului.

Trebuie să demonstrăm că mun
citorii, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, din pa
tria noastră, sînt conștienți că, fiind 
proprietari ai mijloacelor de pro
ducție. ai întregii bogății naționa
le, trebuie să acționeze cu hotărîre 
pentru a răspunde încrederii ce li 
s-a acordat și pentru a demonstra 
că sînt buni proprietari, buni gos
podari, că ei conduc mai bine țara 
decît au condus-o clasele exploata
toare. Și ei, muncitorii, țăranii, in
telectualii, acționînd în strînsă uni
tate, sub conducerea comuniștilor, 
demonstrează că un popor sțăpîn 
pe bogățiile naționale, pe destinele 
sale știe să-și făurească viitorul 
liber, așa cum îl dorește ! (A-
plauze și urale puternice, prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

Avem impresii bune și despre 
ceea ce am văzut în agricultură. 
Am vizitat întreprinderea de sere 
și cooperativa de producție Sîntana. 
Impresiile, în general, sînt bune ; 
mai cu seamă, aș dori să mențio
nez rezultatele bune și activitatea 
ce se desfășoară la cooperativa 
Sîntana, care, într-adevăr, a obți
nut și producții mari an de an, la 
toate culturile, și are și un sector 
zootehnic puternic. Dealtfel, tot ceea 
ce am văzut în drumul spre aceas
tă cooperativă — cerealele, griul 
și alte culturi — se prezintă bine 
și există toate premisele ca județul 
Arad să-și îndeplinească anul a- 
cesta în bune condiții sarcinile și 
în agricultură.

Aș dori, de aceea, să adresez fe
licitări cooperatorilor pe care i-am 
vizitat astăzi, tuturor cooperatori
lor și țăranilor, oamenilor muncii 
din agricultura județului Arad — și 
să Ie urez succese tot mai mari în 
a obține recolte mereu mai bogate, 
în a asigura sporirea contribuției 
agriculturii la dezvoltarea județului, 
la progresul general al patriei. (U- 
rale și aplauze puternice, îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu la 
Arad, oaspetele nostru drag").
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Alexandru Necula, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehnică 
și electronică. Teodor Podoabă, di
rectorul întreprinderii, care, în nu
mele consiliului de conducere al în
treprinderii, al întregului colectiv, 
le-au urat un călduros bun venit.

Se informează că, în anii din urmă, 
t. întreprinderea a cunoscut un amplu 

proces de modernizare, diversificare, 
înnoire și dezvoltare pentru a putea 
răspunde cerințelor impuse de nece
sitatea înzestrării industriei noastre 
cu mașini-unelte tot mai productive, 
tot mai complexe. Ponderea produ
selor noi și reproiectate a crescut 
continuu, anul acesta ele urmînd să 
reprezinte 56 la sută din totalul pro
ducției. iar la sfirșitul lui 1983 peste 
90 la sută.

în fața machetei întreprinderii din 
Arad și a celor patru secții ce func
ționează în alte localități — fabrica 
de strunguri paralele de la Lipova, 
secția de. subansamble de la Chiși- 
neu-Criș, secțiile de accesorii și piese 
de schimb de la Ineu și Sebiș — 
gazdele informează că, de la prece
denta vizită, din martie 1979, fluxul 
de fabricație al întreprinderii s-a în
tregit cu noi linii tehnologice cu un 
înalt grad de automatizare, cu o mo
dernă turnătorie, care la sfirșitul 
acestui an urmează să lucreze la în
treaga ei capacitate de 20 000 tone, 
«sigurîndu-se astfel întregul necesar 
de piese turnate al unității, precum 
și un important excedent de aseme
nea produse. Se precizează că în pe
rioada care a trecut din cel de-al 
doilea an al acestui cincinal, planul 
la producția fizică a fost depășit cu 
peste 10 la sută, constructorii de ma
șini de aici realizind, peste preve
deri, 390 de mașini, iar contractele 
încheiate cu beneficiarii din țară și 
de peste hotare au fost integral ono
rate.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu gazdele s-a 
axat pe probleme legate de diversi
ficarea și creșterea competitivității 
produselor, mai buna adaptabilitate 
a producției la cerințele industriei 
noastre, ca și ale beneficiarilor ex
terni.

Vizitînd noua secție de mașini- 
agregat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că, în Urmă cu doi ani. 
întreprinderea a trecut la realizarea 
de mașini-unicate de înaltă comple
xitate. fabricate la solicitarea bene
ficiarilor, prin care se reduc impor
turile și se acoperă numeroase cerin
țe legate de etapa actuală a dezvol
tării industriei noastre prelucrătoare. 
Rețin atenția, între altele, mașina de 
prelucrat camere de ardere, mașina 
de copiat cu diametru de 125 mm 
și distanta intre vlrfuri de 1 000 mm, 
agregatele destinate realizării strun- 
jirii capacelor de distribuție și a dis
cului de frînă, strungul frontal 
SF—160, care asigură strunjirea pis- 
toanelor, produse ai căror benefi
ciari sint întreprinderi din Slatina. 
Galați, Pitești, Săcele și multe alte 
localități. Este remarcat faptul că 
termenul de asimilare pentru aseme
nea mașini-agregat este de numai 
3—6 luni.

Se vizitează- apoi o altă secție a 
unității, undege asigură prelucrarea 
roților dințate ctf diămetre intre 
80—150 nun, operațiile de «trunjtre 
efectuîndu-se cu alimentare automată 
și mină mecanică. Miniexpoziția 
amenajată în această secție înfăți
șează realizările obținute de arădeni 
pe linia reducerii consumurilor de 
metal, energie și combustibili, asimi
lării unor piese din dotarea utilajelor 
și produselor întreprinderii, care oină 
nu de mult erau procurate din import. 
Șl aici, ca dealtfel pe întregul tra
seu străbătut, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a discutat cu muncitoare 
și muncitori. Intre care Florica Bîrz. 
macaragiu. Alexandru Gligor, vop
sitor, Viorica Boldor. Valeria Cris
tian și Ioslf Kicsid, lăcătuși, intere- 
sîndu-se de felul cum muncesc si 
trăiesc, cum acționează pentru înde
plinirea planului. Ei au mulțumit 
conducătorului partidului șl statului 
nostru pentru condițiile de muncă 
și viață create, pentru permanenta 
grijă manifestată de secretarul ge
neral al partidului față de dezvolta
rea întreprinderii lor, față de dez
voltarea județului Arad, și s-au an
gajat să muncească cu aceeași dă
ruire pentru îndeplinirea integrală 
și la un nivel calitativ superior a 
sarcinilor de plan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu le u- 
rează succes în întrecerea pe care 
o desfășoară cu întreprinderea de 
profil din județul învecinat. Bihor — 
întreprinderea „înfrățirea" Oradea — 
multă fericire și multă sănătate.

în secția de" sfrunguri grele, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceausescu sint informați des
pre preocupările îndreptate în direc
ția reducerii importurilor prin asi
milarea de sisteme de mașini grele, 
piese de schimb și scule pentru do
tarea masinilor-unelte realizate. Este 
prezentat strungul greu cu comandă 
numerică, capabil să strunjească o 
piesă în lungime de pînă Ia 6 200 
mm șl cu un diametru de 1 400 mm.

Pe parcursul vizitării principalelor 
sectoare ale întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
dezvolte producția de mașini-agre- 
gat și mașini specializate, să se ge
neralizeze concepția de mașini-agre- 
gat multioperatii. să crească calita
tea si fiabilitatea masinilor-unelte 
fabricate si a echipamentelor care 
intră în dotarea acestor mașini, să 
se acționeze pentru contractarea 
producției destinate străinătății, 
pentru includerea pe lista de export 
a întreprinderii si a masinilor-agre- 
gat și mașinilor specializate, să se 
asigure creșterea gradului de valo
rificare a produselor destinate bene
ficiarilor de peste hotare și îmbună
tățirea cursului de revenire prin 
creșterea nivelului de tehnicitate a 
produselor oferite si ridicarea per
formantelor calitative.

Felicitîndu-i pentru rezultatele ob
ținute. secretarul general al parti
dului a remarcat, totodată, că este 
necesar să se acționeze in continua
re pentru realizarea în bune condi
ții a prevederilor de plan pe anul 
în curs, pentru reducerea continuă 
ă consumurilor materiale si creșterea 
valorii pe tona de produs.

Mulțumind pentru aprecierile fă
cute. gazdele l-au asigurat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că oame
nii muncii de la întreprinderea de 
strunguri din Arad vor acționa cu 
toată hotărirea și priceperea lor 
pentru transpunerea in viată a pre
țioaselor indicații primite cu prile
jul acestei vizite, pentru îndeplinirea 
si depășirea sarcinilor 
revin pe- acest an. 
cincinal.

Intr-o atmosferă de entuziasm, In 
uralele și ovațiile oamenilor muncii, 
care i-au strins mina cu căldură și 
i-au adresat urări de bine și fericire, 
secretarul general al partidului și-a 
luat rămas bun de la textiliștii ară
deni.

de plan ce le 
pe întregul

se îndreaptăColoana de mașini se îndreaptă 
apoi spre cel de-al doilea obiectiv al 
vizitei - ÎNTREPRINDEREA 
TEXTILĂ ARAD (U.T.A.), und« 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu sint intimpinați cu 
urale și ovații, expresie a dragostei 
și stimei pe care oamenii muncii le 
nutresc pentru cel mai ilustru fiu al 
poporului român. Un grup de copii 
le oferă flori, îmbrățișează cu afec
țiune oaspeții dragi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sint salutați de 
Lina Ciobanu, ministrul industriei 
ușoare, loan Babău, directorul gene
ral al Centralei industriei bumbacu
lui — Arad. în fața unei expoziții cu 
produse reprezentative ale întreprin
derii, cunoscute nu numai in tară, dar 
și peste hotare, secretarul general al 
partidului este informat că cei 
aproape 9 000 de textiliști, din care 
aproape 70 la sută sint femei, au în
cheiat primele 5 luni ale anului cu 
depășiri importante la planul pro
ducției nete și marfă. Se arată 
că indicațiile și orientările trasate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu cu pri
lejul întîlnirii de lucru cu cadrele de 
conducere din industria ușoară, din 
luna aprilie, sint în curs de aplicare. 
Astfel, au fost înregistrate succese 
importante în acțiunea de reducere a 
greutății specifice a țesăturilor, fără 
ca aceasta să dăuneze calităților fizi- 
co-mecanice ale produselor. Pe aceas
tă cale se realizează economii la mate
riile prime din import de peste 20 la 
sută. De asemenea, circa 70 la sută 
din producția întreprinderii este des
tinată beneficiarilor' de peste' hotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat ca marea majoritate a ex
portului întreprinderii să se desfă
șoare prin intermediul fabricilor de 
confecții, crescînd în acest fel va
loarea finală a produselor ei. Spori
rea în continuare a producției și a 
exporturilor este asigurată și prin in
trarea în funcțiune. în trimestrul III 
al acestui an, a unei noi țesătorii, 
care va fi echipată cu războaie late, 
capabile să asigure realizarea unei 
producții de calitate superioară, în 
condițiile unui randament sporit. Se
cretarul general al partidului s-a in
teresat despre ponderea folosirii in 
fabricație a chimicalelor si coloran- 
ților realizați de industria noastră 
chimică, recomandind să se perseve
reze in această direcție, ușurind ast
fel efortul valutar al țării.

Secretarul general al partidului 
apreciază preocuparea conducerii 
tehnice a întreprinderii, a , muncito
rilor pentru folosirea in procesul de 
fabricație a țesăturilor a unui pro
cent tot mai mare de materie primă 
provenită din materiale refolosibile 
— procedeu larg utilizat astăzi în 
întreaga lume. Anul acesta, între
prinderea realizează peste 4 milioane 
metri pătrați țesături pe această cale, 
propunindu-și ca în 1985 •să obțină 
peste 10 milioane metri pătrați. Efor
tul continuu pentru menținerea re
putației calității țesăturilor purtind 
marca U.T.A. este recompensat de 
aria largă a exporturilor, de aprecie
rile făcute de firme reputate de pes
te hotare asupra aspectului și cali
tății produselor.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colecti
vul întreprinderii pentru rezultatele 
obținute pină acum și și-a exprimat 
convingerea că și în viitor munci
torii de la U.T.A. nu vor precupeți 
nici un efort pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor mobilizatoare ale 
cincinalului.

In continuare se vizitează IN 
TREPRINDEREA DE VAGOA
NE, care reprezintă nu numai 
punctul forte al producției . indus
triale a orașului de pe Mureș, dar 
care, de peste 90 de ani. aduce in 
viața intregii localități spiritul vi- 
talizator al unei puternice tradiții 
muncitorești. Miile de muncitori, in
gineri, proiectanți. cercetători si 
tehnicieni ai întreprinderii arădene 
— devenită în anii construcției so
cialiste, și îndeosebi in ultimul de
ceniu șl jumătate, o unitate econo
mică de prim rang, care realizează 
întreaga producție de material ru
lant a țării destinată transportului 
de călători și circa 75 la sută din 
cea necesară transportului de măr
furi pe calea ferată — i-au intîmpi- 
nat și acum cu nespusă căldură, cu 
multă bucurie pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. în incinta intreprinderil 
au răsunat, joi dimineață, vibrante 
urări la adresa partidului, a secre
tarului său general.

Recunoscători din adincul inimilor 
secretarului general al partidului 
pentru contribuția inestimabilă la 
dezvoltarea și modernizarea între
prinderii lor, pentru tot ceea ce a 
făcut și face spre binele patriei so
cialiste și al întregului popor, pentru 
tot ceea ce întreprinde in uriașa și 
nobila activitate pusă in slujba 
păcii și colaborării între popoare, 
constructorii de vagoane au scandat 
cu putere, minute in șir „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu-pace !“.

Vizita a început în sectorul I — 
locul de fabricație a vagoanelor de 
marfă. Prin intermediul unor su
gestive grafice și panouri, tovarășii 
Aurel Ciorugă. director general al 
Grupului de întreprinderi pentru 
fabricația de vagoane, Vasile Ghișe, 
directorul general al întreprinderii, 
șl Alexandru Roșu, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, au prezentat secretarului 
general al partidului dezvoltarea de 
ansamblu a unității. In perioada 
1948—1981, producția-marfă a crescut 
de 37,3 ori, iar productivitatea mun
cii de 9,5 ori. în acest interval s-au 
fabricat 119 143 vagoane de călători, 
din care peste 65 650 pentru export 
și 5 924 vagoane de marfă, aproape 
jumătate fiind solicitate peste hota
re, geografia exporturilor incluzînd 
30 de țări de pe toate continentele. 
De asemenea, pe primele cinci luni 
ale anului in curs, sarcinile de plan 
la principalii indicatori economici au 
fost îndeplinite cu succes. Au fost 
ilustrate, de asemenea, bunele re
zultate înregistrate de colectivul în
treprinderii in realizarea indicatori
lor tehnico-calitativi și de eficiență.

Parcurgînd apoi hala mare de 
montaj, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușesqu au cerce
tat cu. mult interes diferite tipuri de 
vagoane destinate transportului de 
cereale, vagoane-plațfprmă, vagoane 
basculante cu acționare de la distan
ță și alte tipuri.

A fost urmărit Îndeaproape fluxul 
general de fabricație a boghiului. în 
timpul vizitei s-au efectuat demon
strații de verificare a reductoarelor 
de osii, precum și demonstrații de 
sudură automată.

Răspunzind caldelor manifestații de 
simpatie cu care a fost înconjurat în 
tot timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a discutat cu numeroși 
muncitori, cerîndu-le părerea asupra 
felului în care ar putea fi organizate 
mai bine producția și munca, folosite 
mai bine mașinile, agregatele, supra
fețele de producție, recomandîndu-le 
ca în activitatea pe care o desfășoară 
să se străduiască să realizeze produ
se cu performante tehnico-calitative 
cit mai înalte și consumuri reduse, 
astfel ca, pe această cale, întreprin
derea să obțină beneficii sporite, iar 
nivelul cîștigurilor lor să sporească 
neîncetat.

în continuare a fost vizitat cel 
de-a! doilea sector al întreprinderii, 
in cadrul căruia este organizată pro
ducția vagoanelor de călători. Și aici, 
secretarul general al partidului s-a 
interesat de organizarea producției, 
urmărind fluxul tehnologic al șasiu- 
rilor unor vagoane destinate expor
tului si ale unor vagoane de metrou. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au urcat în- 
tr-un vagon de călători și au cerce
tat instalațiile interioare, finisajul 
acestora. Același interes a fost mani
festat pentru noile vagoane de me
trou aflate în construcție. Gazdele 
au raportat că pînă în prezent au 
fost expediate Direcției generale a 
metroului din București 40 de garni
turi.

La încheierea vizitei, apreciind 
eforturile depuse de întregul colectiv 
pentru sporirea producției și ridica- 

eficienței acesteia, tovarășul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sint intimpinați cu entuziaste manifestări de locuitorii municipiului

Nicolae Ceaușescu a cerut factorilor 
de răspundere din cadrul unității, 
conducerii ministerului. întregului 
colectiv să acționeze cu eforturi spo
rite pentru creșterea productivității 
muncii, respectarea disciplinei teh
nologice și reducerea tot mai accen
tuată a consumurilor materiale.

Arătînd că întreprinderea de va
goane din Arad a ajuns la un stadiu 
de dezvoltare care-i permite să se 
afirme ca un mare exportator De 
piața mondială, secretarul general al 
partidului a recomandat conducerii 
unității să acorde o atenție sporită 
relațiilor sale economice. în acest 
context, s-a recomandat ca întreprin
derea de vagoane să se prezinte pe 
piețele străine cu un volum sporit 
de piese de schimb, care să asigure 
o eficiență superioară exporturilor, și 
să-și îmbunătățească neintîrziat ac
tivitatea de service.

Mulțumind pentru prețioasele in
dicații, gazdele au asigurat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că pentru 
harnicul colectiv arădean aceste noi 
șt valoroase orientări vor constitui 
un adevărat program de muncă și 
creație ce va fi transpus in fapt 
ițeîntirziaț. cu toată răspunderea.

'fovârășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost apoi 
oaspeții ASOCIAȚIEI ECONO
MICE COOPERATISTE Șl 
DE STAT SERE ARAD, una dln 
cele mai vechi unități de acest fel' 
din țară, care anul, acesta a împlinit 
20 de ani de la înființare. Numeroși 
lucrători, specialiști și alte cadre care 
își desfășoară activitatea aici au fă
cut o primire entuziastă, aclamind 
minute in șir pentru partid, pentru 
secretarul său general. Șoimi ai pa
triei au oferit frumoase1 buchete de 
flori.

La sosire, în intîmpinare au venit 
Ion Teșu, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, Vasile Bărbu- 
lescu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Retre Glăvan, directorul 
unității, cadre de conducere din agri
cultura județului, activiști ai organe
lor locale de partid și de stat.

în fața unor grafice și a expoziției 
de legume și flori de seră și de cimp. 
gazdele au înfățișat rezultatele pe 
care le-au obținut pînă în prezent, 
preocupările existente pentru mai 
buna folosire a suprafețelor de pro
ducție. eforturile ce se depun pentru 
sporirea continuă și diversificarea 
producțiilor de legume, reducerea 
consumului de combustibil conven
țional și folosirea energiei apelor 
geotermale.

Asociația ocupă o suprafață de 
110 hectare de legume, ponderea 
fiind deținută de tomate, castraveți, 
ardei și flori, iar 4 hectare sint culti
vate cu ciuperci. în același timp, 
asigură răsadurile de legume pentru 
nevoi proprii, cit și pentru unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, pen
tru gospodăriile populației din județ. 
Se menționează că in ultimul dece
niu producția totală de legume a 
crescut continuu, ajungîndu-se în 
acest cincinal la 48 000 tone, cu

aproape 6 000 mai mult decit reali
zările din cincinalul trecut. îndepli
nirea și depășirea an de an a pro
ducțiilor la hectar planificate a dus 
la obținerea unor importante benefi
cii, sumă care numai în cincinalul 
trecut a atins 19,4 milioane lei. Au 
fost prezentate, de asemenea, reali
zările la zi la culturile de tomate, 
ardei gras, castraveți și alte legume, 
subliniindu-se că anul acesta au fost 
cultivate in sere și alte sortimente 
de legume, mai puțin pretențioase la 
căldură, si că. pină acum, recolta 
strinsă a depășit cantitățile prevă
zute în grafice. în vederea reducerii 
consumului de combustibil și energie 
a fost prezentat programul de exțin- 
dere a utilizării apei geotermale la 
încălzirea serelor. S-a precizat că 
pină la sfirșitul acestui cincinal pes
te 21 hectare de seră vor fi încălzite 
cu energia apei geotermale.

Este prezentat apoi programul pro
ducției de ciuperci. Gazdele arată că 
numai în acest an producția de ciu
perci este cu 200 tone mai mare, față 
de realizările anului trecut, iar, ca 
urmare a amenajării la unitățile so- 
cialișțe a unor spații de producere a 
ciupercilor, in magazii, șoproane." 
grajduri, producția va spori cu încă" 
360 de tone. Dialogul de lticrii a con- / . 
tinuat în una din fermele producă- . 
toare și in secția de industrializare a 
ciupercilor. Secretarul general al 
partidului a recomandat specialiști
lor să folosească în aceste ferme 
construcții mai simple, aerisite, cu o 
eficiență ridicată.

Se vizitează, in continuare, fermele 
de producere a tomatelor și castra
veților. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția că densitatea plante
lor la hectar este încă mică, iar pro
ducția de tomate este sub posibilități 
și întîr'ziată, datorită folosirii in cul
tură a unor soiuri tardive și unor 
procedee tehnologice necorespunză
toare. Secretarul general al partidu
lui a cerut cadrelor de răspundere 
din unitate să mărească densitatea 
plantelor la hectar, să folosească in 
producție soiuri de tomate mai 
timpurii și mai productive, astfel in
cit de pe fiecare hectar cultivat să 
se poată obține, în cele două cicluri 
de producție ale anului, 250 tone de 
roșii. Ca și în cazul serelor de la 
Oradea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să nu se mai folosească sis
temul de opacizare a sticlei, deoa
rece aceasta împiedică pătrunderea 
căldurii și luminii tocmai in perioada 
cînd plantele se află în 
maturizare și coacere.

Gazdele l-au asigurat 
rul general al partidului 
totul pentru a traduce în viață indi
cațiile date și cu acest prilej colec
tivului asociației economice coope
ratiste și de stat, lucrătorilor din 
agricultură privind utilizarea cu ma
ximă eficiență a 
rirea pe această 
agricole.

perioada de

pe secreta- 
că vor face

pămintului și spo- 
bază a producțiilor

coo- 
țara 

vede, 
plină 
buni

în continuare se vizitează CO
OPERATIVA AGRICOLĂ DE 
PRODUCȚIE „VIAȚA NOUA"

DIN SINTANA, unitate constitui
tă incă de la începuturile 
perativizării agriculturii în 
noastră. Pretutindeni aici se 
în această zi de iunie, zi de 
campanie agricolă, mina unor
gospodari : fiecare palmă de pămînt 
valorificată cu eficiență, ogoare în
grijite, peste tot ordine și disciplină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint întim- 
plnați cu alese sentimente de pre
țuire și recunoștință de' numeroși 
țărani cooperatori, de tineri și ti
nere în costume populare specifice 
acestor străvechi plaiuri românești. 
Se scandează continuu „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu la Arad — 
oaspetele nostru drag !“. Sint oferite 
cu bucurie și emoție flori culese din 
mănunchiul bogat al acestui anotimp 
roditor.

Eroul Muncii Socialiste Gheorghe 
Goina, președintele cooperativei, 
prezintă, în fața unor ilustrative 
grafice, cîteva date de sinteză lega
te de dezvoltarea prezentă și viitoa
re a acestei importante unități agri
cole a județului Arad, a cărei pro
ducție’globală' totală se ridică, în 
acest an. Ta 72 milioane lei,! iar be
neficiile Ja- peste cinci milioane lei. 
Pentru materializarea acestui indica
tor ambițios își unesc eforturile toți 
cei peste 800 de cooperatori români 
și germani din Sintana. Secretarul1 
general al partidului este informat, 
de asemenea, asupra modului de fo
losire a terenului, structurii cultu
rilor. producțiilor medii si totale 
prevăzute pentru acest an. compa
rativ cu cele precedente. In legătu
ră cu producția medie de grîu ob
ținută la hectar anul trecut, tovară
șul Nicolae Ceaușescu remarcă fap
tul că aceasta putea fi mai mare și 
recomandă să se extindă soiurile 
cele mal productive si mai rezisten
te în această zonă.

Unitatea dispune de o suprafață 
agricolă de peste 4 300 de hectare, 
din care aproape 3 500 este teren 
arabil, ponderea fiind deținută de 
cereale. Suprafețe însemnate sînt 
cultivate, de asemenea, cu plante 
tehnice si legume. Pentru asigurarea 
bazei furajere — dat fiind locul im
portant ce-1 ocupă aici creșterea 
animalelor — mai bine de 1 200 de 
hectare sînt cultivate cu plante de 
nutret. cu pășuni si finețe. Coope
ratorii din Sîntana și-au propus 
pentru acest an să obțină 5 500 ki
lograme grîu la hectar, 6 600 kilo
grame porumb boabe. 35 tohe sfeclă 
de zahăr. Retine atenția faptul că, 
la această dată, cooperativa agricolă 
a realizat si chiar a depășit sarci
nile pe acest an în ceea ce privește 
sporirea efectivelor de bovine și 
ovine.

Secretarul general al partidului îi 
felicită 
pentru 
nîndu-i 
pentru 
tentialului agricol de care dispun, a 
bogatei lor experiențe.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
sint invitat! in fata altor grafice, care 
prezintă, de data aceasta, parametrii

pe cooperatorii din Sintana 
rezultatele obținute. îndem- 
să-și sporească eforturile 
valorificarea deplină a po-

In timpul vizitei la I.A.S. „Scinteia” și la C.A.P. „Viața nouă"

dezvoltării agriculturii la scara în
tregului județ. După cum se știe, 
pentru realizările deosebite obținute 
in îndeplinirea si depășirea sarcini
lor de plan pe anul 1981 la princi
palii indicatori din agricultură, in 
întrecerea dintre organizațiile jude
țene de partid, s-a conferit. prin 
decret prezidențial. Ordinul ..Meri
tul Agricol" clasa I pentru locul I 
Organizației de partid 
Arad.

Importanța 
reiese si din 
ocupă diferitele culturi, 
locuri situîndu-se cerealele păioase, 
prăsitoarele — îndeosebi porumbul 
— plantele tehnice si de nutret. 
Secretarul general al partidului se 
interesează de căile folosite pentru 
creșterea producției medii la toate 
culturile si atrage atenția asupra 
faptului că în prezent există multe 
goluri in culturi, că densitatea plan
telor nu respectă prevederile legale, 
iar producția de cartofi poate fi 
mult mai mare dacă se tine seama 
de experiența si posibilitățile exis
tente In acest județ.

în ceea ce privește efectivele de 
animâle domeniu in care județul 
Arad a acumulat o bogată tradiție — 
sint prevăzute creșteri importante 
la toate speciile, ca si la producțiile 
medii si totale la livrările la fondul 
de stat de carne, lapte, lină si ouă.

Secretarul general al partidului 
recomandă cultivarea întregii supra
fețe de pășuni cu plante de nutreț 
de mare productivitate în scopul 
sporirii bazei furajere. Factorii de 
răspundere precizează că s-au întoc
mit programe complete pentru de
secări. pentru dezvoltarea sericicul
turii, apiculturii și pisciculturii, 
creșterea iepurilor de casă, cultiva
rea ciupercilor — sectoare ce vor con
tribui la asigurarea unor venituri 
suplimentare atit pentru unitățile a- 
gricole. cit și pentru producătorii 
individuali.

Se vizitează apoi sectorul zooteh
nic al cooperativei. în ferma de în
grășate a tineretului bovin. Ori o ca
pacitate de 4 000 de capete. ' o 
bună impresie grija cooperatorilor 
pentru crearea unor condiții optime 
creșterii si îngrășării animalelor. 
Pe platoul din afara grajdurilor se 
prezintă utilaje realizate de specialiș
tii de la întreprinderea pentru agri
cultură și industria alimentară — 
Arad, mare parte concepute pe baza 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se remarcă instalația de 
spălat, sortat, tocat și scos semințe 
de tomate direct in cimp. cu o capa
citate de 3—4 tone pe oră. mai multe 
tipuri de incubatoare, mori 
cinat pastă de porumb, cu un 
de energie și metal redus.

După ce și-a luat rămas 
la cooperatorii din Sintana, 
șui Nicolae Ceaușescu a vizitat lo- 
turlle I.A.S. „SCÎNTEIA" DIN 
COMUNA VECINĂ Șl- 
MAND, Se văd turme de oi și de 
tineret taurin in stabulație liberă. La 
ferma nr. 9, de pășunat. se află în 
funcțiune un agregat pentru irigarea 
pășunilor. Se face un scurt popas la 
instalația mobilă de muls realizată 
de specialiștii de la Trustul I.A.S. — 
Arad și prezentată de directorul aces
tuia, Radu Mihai. Instalația, cu grup 
electrogen propriu, alimentat-de o ba
terie solară, asigură, sub supraveghe
rea a numai doi îngrijitori, mulsul si
multan a 16 vaci. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu apreciază caracteristicile 
acestei instalații și recomandă să 1 se 
aducă in continuare îmbunătățiri con
structive.

La întoarcerea spre municipiul 
Arad, secretarul general al partidului 
se oprește să controleze densitatea și 
starea de vegetație a griului, făcînd 
observația că numărul plantelor este, 
în general, mai mic decit prevăd nor
mele. cînd în lanuri sint multe go
luri. De asemenea, precizează că în 
urmărirea si raportarea producției de 
grîu să se facă distincție între canti
tățile obținute de pe loturile semin- 
cere si cele strînse de pe suprafețele 
destinate consumului.

O altă oprire se face pe un lot al 
Centrului de stat pentru încercarea 
soiurilor, situat la intrarea în orașul 
Arad. Inginerul Pavel Mareș prezintă 
secretarului general al partidului re
zultatele obținute în cadrul experi
mentărilor ce se fac aici. Sint apre
ciate recoltele bune obținute la pro
ducția de furaje, masă verde și sub
stanță uscată prin folosirea diferiților 
hibrizi. Și în această unitate densi
tatea la unele culturi — cum ar fi fa
solea sau varza — sint apreciate ca 
mici. ..Pămintul nu-1 putem mări, pu
tem crește în schimb densitatea și, 
respectiv, producția" — precizează 
secretarul general al partidului.

Lucrătorii aflați la această oră în 
cîmp ii salută cu deosebită stimă si 
respect pe tovarășul 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Ceaușescu, urindu-le ani multi 
nătate, spre binele și fericirea 
gului nostru popor.

a județului
agricolă 
ponderea

a județului 
pe care o 
pe primele

de mă- 
consum
bun de 
tovară-

Nicolae 
Elena 
și să- 
lntre-
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I
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Și în agricultură este necesar să 
?■ acționăm cu toată hotărirea pen

tru realizarea obiectivelor stabili
te de Congresul al XII-lea. Așa 
cum am menționat la recenta ple
nară lărgită a Comitetului Central 
al partidului, agricultura ocupă un 

’ loc important în economia romă- 
i- nească, iar realizarea unei revolu

ții agrare, a unei agriculturi de 
înaltă productivitate cere o activi
tate susținută, de zi cu zi, din par
tea tuturor celor ce muncesc în a- 
cest sector. Intr-adevăr, nu întim- 
plător am subliniat că nu e ușor să 

ț fii un bun agricultor. Nu e, într-a- 
devăr, ușor nici să fii un bun con
structor de vagoane sau de ma- 
șini-unelte ; dar e mai greu să fii 
un bun agricultor, pentru că se 
cere să lucrezi permanent, în toa
te condițiile, se cere să cunoști 
ce dorește planta, ce trebuie să-i 
asiguri animalului. De aceea, 
eu consider că se impune să acor
dăm mai multă atenție ridicării ca
lificării profesionale, a cunoștințe
lor oamenilor muncii din agricul
tură, a tuturor- acelora care lu
crează în această ramură de 
bază a economiei românești. (A- 

>■ plauze și urale prelungite : se scan
dează „Ceaușescu și poporul !"). 
Vedeți, tovarăși, dacă nu e ploaie, 

i în fabrică se poate lucra bine ; 
dar pe ogoare, trebuie gîndit cum 
6ă se lucreze ca, chiar fără ploaie, 
să obținem recoltă bună. Aceasta 
cere cunoaștere, pricepere și o 
muncă foarte bine organizată, dis
ciplinată. Nu subapreciez, ci, dim
potrivă, dau o înaltă apreciere in
dustriei noastre, oamenilor noștri 
din fabrici și uzine ; dar cred că 
am subapreciat un timp agricultu
ra Mulți din cei care au lucrat în 
acest domeniu nu au înțeles că nu 
se poate face o agricultură fără o 
pregătire temeinică a țărănimii, a 
oamenilor muncii din agricultură. 
De aceea subliniez acum cu atîta 
putere importanța și necesitatea 
pregătirii științifice, profesionale a 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură, a țărănimii noastre coope
ratiste. (Aplauze și urale indelun- 

!. gate ; se scandează » „Ceaușescu și 
poporul !“).

Dragi tovarăți,
Nu doresc să mă refer acum, la 

această adunare, la unele lipsuri și 
neajunsuri pe care le-am consta
tat. Am discutat despre ele cu 
colectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderile vizitate, cu tovarășii 
din conducerea comitetului jude
țean de partid și din conducerea 
industriei. De aceea, vreau numai 
să exprim convingerea că se va ac
ționa cu toață..Tbptărîțea .pentru 
înlăturarea lipsurilor;-,<;a4'e..șe. mai, 
manifestă atît în industrie, cit. și în 
agricultură, precum și Irt alte sec
toare, astfel ca oamenii muncii din 
Arad să-și realizeze în cele mai 
bune condiții obiectivele din 
acest an și din întregul cincinal și 
să ocupe un loc cît mai important 
în dezvoltarea generală a economiei 
românești, un loc cît mai de frunte 
în întrecerea între județele patriei 

I noastre. Și, dacă e posibil, să ocupe 
primul loc ! Eu aș saluta cu multă 
căldură acest lucru ! (Aplauze și 
urale prelungite; se scandează 
„Ceaușescu la Arad, oaspetele nos
tru drag!“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Doresc ca și comitetul județean 
de partid, și celelalte organizații, 
consiliile de conducere, oamenii 
muncii arădeni să înțeleagă că, 
neformulind public critici astăzi, 
acord o încredere oamenilor muncii 
din Arad, comuniștilor, tuturor lo- 

| cuitorilor și oamenilor muncii din 
acest județ, fără deosebire de na
ționalitate, că vor acționa in așa fel 
incit să demonstreze că nu e nevoie 
să ii se spună de fiecare dată unde 
sînt greșeli, că știu singuri să tragă 
concluziile și să acționeze cu răs
pundere pentru buna desfășurare a 
întregii activități. (Aplauze și 
urale îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !“).

Dragi tovarăși,
Este necesar, totodată, să acor

dăm toată atenția activității de pre
gătire profesională, tehnică a cadre
lor,' muncii politico-educative de 
formare a conștiinței socialiste a 
omului nou, constructor conștient al 
viitorului său liber. Am vorbit pe 
larg, zilele trecute, la plenara Co
mitetului Central al partidului, 
despre acest lucru ;. de aceea, nu 
voi insista acum. Sînt convins că 
și în acest domeniu oamenii mun
cii din Arad, organizația de partid, 
toate colectivele din orașe și sate., 
din instituțiile de învățămînt și de 
cercetare vor acționa cu hotărîre 
în direcția înfăptuirii acestor o- 
biective importante pentru dez
voltarea generală a patriei noastre.

Este adevărat, baza materială 
este hotărîtoare; dar, la rîndul lor, 
și cultura, și știința, și pregătirea 
profesională au un rol determinant. 
Fără a așeza la baza dezvoltării 
societății socialiste știința, tot ceea 
ce a creat mai bun omenirea, o 
înaltă pregătire profesională, nu 
putem realiza obiectivele pe care 
le avem. De aceea, unitatea dialec
tică între baza materială, între dez
voltarea forțelor de producție și 
dezvoltarea științei, culturii, învă- 
țămîntului, ridicarea generală a 
conștiinței oamenilor muncii con
stituie două laturi unitare și funda
mentale pentru progresul general 
al patriei noastre. Ambele trebuie 
să stea permanent în preocuparea 
noastră și să asigurăm astfel înăl
țarea continuă a României pe noi 
culmi de progres și civilizație ! 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

în Arad locuiesc și lucrează îm
preună, în strînsă unitate, români, 
maghiari, germani. Dealtfel, de-a 
lungul secolelor, s-a cimentat și în
tărit această unitate în munca și 

lupta comună pentru o viață mai 
bună, pentru dreptate socială și 
națională. Trebuie să facem totul 
pentru a întări continuu frăția și 
unitatea întregului popor, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate. în cadrul Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste. sub conducerea partidului 
nostru comunist — chezășia vic
toriei socialismului și comunis
mului în România ! (Aplauze și 
urale îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“).

Așa cum am menționat și la 
plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al partidului, indiferent de o- 
riginea națională, de originea pă
rinților, cu toții avețn o origine 
comună — a patriei, a meleagu
rilor. pe care ne-am născut. 
Țara unde ne-am născut și 
trăim, aceasta este patria noas
tră ! Pe aceasta trebuie s-o înăl
țăm pe noi culmi de progres, să 
fim gata s-o apărăm, să-i întă
rim suveranitatea și independența ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Trebuie să facem astfel incit în
tregul nostru popor să fie pe de- 
plin conștient de răspunderea pe 
care o are pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului! Să facem ast
fel încît România socialistă să o- 
cupe un loc tot mai demn în rîn
dul națiunilor lumii, în pace, su
veranitate și independență ! (Urale 
și aplauze îndelungate; se scan
dează puternic „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăți ți prieteni,
Acționînd cu toată fermitatea 

pentru înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, noi pornim de la răspun
derea pe care o avem față de po
porul român, față de națiunea 
noastră socialistă, de a asigu
ra edificarea pe pămîntul pa
triei a celei mai drepte societăți 
din lume. Știm că în măsura în care 
asigurăm, in bune condiții, dez
voltarea patriei noastre socialiste, 
ne aducem contribuția la cauza so
cialismului, la creșterea prestigiu
lui său, la cauza păcii și colaborării 
internaționale. Tocmai de aceea, ac
ționăm cu toată hotărirea pentru 
dezvoltarea colaborării cu toa
te statele, fără deosebire de 
orînduire socială, pentru o poli
tică de pace, pentru o politică ba
zată pe deplina egalitate în 
drepturi, pe respectul independenței 
și suveranității naționale între toa
te statele, pe neamestec în trebu
rile interne, pe renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța in viața 
internațională. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

în viața Internațională au loc 
evenimente destul de grave — cioc
niri militare, războaie — se acu
mulează noi și noi armamente care 
pot să distrugă întreaga omenire, se 
accentuează decalajul între țările 
bogate și sărace. în asemenea îm
prejurări este mai necesară ca ori- 
cînd unirea eforturilor tuturor for
țelor progresiste și antiimperialiste, 
a tuturor popoarelor, pentru a res
pinge politica de forță și de ame
nințare cu forța, pentru a opri 
cursa înarmărilor, pentru a asigura 
respectarea dreptului popoarelor la 
dezvoltare liberă, la făurirea vie
ții lor așa cum o doresc, fără nici 
un amestec din afară ! (Aplauze și 
urale puternice: se scandează 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— pace !“).

Este necesar să se acționeze cu 
toată răspunderea pentru oprirea 
conflictelor existente, pentru tre
cerea la soluționarea lor numai și 
numai pe calea tratativelor. Viața 
a demonstrat și demonstrează cu 
putere că orice conflict nu face 
decît să complice și mai mult si
tuația, să ducă la agravarea re
lațiilor dintre state și să sporească 
pericolul de război.

De aceea, ne pronunțam ferm 
pentru încetarea conflictelor exis
tente. pentru trecerea la soluționa
rea pe calea tratativelor a tuturor 
problemelor. Oricît de lungi ar fi 
tratativele, ele sînt infinit mai 
bune și cu pierderi, practic, de nici 
Un fel, decît orice ciocnire milita
ră, oricît de mică. De aceea, în so
luționarea problemelor trebuie să 
mergem numai și numai pe calea 
tratativelor ! (Aplauze puterni
ce, prelungite : se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
pace !“).

Doresc ca și de la această mare 
adunare populară din Arad să 
dezaprob, în numele poporului ro
mân, acțiunile militare ale Israe
lului în Liban, împotriva indepen
denței Libanului și a poporului 
palestinian. Cerem, cu hotărîre, 
încetarea imediată a acțiunilor mi
litare, retragerea trupelor israel le
ne din Liban și soluționarea pro
blemelor din Orientul Mijlociu pe 
calea tratativelor, prin realizarea 
dreptului la autodeterminare al 
poporului palestinian, prin înfăp
tuirea unui stat palestinian inde
pendent și asigurarea independen
ței și integrității tuturor statelor 
din regiune ! (Aplauze puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
România acționează cu toată ho- 

tărîrea pentru înfăptuirea secu
rității și cooperării în Europa. Sin- 
tem preocupați de uriașele arma
mente nucleare acumulate pe con
tinentul nostru, de amplasarea 
noilor rachete cu rază medie de 
acțiune. De aceea, considerăm că, 
împreună cu toate popoarele eu
ropene, trebuie să facem totul 
pentru oprirea amplasării rachete
lor cu rază medie de acțiune, pen
tru retragerea și distrugerea celor 
existente, pentru retragerea din 
Europa și a altor rachete cu rază 

mai lungă sau mai mică de ac
țiune, pentru o Europă unită, fără 
arme nucleare ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).

Ne pronunțăm cu hotărîre pen
tru încheierea cu rezultate cît mai 
bune a reuniunii de la Madrid con
sacrată securității și cooperării eu
ropene, pentru convocarea unei 
conferințe pentru dezarmare și în
credere în Europa, pentru conti
nuitatea reuniunilor și conferințe
lor statelor europene, în vederea 
întăririi unității și colaborării lor, 
pentru a asigura pacea fiecărei na
țiuni de pe continent. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Acționăm cu toată fermitatea 
pentru dezvoltarea colaborării în 
Balcani. Sîntem gata să participăm 
la o conferință a șefilor de state 
și guverne din Balcani în vederea 
găsirii în comun a căilor pentru 
extinderea colaborării, pentru rea
lizarea în Balcani a unei zone fără 
arme nucleare ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

în general, este necesar să se in
tensifice lupta unită a popoarelor 
de pretutindeni împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, și 
în primul rînd pentru dezarmarea 
nucleară, pentru apărarea dreptu
lui vital al popoarelor la viață, la 
independență ! (Urale și aplauze 
puternice: se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu — pace!“).

Acum, la Organizația Națiunilor 
Unite se desfășoară lucrările sesiu
nii speciale pentru dezarmare. 
Dorim ca la această reuniune să 
facem cunoscute poziția și hotărî- 
rea poporului român de a se adopta 
măsuri concrete pentru oprirea 
cursei înarmărilor și pentru trece
rea la dezarmare. în spiritul man
datului aprobat de Marea Adunare 
Națională, delegația noastră va 
prezenta propuneri concrete în pri
vința aceasta la sesiunea specială. 
Dar dorim ca acest mandat să fie 
însoțit de semnăturile milioanelor 
și milioanelor de oameni ai mun
cii, de cetățeni ai patriei noastre, 
ale întregului nostru popor, care să 
facă cunoscut tuturor națiunilor 
prezente la această sesiune că po
porul român dorește să trăiască în 
pace și libertate, dorește să cola
boreze în pace cu toate națiunile 
lumii ! Și trebuie să ne unim efor-' 
turtle și să impunem o pace dreap
tă în lume ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“, „CeaușesCu — 
pace !“).

Salutăm și sîntem alături de ma
rile manifestări pentru pace din 
Europa și din întreaga lume, de 
manifestările care se desfășoară in 
patria noastră. Prini semnăturile ce 
le vom pune pe Apelul pentru pace 
adresat sesiunii speciale pentru 
dezarmare dorim să contribuim la 
dezvoltarea mai puternică a miș
cărilor pentru pace din întreaga 
lume. Avem convingerea că po
poarele dispun de forța necesară 
și, acționînd unite, ele pot impune 
pacea, pot să-și asigure o viață 
liniștită, pot să fie sigure că 
generațiile viitoare vor putea 
trăi fără un război nuclear, pot să 
conviețuiască în pace ! (Aplauze șî 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

în același timp, România acțio
nează cu toată hotărirea, împreu
nă cu țările în curs de dezvoltare, 
pentru întărirea solidarității și co
laborării acestor țâri in vederea 
realizării unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, bazată 
pe echitate și egalitate, care să 
permită lichidarea răminerii în 
urmă a țărilor sărace, progresul 
lor mai rapid în toate domeniile, 
cit și condiții pentru o largă co
laborare internațională între toate 
statele în vederea asigurării stabi
lității economice, a dezvoltării ge
nerale a economiei mondiale.

Sîntem conștienți că fără lichi
darea subdezvoltării nu pot exis
ta nici o nouă ordine economică, 
nici o dezvoltare democratică, nici 
pace în lume ! între pace și noua 
ordine economică există o strînsă 
unitate ; oprirea cursei înarmări
lor va crea condiții pentru a se 
putea da un ajutor substanțial ță
rilor în curs de dezvoltare. Astăzi 
s-a creat o asemenea interdepen
dență între toate națiunile lumii, 
încît nici una nu se mai poate dez
volta în detrimentul alteia. Po
poarele nu mai acceptă și nu vor 
mai accepta exploatarea și asupri
rea ! Numai o nouă ordine econo
mică, bazată pe dreptate națională 
și socială, pe egalitate, va asigura 
pacea și progresul întregii ome
niri ! (Urale și aplauze puternice, 
se scandează „Ceaușescu — pace !“)

Vom acționa cu toată fermitatea 
pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor cu țările socialiste, pentru 
depășirea divergențelor dintre ele 
și întărirea unității și solidarității 
lor. Punem, desigur, un accent per
manent pe dezvoltarea relațiilor cu 
vecinii noștri, pentru ca, împreună, 
să asigurăm în această parte a con
tinentului o lume a progresului so
cial și a păcii. (Aplauze și urale 
prelungite; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).

întărim, totodată, relațiile cu ță
rile în curs de dezvoltare, conside- 
rind că unitatea și colaborarea lor 
constituie un factor de importanță 
deosebită in viața internațională de 
astăzi. întărim, de asemenea, rela
țiile cu țările nealiniate, precum și 
eu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Pornim de la 
necesitatea dezvoltării unei largi 
colaborări și a participării active la 
diviziunea internațională a muncii 
a tuturor națiunilor — aceasta fiind 
o necesitate pentru lumea de as
tăzi, pentru dezvoltarea economico- 
socială, pentru pace. Vrem și vom 
acționa permanent ca aceste relații 
să se bazeze numai și numai pe 
principiile egalității, respectului 
independenței șî suveranității, 

neamestecului în treburile Interne
— deoarece numai aceste principii 
sînt în stare să asigure colaborarea, 
pacea, independența fiecărei na
țiuni ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Acordăm o mare însemnătate 
creșterii rolului Organizației Națiu
nilor Unite în viața internațională, 
precum și al altor organisme inter
naționale. Considerăm că este însă 
necesar să se acționeze în așa fel 
incit hotărîrile adoptate de Orga
nizația Națiunilor Unite, de orga
nismele sale să fie aplicate în via
ță. Să aducem asemenea îmbunătă
țiri activității acestui forum mon
dial incit el să aducă o contribuție 
mai puternică la instaurarea păcii, 
la obligarea tuturor popoarelor, a 
tuturor statelor să respecte hotă- 
ririle Națiunilor Unite consacra^ 
păcii, independenței fiecărei na
țiuni. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— pace !“).

Aș dori să atrag atenția acelora 
care astăzi nesocotesc sau nu vor 
să aplice hotărîrile și rezoluțiile 
organismelor Națiunilor Unite. 
Mîine pot fi ei în situația în care 
sînt statele față de care ei nu vor 
să aplice hotărîrile. Cei care neso
cotesc rezoluțiile Națiunilor Unite 
trebuie să înțeleagă că își pun în 
pericol însăși independența lor, 
pentru că mîine aceste practici se 
vor întoarce împotriva lor. Iată de 
ce toți trebuie să acționăm pentru 
respectarea hotărîrilor Națiunilor 
Unite, pentru a se pune capăt a- 
mestecului în treburile altor po
poare, pentru a se asigura pacea ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).

Consecventă principiilor politicii 
sale internaționale, România va 
acționa și în viitor cu toată hotă
rirea, împreună cu toate popoare
le lumii, cu toate forțele antiim- 
perialiste și progresiste de pretu
tindeni, pentru o politică nouă, de
mocratică, de egalitate, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună ! 
(Aplauze și urale puternice : se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăți ți prieteni,
în încheiere, doresc să exprim, 

încă o dată, deplina satisfacție 
pentru constatările pe care le-am 
făcut cu privire la activitatea des
fășurată de comuniști, de oamenii 
muncii din Arad, fără deosebire 
de naționalitate, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului. în mod deosebit aș 
dori să subliniez la această mare 
adunare întîlnirile calde cu oa
menii muncii din municipiul și , 
județul Arad — care demonstrea- ” ’’ 
ză adeziunea deplină a arădenilor,' 
ca și a întregului popor, la poli
tica internă și externă a patriei 
noastre. Această căldură' întilrrită 
la arădeni ne-a dat încă o dată 
convingerea justeței politicii noas
tre. a faptului că arădenii își vor 
face întotdeauna datoria față de 
patrie, față de partid, față de so
cialism, față de independența 
României! (Aplauze puternice, pre
lungite: se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

încă o dată, vă urez, dragi to
varăși și prieteni, succese tot mai 
mari in activitatea din acest an 
și din actualul cincinal, în activi
tatea dumneavoastră generală ! Vă 
urez să obțineți un loc cît mai 
de frunte în întrecerea dintre toate 
județele patriei noastre și, repet
— dacă e posibil — să vă situați 
chiar pe primul loc în această 
mare întrecere ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !**).

Vă doresc dumneavoastră, tutu
ror locuitorilor județului și muni
cipiului Arad, multă sănătate, mul
tă, multă fericire ! (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate : se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R.!“. într-o 
atmosferă de mare entuziasm și 
de puternică unitate, toți cei pre- 
zenți la marea adunare populară 
ovaționează îndelung, cu însufleți
re, pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru secretarul său gene
ral, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

La întreprinderea textilă

La întreprinderea de vagoa

Vizita la Asociația economică cooperatistă și de stat sere

In fața machetei întreprinderii de vagoane
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VIZITA DE IU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUOETUL ARAU
Marea adunare populară d în municipiul Arad

Vizita de lucru a secretarului ge
nerai al partidului. președintele re
publicii. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
in județul Arad s-a încheiat printr-o 
grandioasă adunare populară. In pla
ta centrală a orașului s-au adunat 
peste 100 000 de muncitori, țărani, in
telectuali. tineri si virstnici — ro
mâni. maghiari, germani si de alte 
naționalități. Ei purtau steaguri tri
colore si roșii, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, grafice pe care 
erau Înscrise înfăptuiri și angaja
mente in muncă pentru îndeplinirea 
mobilizatoarelor obiective economi- 
co-sociale ce le revin din amplul 
program de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in pa
tria noastră.

In piață domnește o atmosferă săr
bătorească. atît de specifică intilni- 
rilor conducătorului partidului si sta
tului nostru cu oamenii muncii. Pe 
edificiile ce străjuiesc marea piață 
se aflau mari portrete ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, stemele parti
dului si republicii noastre, precum 
și urările : „Trăiască Partidul Comu
nist Român in frunte cu secretarul 
său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască comunismul 
— viitorul întregii omeniri !“, 
„Ceaușescu—România !“. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu—pace !“, 
„Ceaușescu la Arad — oaspetele nos
tru drag !“.

Sosirea In piață a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu este marcată cu puternice 
ovații și urale. Se dă expresie bucu
riei nețărmurite a populației iude
ului și municipiului Arad de a avea 

din nou ca oaspete scump pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu. fiu iubit și 
respectat al națiunii noastre, revolu
ționarul Încercat, cutezător, care și-a 
făcut din slujirea devotată a poporu
lui crezul întregii vieți.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Pavel Aron, prim-secretar al Comi
tetului județean Arad al P.C.R., a 
spus :

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
In aceste momente Înălțătoare, 

cînd avem marea și aleasa cinste de 
a fi in mijlocul nostru cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre socialiste, mă 
fac mesagerul glasului unanim al' tu
turor locuitorilor acestor străbune 
plaiuri românești, exprimlnd recu
noștința fierbinte a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii arădeni — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — pentru înalta onoare 
ce ne-o faceți, de a fi oaspetele drag 
al județului nostru, beneficiind și de 
această dată, direct, de indicațiile 
și orientările dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Este pentru noi, arădenii, un mi
nunat prilej d^î va’aductjjinla’am- 
fetil inimilor, la «Cfeăstă m&rp atluWarfe 
populară, un vibrant omagiu' dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, eminent 
fiu al clasei muncitoare, al poporu
lui român, revoluționar consecvent 
și patriot înflăcărat, a cărui gîndire 
novatoare și acțiune neobosită mar
chează puternic întreaga dezvoltare 
a patriei noastre, dinamizează, prin 
exemplul dumneavoastră strălucit, 
prin consecventă și dăruire patrioti
că, prin identificarea cu înaltele as
pirații ale poporului, energiile crea
toare ale întregii națiuni.

Dorim, totodată, să exprimăm sen
timentele noastre de adîncă prețuire 
și aleasă considerație față de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru contribuția 
^"stimabilă pe care o aduce la 
_.^Cj&rea și Înfăptuirea politicii in
tern# și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru prodigioasa ac
tivitate consacrată dezvoltării știin
ței. invătămintului și culturii româ
nești, pentru aportul pe care îl aduce 
ca eminent om de știință și savant 
de renume mondial la îmbogățirea 
zestrei spirituale naționale și univer
sale.

Folosim acest prilej pentru a vă 
exprima deplina noastră adeziune 
față de tezele, ideile și orientările 
cuprinse in magistrala expunere 
prezentată la plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din 1—2 iunie a. c., care se 
constituie intr-un program de o în
semnătate excepțională teoretică si 
pfactică, tn care sînt înmănuncheate 
înțelept, cu științifică clarviziune, 
spiritul profund înnoitor, viziunea 
unitară asupra operei de făurire a 
prezentului socialist, de construire a 
viitorului comunist al patriei.

în cei peste 17 ani care s-au scurs 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, cea mai prosperă și fertilă pe
rioadă din istoria României, comu
niștii, oamenii muncii din județul 
Arad au beneficiat direct de sfatul 
dumneavoastră înțelept, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
de orientările clare formulate la fața 
locului, ceea ce constituie pentru or
ganele și organizațiile de partid, 
pentru toți cei ce trăiesc și muncesc 
înfrățiți pe aceste meleaguri un 
sprijin neprecupețit

Datorită Înțeleptelor Îndrumări și 
grijii permanente ce ne-o purtati. 
putem astăzi să vă raportăm că in 
județul Arad producția industrială a 
crescut în ultimul deceniu și jumă
tate de 4,2 ori ; o dinamică fără pre
cedent a cunoscut exportul, fapt ce 
confirmă vigoarea industriei româ
nești, creșterea competitivității pro
duselor pe piața mondială.

Volumul de investiții este In pre
zent de 5,5 ori mai mare ca în anul 
1965, cu pondere mare in industrie și 
agricultură. Au fost construite peste 
43 000 locuințe și alte obiective so- 
cial-culturale.

Agricultura județului a crescut de
2.3 ori într-un ritm mediu anual de
5.4 la sută. Toate acestea au deter
minat mutații radicale pe harta eco
nomică a județului, fapt ce s-a re
flectat în creșterea gradului de 
bunăstare și civilizație al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Pentru toate aceste realizări, oa
menii muncii din județul Arad, or
ganizația județeană de partid, pe lin
gă stima și respectul deosebit ce le 
nutresc pentru dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. iubit con
ducător de partid și de stat, vă aduc 
prinosul de recunoștință și întreaga 
gratitudine, multumindu-vă din a- 
dincul inimilor.

Punlnd un accent deosebit, așa cum 
ați indicat dumneavoastră, pe folosi
rea integrală a capacităților de pro
ducție, pe creșterea indicelui de uti
lizare a instalațiilor și mașinilor, pe 
modernizarea tehnologiilor de fabri
cație, pentru realizarea unor produ

se competitive, cu consumuri reduse 
de materii primeai energie, vă ra
portăm că marea majoritate a între
prinderilor industriale și-au înde
plinit înainte de termen sarcinile ce 
le-au avut, ponderea produselor noi 
și modernizate in ansamblul produc- 
ției-marfâ realizate reprezentind 42 
la sută.

Analizînd critic șl autocritic activi
tatea desfășurată in acest an. în spi
ritul exigentelor formulate de dum
neavoastră. trebuie să spunem des
chis că rezultatele obținute nu sint 
pe măsura posibilităților județului, 
că încă se mai manifestă serioase 
deficiente într-o serie de unități e- 
conomice.

Ferm convinși că avem condiții 
pentru înlăturarea neajunsurilor, vă 
asigurăm că vom acționa cu răspun
dere pentru promovarea tehnicii și 
tehnologiilor avansate, dezvoltarea 
activității de autoutilare, de integra
re a producției, de reducere și li
chidare a importurilor.

Așa cum ne-ati indicat, vom re
duce consumurile de materii prime, 
combustibil și energie, vom recupe
ra și repune In circuitul economic 
toate materiile și piesele refolosibile. 
Am stabilit un program concret de 
utilizare a resurselor de argilă, pia
tră de construcții, diatomit, mar
mură, a apei geotermale în indus
trie, agricultură și pentru Încălzirea 
apartamentelor și am trecut deja la 
pregătirile necesare pentru a se con
strui în acest an primele microhi- 
drocentrale pe apele interioare ale 
județului.

Dorim să exprimăm. In cadrul 
acestei grandioase adunări popu
lare. înalta prețuire și deplina ade
ziune a tuturor oamenilor muncii 
din județul Arad față de activitatea 
neobosită pe care o desfășurați in 
«copul dezvoltării și modernizării 
agriculturii, înfăptuirii noii revolu
ții agrare. Toate măsurile stabilite 
în acest scop au creat un climat de 
angajare mai puternică în rindul 
locuitorilor satelor, fapt reflectat in 
interesul sporit al lucrătorilor ogoa
relor pentru pregătirea în cele mai 
bune condiții a recoltei din acest an, 
dezvoltarea și modernizarea zooteh
niei, Întronarea ordinii și disciplinei, 
realizarea integrală a programului 
de autoaprovizionare in profil teri
torial. fiind hotăriți ca județul Arad 
«ă-și mențină titlul de fruntaș.

Tinind seama de sarcinile deose
bit de complexe care stau In fata 
noastră in această etapă, acționăm 
pentru creșterea capacității de mo
bilizare a organizațiilor de partid. 
Întărirea rolului lor conducător In 
toate sectoarele vieții economi- 
co-sociale, a legăturilor cu masele 
largi de oameni ai muncii, pentru 
îmbunătățirea continuă a stilului și 
metodelor de muncă.

însușindu-ne In întregime aprecie
rile critice pe care le-ați făcut cu 
prilejul acestei vizite, vom desfă
șura în toate organizațiile de partid, 
de masă si obștești o largă activitate 
ideologică, vom intensifica munca 
politică, educativă, pentru ca toți oa
menii să Înțeleagă sarcinile ce le re
vin, să participe efectiv Ia înfăp
tuirea lor. promovînd și întărind spi
ritul combativ, militant, revoluționar 
în munca și viata comuniștilor, a 
tuturor cetățenilor județului, spo
rind exigența față de activitatea ca
drelor din toate sectoarele.

Doresc să reafirm, in numele tu
turor locuitorilor județului Arad 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — deplina noastră 
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru. în- 
credințîndu-vă, stimate tovarășe se
cretar general, că organizația jude
țeană de partid, toți oamenii muncii 
din județul Arad vor acționa cu 
toată hotărârea și energia pentru a 
îndeplini in mod exemplar sarcinile 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, aducîndu-ne contribuția la 
înfăptuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea al 
partidului.

în continuare a luat cuvîntul to
varășul Aurel Cioruga, director ge
neral al Grupului de întreprinderi 
pentru producția de vagoane Arad, 
care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cu nemărginită bucurie și emoție 

îndeplinesc mandatul încredințat de 
constructorii de vagoane arădeni de 
a vă exprima, la această entuziastă 
adunare populară, sentimentele de 
adîncă recunoștință pentru prilejul 
oferit de a vă revedea în mijlocul 
nostru, pe dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului român, emi
nent conducător al partidului și sta
tului, personalitate de frunte a lumii 
contemporane. k

Permiteți-mi ca, în numele colec
tivului nostru de muncă, să vă adre
sez cele mai călduroase și sincere 
mulțumiri pentru indicațiile deosebit 
de prețioase pe care ni le-ați dat 
astăzi, cu prilejul vizitei la între
prinderea noastră, și vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom munci cu pasiune revo
luționară pentru traducerea lor in 
viață în mod exemplar, că vom ac
ționa cu mai multă hotărîre pentru 
valorificarea superioară a gindirii 
tehnice și a experienței pe care o 
avem în construcția de vagoane.

Vă raportăm că pe 5 luni ale anu
lui curent producția-marfă a fost 
realizată integral și s-au produs pes
te plan 4 vagoane călători, 7 vagoane 
metrou, s-au depășit sarcinile la uti
lajele metalurgice, la boghiuri, 
arcuri, S.D.V.-uri și autoutilări și in
vestiții.

înfăptuind neabătut indicațiile 
dumneavoastră cu privire la recupe
rarea și valorificarea resurselor ma
teriale refolosibile și de economisire 
a consumurilor, în acest an am rein
trodus in circuitul economic aproape 
3 000 tone metal, am economisit 
1 000 MWh energie electrică, 500 tone 
combustibil convențional. Am reali
zat, de asemenea, integral planul 
producției nete pe 5 luni, iar sarci
nile la export pe devize libere au 
fost depășite cu 1,3 milioane dolari. 
Am reușit să recuperăm restanțele la 
export pe anul trecut și vom livra, 
pînă la finele semestrului I a.c., 85 
ia sută din vagoanele de călători și 
81 la sută din cele de marfă din 
producția contractată pe acest an pe 
devize libere.

Analizindu-ne activitatea prin 
prisma exigentelor formulate de 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, sîntem conștient! că 
în întreprinderea noastră se mențin 
încă neajunsuri în organizarea și ur
mărirea realizării ritmice a produc
ției, în respectarea ordinii și disci

plinei Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, de hotări- 
rea noastră fermă de a înlătura de
ficiențele existente și de a înfăptui 
neabătut sarcinile și indicațiile pe 
care ni le-ați dat astăzi, cu prilejul 
vizitei. »

Doresc să vă exprim, in numele 
celor peste 12 000 de constructori de 
vagoane din întreprinderea noastră, 
și cu acest minunat prilej, adeziunea 
deplină fată de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, recunoștința vie pentru tot ceea 
ce faceți spre binele și fericirea po
porului român.

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

în cuvîntul său, tovarășa Aurelia 
Brădin, filatoare, secretar al comi
tetului de partid la întreprinderea 
textilă „U.T.A.", a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca. în nu

mele textiliștilor arădeni, să exprim 
nemărginita bucurie de a vă avea din 
nou in mijlocul nostru, pe dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. cel mai iu
bit fiu al poporului, care vă consa- 
crați întreaga viață și muncă înfăp
tuirii celor mai înalte năzuințe ale 
națiunii noastre socialiste.

Folosesc acest prilej pentru a ex
prima sentimentele noastre de grati
tudine și înaltă considerație pe care 
le nutrim fată de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit om politic și de stat, savant 
de renume mondial, pildă vie de slu
jire fără preget a intereselor supreme 
ale partidului și poporului nostru.

Magistrala dumneavoastră expu
nere. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, rostită la recenta plenară 
lărgită a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român constituie 
pentru colectivul nostru de muncă, 
la fel ca și pentru întreaga noastră 
națiune, un măreț program de acțiu
ne pentru trecerea la o nouă calitate 
in viata economică și socială, in acti
vitatea ideologică și politico-educa- 
tivă de formare a omului nou. con
structor conștient al socialismului și 
comunismului.

Actionind pentru aplicarea neabătu
tă a indicațiilor pe care ni le-ați dat 
cu prilejul vizitelor anterioare, or
ganizația de partid, conducerea colec
tivă din întreprindere acționează cu 
fermitate pentru creșterea eficienței 
economice, valorificarea superioară a 
materiilor prime, reducerea consumu
rilor specifice, extinderea policalifi
cării. a lucrului la mai multe mașini, 
întărirea ordinii și disciplinei, reali
zarea sarcinilor de plan la principalii 
Indicatori, fiind hotăriți să obținem 
1 000 tone fire tip bumbac din ma
terii prime recuperabile.

Vă raportez, stimate tovarășe secre-'e 
tar general, că, tradUcind' ân vfațS> 
indicațiile dumneavoastră cu privire 
la reducerea importurilor de materii 
prime. în semestrul II al acestui an 
vom realiza o economie de aproape 
350 tone fibră de bumbac, față de 
sarcina inițială, urmind ca în anul 
1985 să reducem materia primă din 
import cu aproape 2 000 tone.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că întregul co
lectiv de muncă al întreprinderii 
textile este hotărît să facă totul pen
tru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru, 
a prețioaselor indicații pe care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitei, sporin- 
du-ne astfel contribuția la edificarea 
socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul scump al României.

Muncitorii din Întreprinderea noas
tră vă urează din inimă, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, dum
neavoastră și mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu. multă sănătate, pu
tere de muncă pentru propășirea po
porului român. înflorirea și măreția 
României socialiste.

Tovarășul Teofil Gavaziuc, lăcătuș, 
secretar al Comitetului U.T.C.. între
prinderea de strunguri Arad, a spus:

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
în numele tinerilor din întreprin

derea de strunguri, al tuturor tineri
lor din municipiul și județul Arad 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — permiteti-mi să 
exprim sentimentele de înaltă re
cunoștință față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
nera) Nicolae Ceaușescu, eminent și 
strălucit conducător al partidului și 
statului nostru, pentru condițiile mi
nunate de muncă și viață de care se 
bucură tineretul din patria noastră.

îngăduiți-mi, totodată, să exprim 
simțămintele de aleasă stimă și 
nemărginită prețuire ale întregului 
tineret arădean față de prodigioasa 
activitate politică și științifică pe 
care o desfășoară cu înaltă pasiune 
revoluționară tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu pen
tru afirmarea puternică a invăță- 
mîntului, științei și culturii româ
nești.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că tinerii, alături de toți oa
menii muncii, acționează cu multă 
dăruire patriotică pentru transpu
nerea în viață a indicațiilor dumnea
voastră de modernizare a întreprin
derii, reușind să realizăm aproape 
trei strunguri pe un muncitor, față 
de numai 1,2 în 1977, să extindem 
poliservirea utilajelor.

Pentru a reduce importurile și a 
valorifica din plin potențialul tehnic 
și uman pe care îl avem, oamenii 
muncii din întreprinderea noastră 
și-au asumat sarcina ca o serie de 
mașini și utilaje prevăzute a se im
porta să le asimilăm noi și să redu
cem în acest fel efortul valutar al 
țării.

Vă raportăm că au fost realizate 
sarcinile la producția fizică, avînd 
depășiri de aproape 400 buc. strun
guri pînă la diametrul de 600 mm, iar 
la mașinile cu temă depășirea pro
ducției, pe primele 5 luni, se ridică 
la peste 50 mii. lei.

Folosim acest minunat prilej pen
tru a exprima totala adeziune a ti
neretului de pe străvechile melea
guri arădene față de ideile și tezele 
cuprinse in expunerea dumneavoas
tră la recenta plenară lărgită a 
Comitetului Central, la întreaga po
litică internă și externă a partidului 
și statului nostru, hotărîrea noastră 
fermă de a o înfăptui neabătut in 
viață.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
In frunte cu secretarul său general. 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mat 
iubit și apropiat părinte și prieten al 
tineretului !

Din adincul Inimii : Ceaușescu — 
tinerii 1

în continuare, tovarășul Antoniu 
Komivesl, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. „Avintul" Peci- 
ca, vicepreședinte al Consiliului ju
dețean al oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, a spus :

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
Aici, la această mare adunare 

populară din Arad, trăiesc un mo
ment de profundă satisfacție șl in
tensă bucurie prilejuite de vizita 
dumneavoastră In județul Arad, con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru, în cadrul amplului și 
permanentului dialog ce-1 purtați cu 
poporul și țara. Emblema prezentu
lui comunei Pecica este spicul de 
aur al griului. Dintotdeauna. piinea 
de Pecica a fost bună, dar astăzi se 
consumă fără grija zilei de mîine, 
încoronind masa tuturor gospodarilor 
din Pecica și din întreaga țară. Dru
mul pîinii, al belșugului îl putem în
registra învingători prin cîteva ci
fre, expresie a hărniciei pecicanllor, 
români șl maghiari, care au deprins 
aceeași limbă, a graiului muncii 
creatoare, cum atît de adevărat și 
frumos v-ați exprimat, tovară
șe secretar general, și la re
centa plenară a Comitetului Central, 
în anul trecut am obținut în me
die 9 400 kg de porumb la hectar 
și 6100 kg de griu, livrind Ia 
fondul centralizat al statului peste 
10 500 tone cereale. Am muncit și 
vom munci în așa fel. stimate to
varășe secretar general, incit să 
realizăm In acest an la Pecica re
cordul national al griului, aducin- 
du-ne o contribuție sporită la înfăp
tuirea programului de autoconducere 
Si autoaprovizionare teritorială.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Doresc să remarc în mod deose
bit cu acest prilej viziunea nouă, re
voluționară. spiritul realist, cute
zanța principială ce caracterizează 
magistrala dumneavoastră expunere 
la plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
document programatic de excepțio
nală valoare teoretică si practică 
pentru întreaga activitate de viitor 
a partidului si statului nostru, care 
ne dă certitudinea că istoria con
temporană a României va cunoaște 
noi si multiple Împliniri. în acest 
context, permiteti-mi să subliniez că 
oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din județul Arad împăr
tășesc intru totul convingerea că 
inestimabilele dumneavoastră idei si 
teze privind stabilirea locului în is
torie a originii, si continuității in 
bazinul carpa,tq-dunărean a poporu

lui f româo constituie fundamentul 
oricărei activități ideologice, teore
tice. politico-educative. Acestor co
mandamente le vom da răspuns prin 
fapte de muncă înfrățite puse in 
slujba scumpei noastre patrii co
mune. România socialistă, prin 
combaterea cu fermitate revoluțio
nară a oricărei manifestări de mis
tificare a adevărului istoric ce ar 
putea afecta unitatea de nezdrunci
nat a poporului român.

Trăiască frăția și unitatea de 
nezdruncinat a întregului nostru po
por in jurul Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul său. tovarășul Petru 
Reingruber, președintele Consiliului 
județean al oamenilor muncii de na
ționalitate germană, a spus :

Mult iubite Și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
Nu de mult, întreaga noastră na

țiune a urmărit cu deosebit interes 
lucrările plenarei lărgite a C.C. al 
P.C.R. Expunerea dumneavoastră 
constituie o valoroasă contribuție la 
îmbogățirea gindirii și practicii re
voluționare, pentru care vă exprimăm 
cea mai caldă recunoștință și hotă- 
rirea noastră de a acționa cu respon
sabilitate comunistă pentru însușirea 
temeinică și aplicarea neabătută în 
muncă și viață a acestui document
program.

Este o mare fericire pentru națiu
nea română că avem în fruntea parti
dului și a țării pe cel mai strălucit 
exponent al intereselor vitale ale cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității. ale tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, pe 
dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. omul de 
al cărui nume se leagă întreaga is
torie a României de azi. care a ridi
cat patria noastră la locul de cinste 
de care se bucură în rindul popoare
lor lumii.

Ca om al muncii de naționalitate 
germană, îngăduiți-mi să afirm, cu 
toată tăria, mîndria de a fi cetățean 
al României socialiste, să vă exprim, 
din adincul inimii, in numele oame
nilor muncii de naționalitate germană 
din județul Arad, prinosul nostru de 
recunoștință pentru modul strălucit 
de rezolvare a problemei naționale, 
care asigură egalitatea deplină 
în drepturi a tuturor fiilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, în toate 
domeniile vieții politice, economice și 
sociale.

Vedem în toate acestea încă o do
vadă a dezvoltării și adincirii con
tinue a democrației socialiste, a conso
lidării unității naționale, a frăției și 
prieteniei tuturor oamenilor muncii, 
în jurul P.C.R.. al secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru edificarea socialismului și co
munismului în România — patria 
noastră comună, liberă, independentă 
și suverană.

Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană din județul 
nostru se angajează în fața dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să desfășoare 
in cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste o susținută ac
tivitate de educare patriotică, re
voluționară a oamenilor muncii, 
în strinsă unitate și frăție cu toți 
locuitorii județului, pentru a contribui 
la ridicarea pe noi culmi de progres 
și civilizație a României socialiste. 
Prin întreaga noastră activitate vom 
cultiva spiritul de solidaritate și fră
ție. unitatea tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, luînd ati
tudine fermă împotriva oricăror ma
nifestări șovine, naționaliste, dind o 
ripostă hotărâtă oricăror încercări ale 
cercurilor reacționare de a submina 
această mare cucerire revoluționară 
a poporului nostru.

In timpul vizitei la l,A.S. „Scinteia?

'în încheiere; dbresc să vă asigur; 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că in întreaga noastră ac
tivitate vom manifesta intransigență 
revoluționară, spirit combativ și mi
litant, hotărîrea fermă de a înfăptui 
neabătut tezele, ideile și orientările 
cuprinse în magistrala dumneavoas
tră expunere la plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R., care deschide noi 
și largi orizonturi muncii șl vie
ții noastre, puse în slujba progre
sului și civilizației patriei comune 
— România socialistă.

Să ne trăiți întru mulți ani, cu 
multă sănătate și putere de mun
că, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea patriei 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe 
Goina, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Sîntana, a spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Trăim azi clipe de aleasă emoție 

și fericire prilejuite de întîlnirea, 
intr-un timp al muncii și în miezul 
unor împliniri, cu dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, 
conducător încercat și vizionar al 
destinului comunist al țării, aici, la 
noi, aproape de sufletele noastre, 
de glodurile și preocupările noastre, 
de vatra vechilor tradiții de luptă și 
muncă, de conștiință revoluționară, 
de istorie și ființă românească.

Oamenii muncii din Sîntana, ro
mâni și germani, lucrători ai ogoa
relor, care vorbesc o unică limbă, 
cea a muncii înfrățite, s-âu angajat 
cu toată convingerea la înfăptuirea 
revoluției agrare. Vă raportăm, sti
mate tovarășe secretar general, că 
în acest an vom înregistra o pro
ducție de 5 500 kg griu la hectar, la 
porumb 7 000 kg, la sfeclă de zahăr 
o producție totală de 14 000 tone, la 
legume și cartofi 10 000 tone, iar la 
carne peste 1 200 de tone.

Expunerea dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. la 
plenara lărgită a C.C. al P.C.R. ne-a 
limpezit în conștiință menirea noas
tră. ne-a deschis noi căi pe care 
sintem chemați să mergem în în
făptuirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintarea 
României spre comunism. Am re
găsit în densitatea ideilor omul, ca 
scop suprem al întregii dezvoltări e- 
conomico-sociale. am înțeles că noi. 
țăranii, clasă socială importantă, vom 
urma un proces dialectic. în care 
ponderea noastră calitativă va cres
te. și astfel sîntem hotăriți. păstrîn- 
du-ne tradițiile si virtuțile, să fa
cem totul pentru a moderniza a- 
gricultura si a cultiva pămîntul in 
condiții de eficientă economică ma
ximă.

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Vizita de lucru cu care atl ono

rat astăzi comuna noastră constituie 
un prilej de deosebită importantă, 
un stimulent mobilizator pentru noi 
toil si vă asigurăm că indicațiile pre
țioase pe care hi le-ati dat vor 
prinde viată prin fapte exprimate in 
realizarea exemplară a sarcinilor 
economico-sociale.

Sîntem hotărîti să muncim astfel 
Incit unitatea noastiă. prin munca 
înfrățită a cooperatorilor, să ocupe 
si în viitor un loc de frunte în a- 
gricultura județului nostru și a 
tării.

Trăiască alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare — 
temelia de nezdruncinat a orîndulrii 
noastre socialiste !

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid adresează tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în numele 
tuturor pârtiei pantilor la marea a- 
dunare populară din municipiul 
Arad, rugămintea de a lua cuvîntul.

In aclamațiile și uralele pre
lungite ale celor prezenți a luat 
cuvîntul TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bit interes și mare atenție, fiind sub
liniată cu vii și puternice aplauze. 
S-a dat expresie, si cu acest prilej, 
hotărîrii clasei muncitoare arădene. 
lucrătorilor ogoarelor, intelectualită
ții. tuturor oamenilor muncii din a- 
ceastă parte a țării — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — de a rfiunci cu abnegație, în 
strinsă unitate, pentru a da viată 
mobilizatoarelor sarcini cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al partidului, programului de înflo
rire a patriei noastre socialiste, de 
a sluji cauza păcii. înțelegerii și 
cooperării internaționale.

In încheierea adunării, luînd cu
vîntul. primul secretar al comitetu
lui județean de partid a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Permiteti-mi ca. în numele comu
niștilor. al tuturor locuitorilor jude
țului Arad, să vă mulțumim din 
adincul inimilor noastre, cu cele mai 
alese sentimente de stimă si respect, 
pentru vizita efectuată în județul 
nostru. Indicațiile, criticile si obser
vațiile făcute la fața locului, sarci
nile desprinse din ampla și bogata 
dumneavoastră cuvîntare la această 
adunare populară ne dau un nou 
imbold în munca noastră, ne obligă 
să ne reconsiderăm întreaga activi
tate ne linia obținerii unei calități 
noi. superioare. în condiții de efi
cientă sporită, de punere în valoare 
a noi rezerve materiale și umane în 
toate sectoarele vieții social-econo- 
mice.

Avind tn dumneavoastră un model 
strălucit de cutezanță în abordarea 
noului, de identificare totală cu cele 
mai nobile și înalte aspirații ale po
porului nostru, vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort, ne vom 
face datoria la cele mai înalte cote 
ale exigenței revoluționare. în spirit 
partinic, pentru ca neajunsurile sem
nalate să Re înlăturate cit mai grab
nic, pentru perfecționarea activității 
noastre, pentru creșterea răspunderii 
și disciplinei, a dăruirii în îndepli
nirea sarcinilor și afirmarea noului. 

Escală la
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a sosit joi seara 
la Timișoara, în drum spre Bucu
rești. după vizitele de lucru între
prinse împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în zilele de 9 și 10 iunie, 
în iudețele Bihor și Arad.

In întimpinarea secretarului gene
ral al partidului, pe aeroport se aflau 
tovarășul Petre Dănică, prim-secre
tar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., precum și reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

O companie alcătuită din militari 
ai forțelor noastre armate, membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire militară a tinere
tului a prezentat onorul.

Sosirea in
în cursul serii, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu S-au reîntors in Capitală. 
Pe aeroportul Otopeni. conducătorul 
partidului și statului a fost salutat 
de tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Virgil Cazacu, Nicolae Constantin,

& j

Exprimlndu-vă încă o dată lntrea- a 
ga gratitudine, vă asigurăm că vom j 
acționa cu toată hotărîrea, cu conști- ' 
ința neclintită că ne vom face dato
ria, că vom răspunde eforturilor dum
neavoastră, pentru îndeplinirea exem- I 
piară a tuturor sarcinilor ce ne revin 
in acest an și pe întregul cincinal.

Trăiască Partidul Comunist Român 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

Adunarea populară din Arad se în
cheie într-o atmosferă entuziastă. 
Din nou. cu putere, se ovaționează 
pentru gloriosul nostru partid comu
nist, pentru România socialistă, pen
tru conducătorul încercat al po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru pace și înțelegere 
între toate popoarele lumii.

Hotărirea fermă de a acționa pen
tru transpunerea in viață a politicii 
interne și externe a partidului, reie
șită cu atita vigoare pe parcursul 
întregii vizite de lucru a secretarului 
general al partidului in județul și 
municipiul Arad, s-a regăsit în at
mosfera entuziastă cu care au fost 
înconjurați din nou tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
la plecarea din frumosul oraș de pe 
Mureș. Dind glas sentimentelor de 
nespusă dragoste și prețuire pe care 
le nutrește întreaga populație a tării, 
miile de arădeni aflati la decolarea 
elicopterului prezidențial scandau 
neîntrerupt cu putere : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu la Arad — oaspetele nos- • 
tru drag !“.

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

S-a intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România. Tineri, pio
nieri și șoimi ai patriei au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu. cu dragoste 
Și emoție, frumoase buchete de flori.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R., Pavel Aron, 
l-a asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că organele și organizațiile 
de partid, comuniștii, toti oamenii 
muncii din județul Arad — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — vor„actiona in strinsă uni
tate pentru a transpune în viată sar
cinile și indicațiile prețioase date cu 
prilejul noii vizite de lucru in a- 
ceastă parte a tării.

Tn aclamațiile șl uralele mulțimii, 
elicopterul prezidențial a decolat.

Timișoara
S-a Intonat Imnul de Stat al Repu

blicii Socialiste România. Tineri și ti
nere au oferit frumoase buchete de 
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Miile de oameni ai muncii timi- i 
șoreni aflati pe aeroport au făcut o 
entuziastă primire secretarului ge
neral al partidului. S-a scandat 
cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de dragoste 
și stimă cu care au fost înconjurați.

După o scurtă escală pe aeroportul 
din Timișoara, aeronava prezidențială 
s-a îndreptat spre București,

Capitală
Ludovic Fazekas, Petre Lupu, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Rădu- 
lescu. Ștefan Andrei. Emilian Do- 
brescu, Mihai Gere. Suzana Gâdea, 
Elena Nae, Constantin Olteanu, loan 
Ursu, Richard Winter.
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SEMNĂTURI PENTRU PACE, 
SEMNĂTURI PENTRU VIAȚĂ!

COMUNICAT
cu privire la ședința a XXXVI-a a sesiunii 

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
CETĂȚENI Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA!

Cu conștiința înaltei datorii față de prezentul și viitorul patriei, față de des
tinele întregii omeniri, semnați Apelul poporului român pentru dezarmare, pace, 
pentru o Europă tără arme nucleare, pentru o lume a păcii!

Faceți să răsune tot mai puternic în lume voința fiicelor și fiilor milena
rului pămînt al patriei de a se face totul pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru realizarea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare!

Din APELUL POPORULUI ROMAN adresat sesiunii speciale a 
Organizației Națiunilor Unite consacrată dezarmării

„Ne mîndrim cu activitatea secretarului 
general al partidului consacrată păcii, 
intereselor vitale ale poporului nostru 

și ale intregii omeniri"
Hala uneia din marile secții de 

producție de la întreprinderea 
„Electronica" din Capitală a fost 
ieri neîncăpătoare pentru ma
rele număr de muncitori veniți 
să-și exprime năzuințele lor fier
binți de pace, voința fermă de a-și 
înzeci eforturile, alături de ceilalți 
oameni ai muncii din țara noastră, 
de popoarele din lumea întreagă, 
pentru a impune oprirea cursei 
înarmărilor, înlăturarea pericolului 
de război.

In cuvinte calde, muncitorul 
’’anduru Ștefan a exprimat recu
noștința fierbinte față de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru neobosi
ta sa activitate pusă în slujba celor 
ce muncesc, a păcii șl libertății tu
turor popoarelor. „Poporul nostru 
— a spus vorbitorul — își urmează 
cu Încredere președintele iubit, care 
il conduce cu înțelepciune pe calea 
bunăstării și progresului. Sîntem 
mindri că avem un asemenea con
ducător încercat, care luptă pentru 
înfăptuirea aspirațiilor vitale de 
pace, dezarmare și înțelegere ale 
tuturor popoarelor".

„Munca este crezul nostru, iar 
pacea reprezintă năzuința cea mai 
arzătoare" — a spus muncitoarea 
Precu Florica. „In numele celor 
mai nobile idealuri ale omenirii, al 
mamelor și al tuturor copiilor, 
adresăm reprezentanților statelor 
participante la cea de-a doua se
siune specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării 
chemarea să facă tot ce depinde de 
ei pentru ca să se treacă cit mai cu- 
rind posibil Ia dezarmare, să se 
pună stavilă cursei înarmărilor cit 
nu este prea tîrziu".

,.Mă străduiesc să-mi cresc copiii 
sănătoși și să-i educ astfel înclt să 
devină oameni adevărațl, care să-și

„Semnăm Apelul cu conștiința înaltei îndatoriri 
față de prezentul și viitorul patriei"

Puternicul detașament muncito
resc de la întreprinderea „Auto
buzul", din Capitală, a dat glas, in 
cadrul unui însuflețit miting des
fășurat în marea hală de montaj, 
hotărlrii de a acționa. împreună 
cu toți oamenii muncii din patria 
noastră, cu toate forțele iubitoare 
de pace din lume, jn vederea 
opririi cursei înarmărilor, făuririi 
unei lumi fără arme și fără răz
boaie. Minute în șir s-a scandat 
„Ceaușescu — Pace", „Ceaușescu
— Dezarmare". „NU rachetelor în 
Europa", reafirmîndu-se deplina și 
epftaiasta adeziune a oamenilor

{ăfi din întreprindere Ia stră- 
ludjjele inițiative de pace ale to
varășului Nicolae Ceaușescu.

In cuvinte emoționante, pârtiei - 
panții și-au exprimat adeziunea 
fierbinte la Apelul poporului ro
mân adresat sesiunii speciale a 
Organizației Națiunilor Unite con
sacrată dezarmării.

„Ca fiu al unui popor pentru 
care pacea, liniștea și dreptatea re
prezintă o milenară concepție de 
viață, o condiție esențială de exis
tentă — a declarat tovarășul Nicu 
Vlășceanu, președintele Comitetu
lui Organizației Democrației și 
Unității Socialiste din întreprindere
— îmi însușesc întru totul Ideile 
atit de generoase ale Apelului, do
cument prin care întregul popor 
își manifestă voința sa nestrămu
tată de pace. Glasul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este însuși gla
sul poporului. De aceea susțin cu 
hotărîre inițiativa secretarului ge
neral al partidului, vibranta sa 
chemare la rațiune, la înfăptuirea 
dezarmării acum, pînă nu au căzut 
primele bombe nucleare".

Maistrul Dumitru Cioranu a cu
noscut direct ororile celui de-al 
doilea război mondial. „Asupra 
planetei noastre — a spus el — 
planează acum din nou pericolul 
unui război. Partidul. secretarul 
său general ne cheamă să ne ridi

„Forța unită a popoarelor poate asigura dreptul 
fundamental al fiecărui om — dreptul la viață"

Sute de oameni ai muncii de la 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc de la Pitești și-au dat in- 
tilnire la o impresionantă adunare 
în sprijinul păcii și dezarmării. 
Sînt prezent! muncitori, maiștri, 
tehnicieni, ingineri, economiști, so
siți direct din ateliere si halele de 
producție. Ei scandează cu însu
flețire : „Ceaușescu — Pace 1“ ;
„Dezarmare — Pace !“.

Deschizînd mitingul, tovarășul 
Gheorghe Călin, secretar al Comi
tetului municipal de partid Pitești, 
a reliefat dorința fierbinte a po
norului nostru, reafirmată cu pu
tere în Apelul adresat sesiunii spe
ciale a O.N.U., de a face totul 
n°ntru asigurarea dreptului funda
mental al oamenilor la pace, la 
viată si libertate.

In același sens, operatorul chi
mist Ionel Tănase arăta : „Ca să 
ne bucurăm din plin de acest drept 
este nevoie de întrajutorare, de 
prietenie si unire intre popoare, 
pentru a da riposta cuvenită celor 
ce vor să arunce omenirea într-o 
vilvătaie catastrofală. Iată de ce 
subscriu din întreaga mea ființă 
la inițiativele de pace ale condu
cătorului iubit al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la Ape
lul poporului nostru adresat sesiu
nii speciale a O.N.U. si de fapt 

iubească țara și să muncească pen
tru a o înălța pe cele mai înalte 
culmi — a arătat la rindul el mun
citoarea Dobre Paula. De aceea 
urăsc tot ce le poate amenința 
viața, fericirea lor și a tuturor co
piilor lumii. Este supremul argu
ment pentru care mă pronunț cu 
hotărîre pentru pace, pentru dezar
mare".

Tînărul Bucur Aurelian a sub
liniat, în cuvîntul său : „Noi, tine
rii. care abia începem să cunoaș
tem viata, sîntem împotriva arme
lor si a mortii. ne pronunțăm 
pentru înfăptuirea unei lumi fără 
arme și fără războaie. De aceea 
ne angajăm să muncim în așa 
fel incit să răspundem cu cinste 
Îndemnului tovarășului Nicolae 
Ceausescu de a ne îndeplini dato
ria la locurile noastre de muncă, 

.de a apăra pacea intregii omeniri".
în încheierea adunării, participan

ta au adoptat textul unei telegra
me adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : 
„Vibranta dumneavoastră chemare 
la rațiune si pace, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor intregii omeniri, a 
dreptului suprem la viată si liber
tate. constituie pentru totl un nou 
și puternic îndemn la mobilizarea 
tuturor forțelor în direcția înfăptui
rii politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru".

De asemenea, a fost adoptat 
textul unei moțiuni adresate sesiu
nii speciale a Adunării Generale a 
O.N.U., în care se exprimă speran
ța că sesiunea va adopta măsuri 
concrete in direcția opririi cursei 
înarmărilor, reducerii cheltuielilor 
militare și armamentelor, pentru a- 
părarea vieții, libertății și indepen
denței popoarelor, grav amenințate 
de pericolul unui cataclism nu
clear. (N, Plopeanu).

căm glasul, să acționăm uniți ală
turi de celelalte popoare pentru 
oprirea cursei nebunești către o 
catastrofă nucleară, pentru asigu
rarea dreptului la viată. Cu conști
ința înaltei îndatoriri față de pre
zentul și viitorul patriei, față de 
destinul întregii omeniri, voi semna 
Apelul adresat sesiunii speciale a 
O.N.U.".

Numeroși alți vorbitori. între 
care Ion Nenciu, secretarul comi
tetului de partid, Dumitru Luca, 
inginer șef, Gheorghe Micu, tehni
cian, Paulina Belaus, președinta 
comisiei de femei, au evidențiat 
atașamentul deplin la politica ex
ternă a României, subliniind, tot
odată, importanța care revine ac
tualei sesiuni speciale pentru eli
berarea omenirii de coșmarul nu
clear.

Voința de pace a tuturor celor 
prezenți și-a găsit firească expri
mare in semnăturile puse pe A- 
pelul adresat sesiunii speciale.

Intr-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică. participanții 
au adoptat o telegramă- adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care 
se arată : „Reafirmindu-vă senti
mentele noastre de fierbinte dra
goste, înaltă stimă și adîncă pre
țuire, vă mulțumim, tovarășe se
cretar general, pentru tot ce ați 
făcut șl faceți pentru ca glasul 
României socialiste să răsune in 
lume cu toată vigoarea și fermita
tea în apărarea intereselor vitale 
ale tuturor popoarelor, a dreptului 
fundamental al tuturor oamenilor 
— dreptul la viată și la pace".

De asemenea, a fost adresată o 
moțiune sesiunii speciale a O.N.U. 
in care se cere ca reprezentanții 
statelor prezente la lucrările aces
tui forum să dea ascultare și să 
respecte voința popoarelor de a 
trăi în pace și înțelegere (R. Bog
dan).

Întregii omeniri pentru a se spune 
un NU hotărît înarmărilor, răz
boiului".

La rindul lor. subinginerul Va- 
slle Oprea, operatoarea Elena Ar- 
senoiu. șeful de atelier Emil Cocoș 
si directorul combinatului, ingine
rul Gheorghe Zamfirescu, au dat 
glas hotărîrii celor 3 500 de oameni 
ai muncii din această mare unita
te economică a tării de a susține 
politica de pace a partidului si sta
tului nostru prin fapte demne de 
muncă.

In încheiere, s-a adoptat o tele
gramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. in care 
se exprimă voința muncitorilor pi- 
testeni de a acționa, alături de în
tregul nostru ponor, de forțele 
păcii din întreaga lume, pentru În
cetarea cursei înarmărilor șl asi
gurarea unui viitor de liniște În
tregii planete.

Cu același prilej, a fost adresa
tă o moțiune sesiunii speciale 
O.N.U. in care se exprimă speran
ța că hotărîrile ce vor fi adoptate 
la acest forum vor tine seama de 
glasul si voința popoarelor.

Rind pe rînd. cei prezenți și-au 
pus apoi semnăturile pe Apelul 
poporului român adresat sesiunii 
speciale a O.N.U. (Gh. Cîrstea).

Participanții la mitingul de la întreprinderea „Vulcan" din Capitalâ 
semnează Apelul Foto : Agerpres

„Stă în puterea popoarelor să salveze 
de la distrugere valorile civilizației"

In cadrul unei însuflețite adu
nări, colectivul de muncitori, 
maiștri, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea bucuresteană „Auto
matica" și-a exprimat adeziunea 
deplină la Apelul poporului român 
adresat sesiunii speciale a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

„Ceaușescu — Pace !“, „Nu vrem 
bombe, armamente — pace vrem 
pe continente !“. „Ceaușescu — 
România, pacea și prietenia" — 
aceste lozinci, scandate de partici- 
panții la adunare, au reflectat ho- 
tărîrea de a urma însuflețitorul 
îndemn la lupta pentru pace for
mulat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Expunerea la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., mîndria 
de a avea în fruntea partidului și 
a tării un neobosit militant pentru 
cele mai nobile aspirații ale uma
nității.

„Ca unul din cei ce-au cunoscut 
urgiile ultimului război mondial, 
nu pot decit să susțin din toată 
inima chemarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la intensificarea efortu
rilor tuturor oamenilor de bună 
credință în vederea apărării lumii 
de primejdia unui război atomic. 
Ne exprimăm întreaga recunoștință 
față de grija cu care secretarul 
general al partidului nostru ve
ghează la interesele poporului, ale 
păcii, destinderii și colabprării in
ternaționale". spunea în cuvîntul 
său maistrul Valentin Cazacu, pre
ședintele comitetului sindicatului. 
In același sens a vorbit și munci
torul Octavian Sasu, membru in 
consiliul oamenilor muncii din în

Umanul chip al păcii
Nimic pe lume nu-i mai luminos 
Decit umanul chip al păcii înflorind 
Pe toate continentele pămîntului, frumos 
Cind anotimpurile roadele-și cuprind.

Izvoarele se-aud pe lingă prunci și ele 
De pace și lumină, zilnic ridicate ;
In ele frunțile și păsările vin ca să se spele
Și-n tot ce-i bucurie, ritmul păcii pămîntene bate.

In România, ramul, griul, omul, munții 
Și cerul cu planetele-nflorind curat 
Sînt însăși pacea, biruința frunții 
Și visul ce-l visâm și-l apărăm neîncetat.

Ion CRINGULEANU

/n numele rațiunii, 
al viitorului omenirii

*

*

Imaginația omeneas
că, s-a spus, nu are 
limite. Așa să fie? 
lată, aflăm că la a- 
ceastă oră pe scoarța 
terestră slnt îngrămă
dite atitea arme nu
cleare incit fiecare lo
cuitor al planetei ar 
putea fi omorit de 
120 000 de ori! Mărtu
risesc, mi-e cu nepu
tință să Îmi închipui 
mai mult decit prima 
moarte a cuiva. Și 
nici intr-un caz cea a 
omenirii.. Aceasta de
oarece in varianta u- 
nui asasinat-sinucidere 
— primul și ultimul, 
neîndoielnic — sălăș
luiește atita monstruo
zitate și aberație incit 
ecranul imaginației re
fuză să-l cuprindă. 
Proiectul paraginii u- 
niversale, a Lumii-cre- 
matoriu, a gropii co
mune planetare reduce 
la perplexitate orice 
percepție umană.

Există la ora actua
lă atita armament nu
clear — ne spun tot 
cifrele — incit scoarța 
pămîntului intreg poa
te fi dezagregată de 14 
ori! Dar cine iși poate 
imagina măcar o pri- 
mă-ultimă spulberare 
a vetrei și sălașului 
umanității? Da, ima

ginația, oricit de dez
lănțuită, are margini... 
Iar dacă cifrele acestei 
morți la putere atomi
că sînt exacte — și ele 
sint exacte, aparținind 
experților O.N.U. pen
tru dezarmare — în
semnează că Ucenicul 
Vrăjitor care a capita
lizat focoasele aneanti- 
zării s-a jucat neper- 
mis de mult, se joacă 
încă sub ochii noștri 
stupefiați de-a „uite 
viața, nu e viata".

Există insă și alte 
cifre. Cele care intorc 
fața acestui Marte te
rifiant de la holocaust 
spre viață. Cifre care 
dovedesc și ce și cit 
ar putea ciștiga ome
nirea din prefacerea 
arsenalului ucigaș in 
investiție pentru viață, 
pentru lumina, sănăta
tea și înflorirea plane
tei, pentru bucuria de 
a viețui și conviețui a 
tuturor fiilor săi. In a- 
ceastă direcție, e drept, 
imaginația nu are limi
te : deserturi fertiliza
te, boli eradicate, bel
șug, acele „riuri de 
lapte și miere", expre
sia de basm a fericirii 
tuturor.

Pe acest teren ima
ginația omenească se

treprindere. care a omagiat acti
vitatea plină de dăruire și consec-- ' 
vență a președintelui tării in sluj
ba idealului edificării unei lumi 
fără arme și războaie.

De o caldă aprobare s-au bucu
rat cuvintele muncitoarei Stela Ni- 
culescu, care, intre altele, a spus : 
„Noi, femeile, care am dat viață 
copiilor noștri, nu vrem să trăim 
cu teamă pentru ziua de miine. ci 
vrem să ne creștem copiii în pace 
și liniște, ca ei să devină folositori 
patriei. De aceea imi voi pune cu 
toată convingerea semnătura pe 
Apelul poporului român către se
siunea specială a Națiunilor Unite".

Aceleași sentimente s-au regăsit 
și în cuvintele rostite de ceilalți 
Vorbitori — ing. Liviu Beghegea- 
nu, directorul intreprinderii, sub- 
ing. Vasile Șecleman, secretarul 
comitetului U.T.C., și ing. Grigore 
Mihail, președintele comitetului 
O.D.U.S.

Participanții la adunare au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se reafirmă adeziunea oa
menilor muncii de la întreprinde
rea „Automatica" la politica ex
ternă a României, angajamentul de 
a întări semnătura pusă pe Apel 
prin fapte de muncă. în folosul 
propășirii patriei.

In încheiere, cei prezenți și-au 
pus semnăturile pe Apelul adresat 
sesiunii speciale a O.N.U. Printre 
primii semnatari s-au numărat 
maistrul Dumitru Mărcuș. munci
toarea Rodica Șerban. muncitorul 
Ștefan Butnaru și alții. (O. Vasile).

**
*
*

*

află la ea acasă, aici și 
numai aici orice elan 
al fanteziei este bine
venit.

Imaginația omului a- 
leargă liberă spre zări
le vieții și demnității. 
Și se cabrează, refuză 
să treacă în Țara 
Nimănui-și-a-Groazei- 
Tuturor din fața celor 
40 000 de ogive nuclea
re, lovind înainte de 
orice altă țintă, mo
ment de moment, bu
nul simț și instinctul 
de conservare al ome
nirii, in ansamblul său.

Tocmai de aceea, 
răspunsul întregii su
flări românești la a- 
zeastă alternativă, răs
puns cuprins in Apelul 
poporului român adre
sat sesiunii speciale a 
Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezarma
re, pentru o Europă 
fără arme nucleare, 
pentru o lume a păcii 
este unul și unanim : 
opțiunea pentru viață, 
pentru pace si dezar
mare. Pentru cugetul 
șl simțirea românească 
orice altă politică nu e 
decit escaladarea spre 
inimaginabil.

Mircea 
SANTIMBREANU

Intre 8—10 iunie 1982 a avut loz 
în capitala Republicii Populare Un
gare — Budapesta, ședința a 
XXXVI-a ordinară a sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R, conduse de : G. Filipov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria. L. 
Strougal, președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
C. R. Rodriguez, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, W. Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane. J. Batmunh, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, W. 
Jaruzelski, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Constantin Dăscălescu. pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, G. Lazar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii. Populare Ungare, N. A. 
Tihonov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste. To Huu. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Vietnam.

In conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., la 
ședința sesiunii a participat o dele
gație a R.S.F.I., condusă de Z. Dra
gan, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal.

La lucrările sesiunii au luat parte 
ca invitați, în calitate de observa
tori, reprezentanți din Republica De
mocratică Afganistan. Republica 
Populară Angola. Etiopia Socialistă, 
Republica Democrată Populară Laos. 
Republica Populară Mozambic, Re
publica Democrată Populară Ye
men.

La lucrările sesiunii au luat parte 
N. V. Faddeev, secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, re
prezentanți ai comitetelor C.A.E.R. șl 
ai unor organizații economice In
ternaționale create de țările socia
liste.

A prezidat G. Lazar, conducătorul 
delegației Republicii Populare Un
gare. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.U.

Sesiunea consiliului a aprobat ac
tivitatea Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. intre ședințele a XXXV-a 
și a XXXVI-a ale sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

S-a relevat că. In 1981, țările mem
bre ale C.A.E.R., sub conducerea 
partidelor lor comuniste și muncito
rești. folosind avantajele orînduirii 
socialiste și mobilizînd resursele in
terne au făcut un pas important în 
realizarea sarcinilor cincinalului cu
rent. în dezvoltarea producției socia
le. în ritmuri înalte a crescut pro
ducția in ramurile determinante pen
tru progresul tehnico-știintific. In 
primul rînd în construcțiile de ma
șini, electronică, energetică si chi- 
mie. Partea principală a sporului 
producției industriale a fost realiza
tă pe seama creșterii productivității 
muncii. Cu toate condițiile climatice 
nefavorabile dintr-o serie de țări, vo
lumul producției agricole in 1981, în 
ansamblu pe țările membre ale 
C.A.E.R., s-a menținut la nivelul a- 
nului 1980. Au crescut schimburile 
reciproce de mărfuri ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R.. a căror pondere 
a reprezentat anul trecut 55 la sută 
din volumul total al schimburilor lor 
de mărfuri.

La sesiune s-a subliniat în unani
mitate că în dezvoltarea economiilor 
naționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. un rol în creștere revine 
adincirii în continuare ■ a colaborării 
și integrării economice socialiste, 
lărgirii legăturilor lor reciproce în 
producție, tehnico-științiflce și co
merciale. Această colaborare devine 
un factor tot mai însemnat al con
solidării pozițiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R. în economia mondială.

O importanță deosebită pentru în
tărirea unității și coeziunii comuni
tății socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.. pentru perfecționarea cola
borării lor1 economice și tehnico-ști- 
ințifice, au avut-o convorbirile con
ducătorilor partidelor și statelor fră
țești. inclusiv in cadrul intîlnirilor 
din Crimeea. Realizarea înțelegerilor 
convenite la aceste intilniri a contri
buit la dezvoltarea in continuare a 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R., in interesul soluționării cu 
succes a obiectivelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale trasate de congresele 
partidelor comuniste și muncitorești 
ale acestor țări.

In anul precedent a continuat ac
tivitatea planificată de transpunere 
In viată a Programului complex, 
programelor speciale de colaborare 
pe termen lung ale țărilor membre 
ale C.A.E.R.. a hotăririlor sesiunii. 
O mare atenție s-a acordat in acest 
context elaborării și organizării pro
ducției specializate de sisteme de 
mașini și utilaje moderne, care au o 
importanță deosebită pentru inten
sificarea economiilor, precum și pro
blemelor asigurării mai depline a 
populației țărilor frățești cu mărfuri 
industriale și alimentare de calitate 
superioară.

Joi după-amiază s-a înapoiat de la 
Budapesta delegația Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, care a participat la lucră
rile celei de-a XXXVI-a ședințe a 
sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
a] C.C. al P.C.R., Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, re
prezentantul permanent al Româ
niei in C.A.E.R., Emilian Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv a! C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Gheorghe Dolgu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Stoian. adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Ștefan Stancu, vice

Sesiunea a constatat că dezvoltarea 
economiilor naționale și a colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. a avut 
loc în condițiile înrăutățirii conjunc
turii pe piețele mondiale, intr-o si
tuație internațională complicată, ca 
urmare a activizării politicii de forță 
a statelor imperialiste, accelerării 
cursei înarmărilor și sporirii cheltu
ielilor militare, amestecului în tre
burile interne ale altor țări.

Cercurile imperialiste din S.U.A. șl 
dintr-o serie de țări ale N.A.T.O. au 
înăsprit. în scopul exercitării de pre
siuni politice, discriminarea în rela
țiile cu țările membre ale C.A.E.R., 
au trecut la aplicarea de „sancțiuni", 
la restrîngerea legăturilor econo- 
mico-comerciale cu acestea. în spe
cial cu R.P.P. și U.R.S.S. Se intensi
fică politica ilegală de blocadă eco
nomică împotriva Cubei frățești.

Declarația adoptată recent la re
uniunea de la Versailles arată că 
principalele țări capitaliste intențio
nează să complice și mai mult rela
țiile comerciale, de credit și în alte 
domenii economice cu țările membre 
ale C.A.E.R.

Reafirmind poziția exprimată în 
Declarația Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. din 22 ianuarie a.c., se
siunea respinge cu hotărîre aceste 
acțiuni și consideră că ele sînt în
dreptate spre ascuțirea încordării in
ternaționale si stinjenesc dezvoltarea 
colaborării pașnice reciproc avanta
joase. contravin intereselor nu numai 
ale țărilor membre ale C.A.E.R.. ci 
ale tuturor popoarelor lumii, repre
zintă o încălcare flagrantă a norme
lor unanim recunoscute in viata in
ternațională. a principiilor Cartei 
O.N.U. și ale Actului final al Confe
rinței pentru securitate si cooperare 
în Europa. Sesiunea consideră inad
misibil orice amestec in treburile in
terne ale Republicii Populare Polone, 
țară membră a C.A.E.R.

S-a subliniat în unanimitate că a- 
semenea acțiuni nu vor avea succes. 
Țările membre ale C.A.E.R., întărind 
coeziunea lor și colaborarea recipro
că. dezvoltînd relații cu alte state 
interesate în consolidarea păcii și co
laborării internaționale, sînt hotărite 
să asigure dezvoltarea lor fermă in 
continuare.

Țările membre ale C.A.E.R. acordă 
și vor acorda ajutor multilateral po
porului frate polonez în depășirea 
greutăților economice, în asigurarea 
condițiilor pentru dezvoltarea socia
listă în continuare a tării.

Sesiunea a examinat și adoptat 
programul de coordonare a planuri
lor economice pe 1986—1990, care tre
buie să contribuie la realizarea liniei 
partidelor comuniste și muncitorești 
pentru intensificarea producției în 
interesul creșterii bunăstării popoare
lor țărilor frățești. Se prevede că 
coordonarea planurilor va fi comple
tată cu convenirea de către țările in
teresate membre ale C.A.E.R. a poli
ticii economice și tehnico-științifice. 
O importanță deosebită în acest con
text trebuie să se acorde folosirii po
sibilităților diviziunii internaționale 
socialiste a muncii. în scopul accele
rării progresului tehnico-știintific șl 
al asigurării dezvoltării echilibrate a 
economiilor naționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Programul prevede intensificarea 
abordării multilaterale în solutionarea 
sarcinilor principale ale colaborării, 
lărgirea coordonării investițiilor în 
domeniile și obiectivele convenite. 
Vor fi elaborate propuneri privind 
dezvoltarea cooperării tehnico-știin- 
țifice și în producție, precum și in
troducerea pe această bază a reali
zărilor științei și tehnicii in ramurile 
cheie ale economiilor naționale.

Luînd în considerare necesitatea 
accelerării dezvoltării și creșterii efi
cienței economiilor Republicii Socia
liste Vietnam, Republicii Cuba și Re
publicii Populare Mongole, se pre
vede participarea lor mai largă la 
diviziunea internațională socialistă a 
muncii. în conformitate cu Programul 
complex, se are în vedere ca și în 
viitor față de aceste țări să se aplice 
condiții preferențiale convenite de co
laborare.

Acordînd o atenție deosebită unirii 
eforturilor în direcțiile cele mai im
portante ale progresului tehnico- 
știintific. conducătorii delegațiilor ță
rilor membre ale C.A.E.R. au semnat 
în timpul ședinței sesiunii conven
țiile generale de colaborare privind 
dezvoltarea și folosirea largă în eco
nomiile naționale a tehnicii micro
procesoarelor. precum și elaborarea șl 
organizarea producției specializate si 
în cooperare de roboti industriali. 
Programul lucrărilor privind micro
procesoarele. adoptat de sesiune, și 
acțiunile de colaborare convenite in 
domeniul tehnicii roboților prevăd 
efectuarea de cercetări științifice și 
proiectări comune, organizarea pro
ducției specializate de serie a com
plexelor de mașini tehnologice auto
mate, aparate și sisteme de conducere, 
dotate cu cele mai noi mijloace ale 
electronicii.

S-a semnat, de asemenea. Conven
ția multilaterală interguvernamenta- 
lă în problemele specializării și coo
perării în fabricarea de produse pe 
bază de elemente microelectronice 
pentru tehnica de calcul, de mate
riale și utilaje tehnologice pentru 
microelectronică.

președinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică. Grigore Bârgăoanu. 
locțiitorul reprezentantului permanent 
al României la C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Otopâni, 
delegația a fost întimpinată de tova
rășii Ludovic Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Petre Gigea, minis
trul finanțelor, loan Folea. ministrul 
geologiei.

Au fost prezenți Sandor Rajnai, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Budapesta, delega

ția română a fost salutată de Gydrgy 
Lazar, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U.. președintele Consi

Realizarea acestor documente va 
permite întărirea bazei pentru reuti- 
larea tehnică a economiilor naționa
le ale țărilor membre ale C.A.E.R., 
automatizarea proceselor de produc
ție in industrie, agricultură, a mul
tor tipuri de lucrări in sfera condu
cerii, va permite reducerea folosirii 
muncii manuale. în special in ope
rațiile cu volum mare de muncă și 
grele, economisirea de energie, ma
terii prime și materiale.

A fost examinat stadiul îndeplini- ' 
rii Convenției privind specializarea 
și cooperarea multilaterală interna
țională in producție și livrările re
ciproce de utilaje pentru centrale 
nuclearo-electrlce. S-a subliniat că 
transpunerea în viață a acestei con
venții va îmbunătăți substanțial sa
tisfacerea necesarului de energie e- 
lectrică al țărilor participante. Se
siunea a relevat că In aceste țări 
s-a desfășurat o activitate vastă le
gată de crearea capacităților de pro
ducție specializate, de organizare a 
producției șl livrărilor noilor utilaje 
complexe.

In cincinalul curent va începe pro- | 
ducția în cooperare de utilaje pen
tru instalațiile cu reactori energetici 
de tip apă-apă cu putere unitară de 
1 000 MW.

Sesiunea a adoptat recomandări 
privind dezvoltarea în continuare a 
colaborării în domeniul energeticii 
nucleare, specializării și cooperării 
în producția de utilaje pentru C.N.E.

La ședința sesiunii C.A.E.R. a fost 
relevată necesitatea intensificării 
colaborării legate de economisirea și 
folosirea rațională a combustibililor, 
energiei și materiilor prime, inclusiv 
a celor secundare. Organelor C.A.E.R. 
li s-a trasat sarcină să pregătească 
propuneri în această problemă, și în 
primul rînd în domeniul elaborării 
și introducerii de tehnologii și teh
nică care să economisească energie 
și materiale, lărgirii schimbului de 
experiență înaintată.

Ținînd seama de necesarul cres- 
cînd al populației de tipuri moder
ne de tehnică de uz casnic, sesiunea 
a adoptat un program de colaborare 
multilaterală în domeniul televiziu
nii în culori. Se prevede elaborarea 
și asimilarea producției pe baza spe
cializării internaționale a noi tipuri 
de televizoare color, cinescoape, a- 
paratură pentru studiouri, tehnică 
video, precum și a utilajelor tehno
logice și a aparaturii de măsură și 
control necesare pentru producerea j 
acestora.

S-a constatat cu satisfacție dez
voltarea in continuare a colaborării 
cu Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia pe baza Convenției din
tre C.A.E.R. șl R.S.F.I., precum și cu 
Republica Democratică Afganistan, 
Republica Populară Angola. Etiopia 
Socialistă. Republica Democrată '
Populară Laos, Republica Populară 
Mozambic, Republica Democrată
Populară Yemen.

Sesiunea a subliniat importanța în- 1 
„.tăririi colațiarății In. jdpfpeniul eco- 
...nomjei, științei și tehnicii cu țările,ț. 

care se orientează pe calea socialistă 
de dezvoltare și care tind spre legă
turi mai strinse cu consiliul, precum 
și cu toate țările In curs de dezvol- | 
tare. In 1981, țările membre ale 
C.A.E.R. au acordat asistență econo
mică și tehnică unui număr de 92 
state in curs de dezvoltare. în scopul 
consolidării. în principal, a sectoru
lui de stat al economiilor lor, valori
ficării resurselor naturale, lărgirii 
pregătirii de cadre naționale. S-a 
adoptat o hotărîre privind perfecțio
narea activității in cadrul C.A.E.R. 
in legătură cu colaborarea multilate
rală cu statele în curs de dezvoltare.

A fost reafirmată năzuința țărilor 
membre ale C.A.E.R. de a dezvolta 
relații economico-comerciale si teh- 
nico-științtfice cu statele capitaliste 
care sînt gata să colaboreze în con
diții de egalitate In drepturi si de 
avantaj reciproc, cu respectarea pre
vederilor corespunzătoare din Actul 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa. In acest con
text, s-a relevat dezvoltarea cu suc
ces a colaborării cu Republica Fin
landa. inclusiv pe baza convenției 
încheiate de ea cu Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc.

Conducătorii delegațiilor au expri
mat convingerea unanimă că adînci- 
rea consecventă și planificată a co
laborării pe multiple planuri dintre 
țările membre ale C.A.E.R. va con
tribui și in viitor la soluționarea cu 
succes de către popoarele acestor 
țări a obiectivelor economice si so
ciale ce stau în fata lor. va con
tribui la destinderea internațională, 
la cauza păcii și a progresului social.

Ședința a XXXVI-a a sesiunii 
C.A.E.R. s-a desfășurat intr-o at
mosferă de unanimitate, deplină În
țelegere reciprocă și colaborare to
vărășească.

♦
După terminarea lucrărilor sesiu

nii au avut loc ședințele Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R. si Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planificare, 
care au întreprins măsuri- pentru 
transpunerea in viată a hotăririlor 
adoptate la ședința a XXXVI-a a 
sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

liului de Miniștri al R. P. Ungare. 
Havasi Ferenc, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U.. secretar 
al C.C. a! P.M.S.U., Marjai Jozsef, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. reprezentant permanent al 
R. P. Ungare in C.A.E.R.. Faluvegi 
Lajos. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Mehes 
Lajos. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U.. ministrul industriei, 
Nagy Janos, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe. Ambrus 
Jănos, adjunct al ministrului comer
țului exterior. S. Meizel, locțiitorul 
reprezentantului permanent al R. P. 
Ungare in C.A.E.R.. de alte persoane 
oficiale ungare, precum si de N. V. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R

Au fost de fată Victor Boloian. am
basadorul României la Budapesta, 
precum și membri al ambasadei.

(Agerpre»)
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CELUI DE-AL 27-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRALIA

SYDNEY
Cu prilejul celui de-al 27-lea Congres al Partidului Comunist din Austra

lia, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel de-al 
27-lea Congres al P.C. din Australia, tuturor militanților partidului, oameni
lor muncii australieni un cald salut tovărășesc Împreună cu mesajul nostru 
de prietenie și solidaritate militantă.

Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România 
urmăresc cu sentimente de solidaritate activitatea pe care o desfășoară Par
tidul Comunist din Australia consacrată promovării intereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii, aspirațiilor de progres social, democrație și pace ale 
poporului australian.

în prezent, poporul român, strins unit In jurul Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuiește neabătut Programul de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în acest cadru, Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist Român a stabilit ca obiectiv strategic 
fundamental, în cincinalul 1981—1985, trecerea României de la stadiul de țară 
socialistă în curs de dezvoltare la cel de țară socialistă mediu dezvoltată. 
Acțibnînd pentru creșterea puternică a forțelor de producție, pentru sporirea 
avuției naționale și ridicarea în continuare a nivelului de trai al poporului, 
Partidul Comunist Român acordă, totodată, o atenție deosebită muncii poli- 
tico-ideologice, de educație revoluționară a maselor, dezvoltării continue a 
democrației socialiste, asigurînd un cadru larg de participare nemijlocită a 
clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului popor, la elabora
rea și înfăptuirea politicii interne și externe, la conducerea societății româ
nești.

Partidul Comunist Român și statul nostru, preocupîndu-se de edificarea 
cu succes a socialismului în România, promovează, totodată, o politică inter
națională dinamică și constructivă, menită să contribuie la statornicirea unui 
climat de pace, ințelegere și colaborare intre toate statele lumii. Poporul 
român se pronunță și militează cu consecvență pentru oprirea agravării si
tuației internaționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere 
și colaborare, pentru a nu se mai recurge la calea militară, la forță, în solu
ționarea diferitelor conflicte dintre state, pentru rezolvarea problemelor liti
gioase dintre state numai pe calea tratativelor, pentru încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării generale, in primul rind a celei nucleare, 
pentru făurirea unei noi ordini economice mondiale, pentru apărarea drep
tului fundamental al popoarelor, al oamenilor de pretutindeni la libertate, 
la pace, la viață.

Partidul Comunist Român dezvoltă ample legături de colaborare cu par
tidele comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, cu partide de 
guvernămint, cu mișcările de eliberare națională, cu alte forțe progresiste 
și democratice, acționind cu fermitate pentru respectarea principiilor inde
pendenței și autonomiei, deplinei egalități în drepturi, stimei și încrederii 
reciproce, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia po
litică, strategia și tactica, corespunzător condițiilor specifice in care-și des
fășoară lupta și activitatea, voinței și aspirațiilor fundamentale ale poporului 
respectiv.

Adresîndu-vă urarea, dragi tovarăși, de deplin succes în desfășurarea lu
crărilor congresului, reafirmăm și cu acest prilej satisfacția noastră față de 
dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare tovărășească 
dintre partidele noastre și ne exprimăm convingerea că aceste relații se vor 
dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și australian, al solidarită
ții tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste și democratice, al cauzei pă
cii, independenței, libertății, înțelegerii și colaborării între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei
în Capitală au continuat, joi, lu

crările reuniunii de cooperare bal
canică multilaterală în domeniul 
energiei și materiilor prime. în ca
drul dezbaterilor din ședința plenară 
au fost abordate probleme privind 
participarea organismelor Organi
zației Națiunilor Unite — C.E.E./ 
O.N.U., P.N.U.D., UNESCO, O.N.U.D.I. 
— și G.A.T.T. la realizarea unor pro
iecte de interes comun pentru țările 
balcanice. în paralel cu dezbaterile 
din plenara reuniunii își desfășoară 
lucrările grupul de redactare însăr
cinat cu elaborarea documentului fi
nal al reuniunii. Sintetizînd propu
nerile avansate de delegațiile parti
cipante, documentul este menit să 
evidențieze recomandările reuniunii 
cu privire la căile și modalitățile 
concrete de lărgire și diversificare a 
cooperării in Balcani în domeniul 
energiei și materiilor prime energe- 
tioe.

★
Ambasadorul Portugaliei la Bucu

rești, Sergio Sacadura Cabral, a ofe
rit, joi, o recepție, cu prilejul zilei 
naționale a acestei țări.

Au participat Gheorghe Chivules- 
cu, ministrul justiției. Petre Gigea, 
ministrul finanțelor. Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, repre
zentanți ai altor ministere și instituții 
centrale, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
în zilele de 7—10 iunie a avut loc 

la București ședința a XXIII-a a 
Grupei mixte de lucru româno-ceho- 
slovace pentru comerțul interior. De
legația română a fost condusă de Si- 
mion Dobrovici, adjunct al ministru
lui comerțului interior, iar delegația 
cehoslovacă, de Emil Vicel, adjunct 
al ministrului comerțului interior 
din R. S. Slovacă.

Cu acest prilej a fost analizat sta
diul contractărilor în cadrul schim
burilor de bunuri de consum pe anul 
1982 si s-au prevăzut extinderea șl di
versificarea schimburilor reciproce 
pe acest an, precum și pentru peri
oada 1983—1985.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie România — 
Marea Britanie au organizat, joi 
după-amiază, o manifestare cultura
lă. După cuvîntul de deschidere 
rostit de Roman Moldovan, vicepre
ședinte al asociației, au fost prezen
tate impresii de călătorie din Anglia 
de către prof. univ. Dinu C. Giures- 
cu. A fost prezentat apoi un film 
documentar englez. Au participat

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 Admiterea In lnvățămlntul supe

rior tehnic. Fizică (consultații)
15.20 La volan
15,35 Imagini din Anglia. Documentar
15,55 Emisiune in limba germană
17,40 Proprietari, producători, benefi

ciari. 34 de ani de la naționaliza
rea principalelor mijloace de pro
ducție

15,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.30 Pentru dezarmare și pace — po

ziția activă și constructivă a Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu

20.50 Teleclnemateca. Ciclul „Ecrani
zări după opere literare". „Bietul 
loanide".

>1,50 Un vast program de activitate po- 
Utico-id -’ogică. Dezbateri cultu
rale. ct- comunistului ta lite
ratură

22.20 1 na
P> GRAMUL 2

15,00 Varietăți muzlcal-eoregraflce
16,00 Pași de viată lungă
16.30 Melodii populare
17,00 Stadion — emisiune de actualita

te sportivă
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.30 concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu".
22,20 Telejurnal 

membri ai conducerii I.R.R.C.S., 
Asociației de prietenie România — 
Marea Britanie, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de fată Paul Cecil Henry 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București, membri ai ambasadei.

★
în zilele de 8—10 iunie au avut 

■loc ]a Craiova lucrările celei de-a 
IX-a reuniuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-sovietice de istorie.

Potrivit programului de cooperare 
științifică dintre cele două țări, is
toricii români și sovietici au prezen
tat, In cadrul reuniunii, rapoarte și 
comunicări pe temele : „Reforme și 
revoluții in istoria României și Ru
siei" și „Dezvoltarea culturii și ar
tei în România și Rusia în secolele 
XV—XVII".

S-au evidențiat principalele pro
bleme ale înfăptuirii marilor trans
formări revoluționare din cele două 
țări, precum și aspectele esențiale 
ale dezvoltării culturii și artei din 
România și Rusia în veacurile XV— 
XVII. Au fost subliniate, de aseme
nea. rolul și locul legăturilor tradi
ționale româno-sovietice, afirmate 
pe multiple planuri. în consolidarea 
ansamblului relațijlor dintre cele 
două țări, în promovarea raporturi
lor de strinsă prietenie și colaborare 
existente în prezent intre popoarele 
noastre.

★
La Cluj-Napoca a avut loc o a- 

dunare festivă consacrată împlinirii 
a 425 de ani de la înființarea Li
ceului industrial „Brassai Samuel" 
din localitate.

Cu acest prilej, participantii la a- 
dunarea festivă au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care, se spune:

Noi. toți slujitorii acestei școli — 
elevi și cadre didactice, români, 
maghiari și de altă naționalitate — 
ne angajăm față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ca. în spiritul 
ideilor, orientărilor si indicațiilor cu
prinse în magistrala expunere la 
plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 1—2 iunie 1982, să slujim cu 
întreaga noastră ființă înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului, să asigurăm, prin în
tregul proces instructiv-educativ. 
formarea tinerei generații în spiritul 
idealurilor socialismului și comunis
mului, al frăției si prieteniei dintre 
toți tinerii, fără deosebire de națio
nalitate. al dreptății și echității so
cialiste. al pasiunii pentru muncă, al 
sacrificiului pentru înălțarea si apă
rarea patriei, al suveranității Si in
dependenței României socialiste, 
pentru prosperitatea, bunăstarea și 
fericirea tuturor fiilor ei.

(Agerpres)

[AGENȚIILE DE PRESA
E® -• ne scurt

SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE 

A O N U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII

Chemări lucide la rațiune, pentru adoptarea 
unor programe concrete de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE — Trimisul 
Agerpres, Neagu Udroiu, transmite : 
Conturarea unei tehnologii a păcii 
— iată cum ar putea fi definit efortul 
vorbitorilor care s-au aflat pină in 
acest moment in fața microfonului in 
sala Adunării Generale a O.N.U. Ex
presia aparține ministrului de exter
ne austriac și a fost uzitată pentru 
a sugera mai pragmatic intensitatea și 
concretețea eforturilor ce se cer de
puse in direcția opririi cursei înar
mărilor, pentru asigurarea păcii in 
lume. Exprimind nemulțumirea față 
de cele consemnate in istoria ultimi
lor ani, cind, în pofida prevederilor 
Documentului final al primei sesiuni 
speciale consacrate dezarmării, arse
nalele militare s-au dezvoltat, iar co
munitatea internațională a ajuns în- 
tr-o escaladare mai periculoasă ca 
oricînd a cursei înarmărilor, vorbito
rul a declarat : „Oricît de dezamăgiți 
am fi de această evoluție a lucruri
lor, nu trebuie să capitulăm. Dimpo
trivă, această deplorabilă stare de 
lucruri va trebui să incite Ia intensi
ficarea tuturor eforturilor. în con
junctura actuală, cind lumea este ca
racterizată de confruntare si conti
nuarea cursei înarmărilor, „tehnolo
gia păcii" trebuie pusă în practică, 
pornindu-se de la realitatea că un 
adevărat sens de securitate presupune 
o mai puternică cooperare intre state, 
în toate domeniile posibile, coope
rarea conduce la încredere, aceasta 
nu poate avea altă finalitate decît 
securitatea. Nu există remediu mai 
bun contra războiului decit propria 
noastră voință, propria noastră ho- 
tărîre", a încheiat șeful diplomației 
austriece, chemînd la acțiuni con
crete pentru a învinge războiul, pen
tru a asigura securitatea, libertatea și 
o viață mai bună pentru toti.

O asemenea tehnologie a păcii at 
trebui să se traducă în măsuri prac
tice de dezarmare, care pot aduce 
reale și semnificative schimbări eco
nomice și sociale. în beneficiul atît al 
țărilor dezvoltate, cît și al celor în 
curs de dezvoltare. Efectiv, nu cred 
că a existat vreun vorbitor care să 
nu sublinieze relația indestructibilă 
dintre dezarmare și dezvoltare. Ast
fel a procedat reprezentantul Brazi
liei, care a legat întirzierile din acest 
domeniu de insuccesul total, în in
tervalul dintre cele două sesiuni spe
ciale, pe linia semnării unor instru
mente de dezarmare multilaterală, a 
inițiativelor bilaterale.

Dezarmarea, ca și noua ordine eco
nomică internațională, este un impe
rativ care testează capacitatea Na
țiunilor Unite de a rezolva proble
mele majore ale lumii de azi. „înțe
lepciunea și instinctul de supravie
țuire ale umanității; sublinia minis
trul de externe al Mexicului, respin
gerea morală a armelor nucleare șlhț 
deosebit de puternice și tocmai de 
aceea se impune ca această sesiune 
specială să ajungă să dea satisfacție, 
nu prin cuvintări, ci prin decizii si 
prin fapte". Finalul discursului rostit 
de șeful delegației mexicane a sunat

PE TOATE MERIDIANELE

Popoarele își fac auzite glasul
și dorința lor de
Nu I instalării noilor rachete

BONN 10 (Agerpres). — Aproxi
mativ 250 de membri marcanți ai 
Partidului Social-Democrat, func
ționari publici și deputați locali din 
landul vest-german Hamburg s-au 
pronunțat împotriva hotăririi 
N.A.T.O. din decembrie 1979 privind 
instalarea noilor rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiu
ne pe teritoriul unor țări vest-eu- 
ropene membre. în Apelul dat pu
blicității cu acest prilej se subli
niază : „Europa este în mod deose
bit amenințată de politica de înar
mări. Aici sînt acumulate deja mai 
multe arme nucleare decît oriunde 
în altă regiune de pe Pămint. Noi
le sisteme de arme nu aduc mai 
multă securitate, ci reprezintă un 
pericol de război", menționează do
cumentul.

Copiii doresc școli, nu arme
BRUXELLES 10 (Agerpres). — 

„Școli, nu rachete !“, „Copiii do
resc pace !“ — sub asemenea lo
zinci, în centrul capitalei Belgiei, 
s-a desfășurat o amplă demonstra
ție a elevilor, inițiată de Comitetul 
național de acțiune pentru pace Și

CONVORBIRI IUGOSLAVO-ME- 
XICANE. Lazar Moisov. secre
tar federal pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, și-a Încheiat 
vizita oficială în Mexic, în cursul 
căreia a fost primit de președin
tele Jose Lopez Portillo și a con
ferit cu omologul său mexican. 
Jorge Castaneda. în timpul vizi
tei — subliniază agenția Taniug — 
a fost exprimată dorința întăririi 
cooperării pe multiple planuri din
tre cele două țări.

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT 
A N.A.T.O. La Bonn s-au desfășu
rat, joi, lucrările celei de-a șasea 
reuniuni la nivel înalt a N.A.T.O., 
la care au participat reprezentanții 
celor 16 state membre, intre care 
și Spania, care a aderat recent la 
pactul nord-atlantic. Participanții 

patetic : „Omul este o specie în pe
ricol și avem obligația de a examina 
propria noastră conștiință, s-o cu
rățăm de norii întunecați care o aco
peră ; se impune să acționăm ener
gic pentru a fi siguri că tinăra gene
rație, generația antirăzboinică, nu va 
fi ultima din istoria umanității".

Reprezentantul Portugaliei a ' de
clarat. referindu-se la recentele ope
rațiuni ale forțelor israeliene in 
Liban, că atît timp cît este posibil 
ca un stat să invadeze alt stat impu- 
nindu-i supunere politică, progresele 
în domeniul dezarmării vor fi dificile 
și precare. El s-a pronunțat pentru 
adoptarea unor măsuri de dezar
mare, cu un control efectiv în pri
vința anumitor categorii de arme.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne al Republicii Sri Lanka a afir
mat că una dintre trăsăturile cele 
mai impresionante ale evoluțiilor din 
ultimele luni a fost opoziția crescindă 
a oamenilor de pretutindeni fată de 
escaladarea cursei înarmărilor și în 
special față de proliferarea și am
plasarea armelor nucleare. Vorbitorul 
a afirmat sprijinul țării sale fată de 
campania de dezarmare la care a fă
cut apel președintele Adunării Gene
rale.

Reprezentantul Thailandei a rele
vat necesitatea negocierii unui acord 
privind interzicerea armelor chimice 
și biologice și a salutat eforturile 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva de a institui un grup de 
lucru care să identifice modalitățile 
de elaborare a unui tratat cuprinză
tor privind interzicerea experiențe
lor cu arme nucleare.

Cuvintarea primului ministru ja
ponez a prilejuit o cuprinzătoare 
panoramă a obiectivelor politicii ex
terne nipone, a priorităților dezar
mării impuse de situația unei țări 
care a simțit nemijlocit grozăviile 
armei nucleare. Se regăsesc pe 
această bogată listă de urgente : 
dezarmarea nucleară, semnarea unui 
tratat de interzicere a experiențelor 
nucleare, prevenirea creșterii numă
rului de state posesoare de arme nu
cleare. folosirea energiei atomice in 
scopuri pașnice, interzicerea dezvol
tării producerii și stocării armelor 
chimice și distrugerea lor. dezarma
rea în domeniul armamentului con
vențional. Aș vrea să redau un pasaj 
exact, cum a fost el auzit în sala 
Adunării Generale, rostit de premie
rul nipon : „Cind eram tînăr. petre
ceam mult timp pe mare și priveam 
de pe puntea vaporului stelele stră
lucind feeric pe cer. Se spune că 
există sute de miliarde de stele și 
planete în univers. Din cîte ne per
mit cunoștințele noastre. între toate 
una singură, planeta pe care trăim, 
are viață. Este inadmisibil pentru 
tioî — a spus vorbitorul — să dis
trugem această prețioasă planetă în
credințată nouă de străbunii noștri. 
Dacă rezultatul va fi prosperitatea 
sau distrugerea, alegerea noi am 
făcut-o".

a trăi în pace!
dezvoltare. Această organizație, 
precum și comitetele pentru apă
rarea păcii, in colaborare cu Biroul 
Oficiului O.N.U. de la Bruxelles, 
au desfășurat o largă campanie de 
informare in rîndul elevilor în le
gătură cu acțiunile ce se desfășoa
ră pe plan internațional in favoa
rea păcii și dezarmării, pentru pre
întâmpinarea unui război nuclear, 
în numeroase școli au fost deschise 
expoziții cu tema „Copiii, in apă
rarea păcii !“. Cele mai reușite lu
crări au fost expediate pe adresa 
celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării.

Bazele militare străine, 
un serios pericol pentru 
securitatea internațională
NEW YORK 10 (Agerpres). - 

Participant» la Conferința interna
țională pentru acțiuni in favoarea 
dezarmării generale și nucleare, 
care se desfășoară la New York, 
s-ău pronunțat pentru lichidarea 
bazelor militare americane din 
străinătate. Ei au apreciat că aces
tea reprezintă un serios pericol 
pentru pacea și securitatea inter
națională.

au adoptat „Declarația de la Bonn", 
document care in esență cuprinde 
programul militar al N.A.T.O. pen- * 1 
tru anii ’80. ■

CENTENAR TITULESCU. In ca
drul manifestărilor organizate in 

I Japonia cu prilejul marcării cente
narului nașterii lui Nicolae Titu
lescu, ziarul nipon „The Daily Yo- 
miuri“ a publicat un amplu mate- 

Irial dedicat vieții și activității ilus
trului om politic, de stat și diplo
mat român. Subliniind meritele de

I excepție pe care le-a avut in pro
movarea neobosită a păcii și cola
borării intre popoarele lumii, a ne- 

Icesității ' respectării principiilor 
dreptului internațional, articolul re
levă înaltul patriotism ce a caracte
rizat întreaga viață și operă a lui 

| Nicolae Titulescu.
Ij ȘEDINȚA. Joi a avut loc Ia 
I Geneva o nouă ședință plenară a 

delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la 
negocierile privind limitarea ar
melor nucleare în Europa, trans- 

i mite agenția T-A.S.S.

PARLAMENTUL KENYAN a votat I 

un proiect de lege care consfințește 
existența unui singur partid politic 
în această țară — partidul Uniunea I 
Națională Africană din Kenya . 
(K.A.N.U.), informează agenția U.P.I.

SITUAȚIA DIN CIAD. într-o . 
conferință de presă organizată joi, la 
trei zile după ce Forțele Armate din | 
Nord (F.A.N.). pe care le conduce, 
și-au instaurat controlul asupra I
capitalei ciadiene. Hissene Habre, 
liderul F.A.N.. a declarat că au
toritatea supremă In Ciad este asu- ■ 
mată in momentul de fată de Con
siliul comandamentului suprem al I 
F.A.N. — relatează agenția A.P. El 
a adăugat că „va veni momentul 
în care va fi format un guvern".

GUVERNUL COLUMBIAN a hotă- i 
rit ridicarea incepind de la 20 iunie 
a stării de asediu decretată în 
țară in 1976 - s-a anunțat oficial la 
Bogota.

Conferința 
Internațională a Muncii 
Intervenția șefului delegației 

române
GENEVA 10 (Agerpres). — Luînd 

cuvințul in cadrul dezbaterilor ac
tualei sesiuni a Conferinței Interna
ționale a Muncii, șeful delegației 
române, Maxim Berghianu, ministrul 
muncii, a reliefat principalele reali
zări obținute ca urmare a politicii 
social-economice a partidului și sta
tului nostru, contribuția esențială a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și 
transpunerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului.

Șeful delegației române a eviden
țiat rolul activ al țării noastre în 
înfăptuirea dezarmării, subliniind 
necesitatea reconversiunii fondurilor 
alocate în prezent pentru înarmare 
în scopul soluționării unor proble
me economice și sociale care con
fruntă statele și al unor transfor
mări radicale în economia mondială, 
în vederea combaterii fenomenelor 
de criză, inflație și șomaj și a lichi
dării subdezvoltării și înfăptuirii 
noii ordini economice Internationale.

în legătură cu tema centrală a 
conferinței — problemele pregătirii 
și muncii tineretului — și în contex
tul Anului internațional al tineretu
lui, vorbitorul a relevat concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu des
pre rolul tinerei generații în lumea 
contemporană, care și-a găsit expre
sia în inițiativele țării noastre pri
vind educarea tinerilor în spiritul 
înaltelor idealuri de pace, respect 
reciproc și înțelegere între popoare.

în ceea ce privește pregătirea ti
neretului pentru muncă și viață, au 
fost înfățișate realizările în dome
niul învățămîntului, al integrării a- 
cestuia cu producția, al asigurării 
locurilor de muncă pentru toți tine
rii. potrivit pregătirii lor și necesi
tăților economiei naționale.

PRAGA: Vernisajul 
expoziției „Literatura 

științifică româneasca“
PRAGA 10 (Agerpres). — La 

Biblioteca de stat „Klementinum" 
din Pragar a avut loc vernisajul 
expoziției „Literatura științifică 
romanească ’82“, organizată in 
baza acordului de colaborare 
dintre Academia Republicii So
cialiste România și Academia de 
Științe a R. S. Cehoslovace. Ex
ponatele prezentate — cărți, lu
crări științifice, reviste de spe
cialitate — evidențiază activita
tea susținută a oamenilor de 
știință din țara noastră, pusă în 
slujba dezvoltării, a progresului 
și păcii. La loc de frunte sint 
expuse lucrările tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

La 8 septembrie

Alegeri anticipate in Olanda
HAGA 10 (Agerpres). — Primul 

ministru al Olandei. Andreas van 
Agt, a prezentat în Camera Deputa- 
ților programul politic al guvernu
lui său interimar. Van Agt a relevat 
că guvernul, care este minoritar în 
parlament, a hotărît să organizeze 
alegeri legislative anticipate la 8 
septembrie a.c. Totodată, primul mi
nistru a anunțat că guvernul său 
nu va modifica hotărîrea cabinetului 
precedent privind amplasarea pe 
teritoriul Olandei a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune. 
După cum se știe, precedentul cabi
net a anuntat aminarea adoptării 
unei decizii in problema amplasă
rii de rachete cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul țării din lipsă de 
progrese în desfășurarea unor ne
gocieri pe această temă.

Continuă acțiunile agresive 
ale Israelului împotriva Libanului

Atacuri concentrate asupra Beirutului
BEIRUT 10 (Agerpres). — Joi. in 

cea de-a cincea zi a agresiunii Israe
lului împotriva Libanului, forțele is
raeliene și-au concentrat atacurile a- 
supra capitalei libaneze — orașul 
Beirut. Numeroase cartiere ale Bei
rutului au fost supuse tirurilor de 
artilerie, bombardamentelor aviației 
și tirurilor de pe nave. După cum 
a anunțat un purtător de cuvînt pa
lestinian, trei escadrile de aviație 
au atacat pozițiile palestiniene, li
baneze și ale Forței Arabe de Des
curajare (F.A.D.) de pe zona de li
toral a capitalei libaneze, colinele 
Doha, aeroportul internațional și 
sectorul taberei de refugiati palesti
nieni de la Burj Barajneh. Unități 
israeliene au încercat să debarce pe 
plaja Beirutului de pe țărmul Medi- 
teranei și să ocupe aeroportul inter
național. dar au fost respinse, rela
tează agenția palestiniană de presă 
WAFA.

în cadrul luptelor ce s-au dat în
tre forțele invadatoare și forțele co
mune palestiniano-progresiste liba
neze în regiunile Khalde și Naameh, 
situate in apropierea Beirutului, 
șase tancuri israeliene au fost dis
truse, alte două fiind capturate, a- 
niunță agenția WAFA. Pe de altă

Vii proteste ale opiniei publice mondiale
BEIRUT —. Yasser Arafat, pre

ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, a lansat un apel șefilor de stat 
arabi, cerîndu-le să-și asume respon
sabilitatea istorică și națională față 
de agresiunea militară întreprinsă de 
guvernul israelian împotriva popoare
lor libanez și palestinian — re
latează agenția palestiniană de presă 
WAFA, citată de agenția France 
Presse. Pentru a cincea zi consecutiv 
— subliniază Yasser Arafat — for
țele comune palestiniano-progresiste 
libaneze fac față unei invazii israe
liene generalizate in Liban. Israelul 
a lărgit cadrul agresiunii sale și a 
pătruns în regiunea Chouf. unde nici 
O.E.P.. nici forțele sale militare nu 
sint prezente. Ceea ce întreprinde 
armata israeliană nu se limitează la 
o acțiune agresivă împotriva forțe

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CELEI DE-A XXXVI-A ȘEDINȚE 
A SESIUNII CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 
Joi s-au încheiat, la Budapesta, lu
crările celei de-a XXXVI-a ședințe 
a Sesiunii Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, la care au parti
cipat delegații din țările membre ale 
C.A.E.R., precum și o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia.

în calitate de observatori .au luat 
parte la lucrări delegații din R. D. 
Afganistan. R.P. Angola, Etiopia So
cialistă. R.D.P. Laos, R.P. Mozambic 
și R.D.P. Yemen.

Delegația Republicii Socialiste 
România la sesiune a fost condusă 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis- 
tru al guvernului.

La încheierea lucrărilor au fost a- 
doptate documente în problemele a- 
flate pe ordinea de zi.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat pro
tocolul celei de-a XXXVI-a ședințe 
a Sesiunii C.A.E.R.

Conducătorul delegației române, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, a 
semnat „Convenția generală cu pri
vire la colaborarea multilaterală în 
legătură cu dezvoltarea și folosirea

Tovarășul Jănos Kădăr a primit pe șefii delegațiilor participante
BUDAPESTA 10 (Ageqjres). — 

Joi dimineață, tovarășul Jănos Kâ- 
dâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. a primit pe șefii delega
țiilor. secretarii comitetelor centrale 
ale partidelor comuniste și munci
torești și pe reprezentanții perma- 
nenți în C.A.E.R.. care au participat 
la cea de-a XXXVI-a ședință a se
siunii Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Cu acest prilej, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, prim-ministru

Conflictul anglo-aigentinian 
• Evolufia ostilităților militare • Guvernele celor două țări 
au respins propunerea de încetare a focului avansată de 

secretarul general al O.N.U.
BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 

în ultimele ore s-a semnalat o in
tensificare a luptelor anglo-argenti- 
niene din preajma centrului admi
nistrativ al Malvinelor. Puerto Ar- 
gentino (Port Stanley) — transmit 
agențiile E.F.E. și A.P.. menționind 
comunicate militare din Buenos Ai
res. Forțele britanice — se spune în 
comunicate — au declanșat un foc de 
baraj de artilerie de pe poziția 
Muntele Kent, la care bateriile ar- 
gentiniene de la Puerto Argentino au 
răspuns.

Acestor acțiuni le-au urmat un 
atac aerian britanic, respins de ar
tileria argentiniană, și o încercare de 
pătrundere a unor trupe de comando 
engleze în pozițiile defensive argen- 
tirriene.

O nouă Încercare britanică de de
barcare de trupe în Puerto Enrique- 
ta, la numai 5 km sud de Puerto 
Argentino, a fost și ea respinsă după 
un schimb de focuri, soldat cu nu
meroși morti și răniți, mai ales in 
rîndul forțelor britanice, s-a afirmat 
la Buenos Aires.

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
La sfîrșitul unei ședințe de urgență 
a guvernului, președintele Argenti
nei, generalul Leopoldo Fortunato 
Galtieri, a afirmat că deși tara sa 
este dispusă să continue negocierile 
în problema soluționării pe căi paș
nice a conflictului anglo-argentinian 
din Atlanticul de sud. Argentina nu 
va capitula niciodată pe fronturile 
de luptă — transmit agențiile E.F.E., 
France Presse si Prensa Latina.

LONDRA 10 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Marii Britanii a a-

i

parte, Abou Zaim. responsabil cu 
serviciile de informații militare din 
cadrul Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, a declarat presei că 
peste 8 000 de persoane au fost ucise, 
rănite sau date dispărute de la în
ceperea agresiunii israeliene în Li
ban. El a precizat că numeroși re- 
fugiați palestinieni și libanezi se află 
în prezent în jurul unor orașe, fiind 
lipsiți de mijloace de subzistentă, 
deoarece atacurile israeliene s-au 
soldat cu distrugerea rezervoarelor 
de apă, a centralelor electrice, ca și 
a spitalelor. S-a subliniat că totalul 
forțelor invadatoare israeliene se ri
dică in prezent la 85 000 de militari.

O altă linie de atac în cadrul am
plei agresiuni israeliene a fost re
giunea Bekaa, din sudul Libanului, 
unde se află poziții ale Forței Arabe 
de Descurajare. Miercuri după-amia
ză, aviația israeliană a atacat, în 
trei raiduri succesive, aceste poziții, 
angajind lupte cu avioane siriene.

Joi dimineață, avioane israeliene 
au bombardat, la punctul de fron
tieră libanezo-sirian Joussieh. auto
vehicule care transportau persoane 
civile venind din Liban. S-au înre
gistrat 57 de morți. de diferite na
ționalități. și 74 de răniți.

lor noastre armate, ci vizează, evi
dent, exterminarea popoarelor pales
tinian și libanez, arată Yasser 
Arafat.

BONN —. Miniștrii afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale Pieței 
comune — care au participat, la 
Bonn, la o sesiune extraordinară con
sacrată examinării agravării situației 
din Orientul Mijlociu — „condamnă 
cu fermitate noua agresiune israe
liană în Liban", subliniind că „ea nu 
este deloc justificată și constituie o 
încălcare flagrantă a dreptului in
ternațional și a celor mai elementa
re principii umanitare". Totodată, 
se arată că țările membre ale Pieței 
comune „cer Israelului să respecte 
rezoluțiile O.N.U. privind retragerea 
forțelor israeliene din Liban", in ve

largă în economiile naționale ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. a tehnicii 
microprocesoarelor", cit și „Conven
ția generală cu privire la colabora
rea multilaterală în legătură cu ela
borarea și organizarea producției 
specializate și în cooperare de roboți 
industriali".

Tovarășul Gheorghe Petrescu, vie 
ceprim-ministru al guvernului, re
prezentantul permanent al României 
în C.A.E.R., a semnat convenția 
privind specializarea și cooperarea 
multilaterală internațională in elabo
rarea și fabricarea de produse pe 
bază de elemente microelectronice 
pentru mijloace ale tehnicii de 
calcul.

Gyorgy Lazar, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Ungare, a 
luat cuvințul, subliniind caracterul 
rodnic al lucrărilor celei de-a 
XXXVI-a ședințe a sesiunii C.A.E.R.

La încheierea lucrărilor a vorbit 
tovarășul Willy Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane. desemnat a fi președintele 
celei de-a XXXVII-a ședințe a se
siunii Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, care se va desfășura 
anul viitor la Berlin.

al Guvernului Republicii Socialiste 
România, a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial și cele mai bune urări de să
nătate, urări de succes poporului 
ungar in construirea socialismului.

Mulțumind, tovarășul Janos . K1'- 
dâr l-a rugat să se transmită 
varășului Nicolae Ceaușescu un? 
călduros și cele mai bune urărfe' de 
sănătate, precum și de prosperitate 
pentru poporul român.

nunțat joi că pierderi importante de 
vieți omenești s-au înregistrat ca 
urmare a atacurilor aviației argenti- 
niene asupra unor nave britanice 
care se pregăteau să debarce trupe 
în Insulele Malvine (Falkland). Nu 
au fost furnizate cifre oficiale cu 
privire la totalul victimelor acestor 
atacuri ; corespondenții de presă din 
zonă, citați de agenția Reuter, rela
tează insă că la bordul unei singure 
nave (Sir Galahad) — din cele patru 
lovite — se aflau 68 de membri ai 
echipajului și circa 250—400 de sol
dați. Dintre membrii echipajului, 39 
sint dați dispăruți. Cei mai mulțl 
dintre răniți au suferit arsuri foarte 
grave.

S-a afirmat, de asemenea, eS Șa4e 
avioane argentiniene care au parti
cipat la atac au fost doborîte.

Pe de altă parte, la Londra se de
clară că vîntul puternic și ploile a- 
bundente din ultimele zile au Împie
dicat trupele britanice din Insulele 
Malvine să înainteze spre Port Stan
ley, capitala arhipelagului.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— într-o declarație făcută miercuri, 
purtătorul de cuvint al Națiunilor 
Unite a arătat că guvernele Marii 
Britanii și Argentinei au respins 
propunerea de incetare a focului care 
le-a fost făcută săptămîna trecută de 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, informează agenția 
United Press International.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
propunerile secretarului general al 
O.N.U. aveau la bază rezoli^**#*'! a 
Consiliului de Securitate în pirpriema 
diferendului asupra Malvinelqr (Fal
kland). menționează U.P.I 

derea restabilirii condițiilor de pace 
în regiune.

VARȘOVIA —. Ministerul Afaceri
lor Externe al R.P. Polone a dat pu
blicității o declarație, difuzată de 
agenția P.A.P., în care se arată că 
opinia publică și guvernul polonez 
condamnă cu fermitate agresiunea 
Israelului împotriva popoarelor liba
nez și palestinian, precum si scopu
rile pe care acesta le urmărește. EI 
cere ca Israelul să-și înceteze neîn
târziat acțiunile militare și să-și re
tragă trupele de pe teritoriul Liba
nului.

BUDAPESTA —. Agenția de presă 
din R.P. Ungară — M.T.I., a fost 
împuternicită să declare că poporul 
ungar condamnă cu profundă indig
nare acțiunea Israelului împotriva 
Libanului, cere încetarea imediată a 
agresiunii israeliene. retragerea to
tală și necondiționată a trupelor 
israeliene dincolo de frontierele Li
banului recunoscute conform dreptu
lui internațional. ,t' ‘

TOKIO —. Partidul Socialist din 
Japonia a dat publicității o declara
ție In care își exprimă solidaritatea 
și sprijinul pentru lupta popoarelor 
palestinian și libanez și cere Israelu
lui să-și retragă imediat trupele de 
pe teritoriul Libanului și să elibereze 
toate teritoriile arabe ocupate.

DACCA —. într-o declarație a Mi
nisterului de Externe al Bangladesh, 
dată publicității Ia Dacca, sint 
condamnate atacurile aeriene și te
restre ale forțelor militare israeliene 
în teritoriul Libanului. Totodată, se 
cere renunțarea de urgență la orice 
acțiune agresivă israeliană în Liban 
și retragerea forțelor militare inva
datoare dincolo de granița libanezo- 
israeliană.

FREETOWN —. Guvernul Republi
cii Sierra Leone a dat publicității o 
declarație în care cheamă Ia retrage
rea imediată a tuturor trupelor israe
liene de pe teritoriul Libanului și 
condamnă agresiunea Israelului, pe 
care o califică drept încălcare fla
grantă a suveranității și integrității 
teritoriale a Libanului.

DAKAR —. Senegalul condamnă cu 
fermitate agresiunea Israelului împo
triva Libanului suveran și a poporu
lui acestuia, se arată într-un comu
nicat dat publicității la Dakar in 
urma unei reuniuni a Consiliului de 
Miniștri ai republicii.
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