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Expresie a unității de nezdruncinat a poporului în jurul 

partidului, al secretarului său general, a angajării unanime 
de a realiza programul de dezvoltare economică și socială 

a țării, ieri s-a desfășurat

1 CEAUSESCU II
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Suceava

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a întreprins, vineri, o vizită de lucru în județul 
Suceava, legendară vatră românească înscrisă cu litere de 
aur în istoria luptelor pentru neatîrnare, pentru apărarea 
gliei strămoșești și păstrarea ființei naționale, județ care 
înaintează astăzi, în pas cu țara, pe drumul societății socia
liste multilateral dezvoltate.

împreună cu secretarul general al partidului la vizită au 
participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, losif Banc, Emil Bobu și Constantin Olteanu.

Noua întilnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu muncitori și 
specialiști, cu lucrători ai ogoarelor 
din unitățile vizitate, cu reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, cu factori de răspundere 
din unele ministere economice a 
prilejuit o amplă analiză a modului 
în care se acționează pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe anul in 
curs, pentru aplicarea fermă, a nou
lui mecanism economico-financiar 
și perfecționarea continuă a auto- 
conducerii muncitorești, precum și 
stabilirea măsurilor ce se impun' 
pentru înfăptuirea prevederilor ac
tualului cincinal in condițiile unei 
înalte eficiente și calități. Analiza, 
efectuată in spiritul exigențelor tot 
mai mari pe care le ridică înfăp
tuirea amplului program de edifi
care a socialismului, a evidențiat cu 

putere hotărirea fermă a colective
lor de oameni ai muncii din între
gul județ de a-și mobiliza și mai 
mult eforturile în vederea transpu
nerii neabătute în viată a istorice
lor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R., a sarcinilor iz- 
vorîte din magistrala expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie a.c.

Și aici, ca pe întreg cuprinsul ță
rii, dialogul de lucru al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu oamenii 
muncii de pe meleagurile sucevene 
a evidențiat în mod pregnant legă
tura strînsă, indisolubilă dintre 
partid și popor, faptul că socialis
mul este opera conștientă a mase
lor muncitoare, că el se construiește 
cu poporul și pentru popor. în 
același timp, vizita de lucru — eve

niment cu profunde rezonante în 
conștiința celor ce trăiesc si mun
cesc în această parte a tării, care 
a avut loc în pragul împlinirii a 17 
ani de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., cînd in fruntea partidu
lui a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se înscrie printre mo
mentele politice semnificative ce 
premerg Conferința Națională a 
partidului.

Prin impresionantele manifestări 
de dragoste, stimă și recunoștință 
cu care i-au înconjurat la tot pasul' 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit, și stimat al po
porului român, proeminentă per
sonalitate a lumii contemporane, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. emi
nent om politic, savant de renume 
mondial, oamenii muncii și-au ex
primat încă o dată adeziunea una
nimă la politica internă și externă 
a partidului, voința de a asigura 
traducerea sa în viață.

De la reședință. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat într-o 
mașină deschisă spre zona indus
trială a orașului. Traseul străbătut 
a fost transformat de suceveni în-, 
tr-un adevărat culoar viu. multi
color. Se remarcă grupuri com
pacte de locuitori ai acestor me
leaguri din nordul țării, îmbrăcati 
in frumoasele costume populare 
specifice zonei Sucevei. Secretarul
(Continuare în pag. a II-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, tuturor locuitorilor muni
cipiului și județului Suceava, în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros, revo
luționar și comunist, împreună cu 
cele mai bune urări. (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu fiu iubit, la Su
ceava — bun venit !“).

Ne aflăm în Suceava într-o vi
zită de lucru. Fiind în al doilea an 
al cincinalului, dorim să ne con
sultăm cu oamenii muncii, cu or
ganizațiile de partid și .comuniștii, 
comitetul,.județean„ „consiliile de. 
conducere, cu toți cetățenii jude
țului Suceava în legătură cu felul 
cum au înfăptuit sarcinile cincina
lului precedent și cum s-a trecut 
la realizarea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului, cum 
contribuie sucevenii la ridicarea 
patriei noastre pe o nouă treaptă 
de dezvoltare, la realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții în 
toate domeniile. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul").

Am vizitat cinci întreprinderi, 
din care două sînt încă în con
strucție, urmînd ca în acest an să 
intre în producție. Am vizitat o 
cooperativă de producție, precum și 
lanurile altor cooperative agricole. 
Avem, în general, o impresie bună. 
Am constatat cu multă satisfacție 
că, în întreprinderile vizitate, s-au 
obținut rezultate pozitive în înfăp
tuirea plahului pe primul semes
tru al acestui an. Dealtfel, întrea
ga industrie suceveana a realizat, 
și la anumiți indicatori chiar a 
depășit, planul pe primul semestru, 
ceea ce constituie o garanție că în
tregul plan anual și întregul cin
cinal va fi realizat în bune con
diții, că și sucevenii vor face totul 
pentru a-și aduce o contribuție tot 
mai importantă la dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre socialiste. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Pentru rezultatele bune obținute 
în primul semestru, adresez colec
tivelor de oameni ai muncii pe 
care le-am vizitat, tuturor oameni
lor muncii suceveni calde felici
tări și urări de a obține rezultate 
și mai bune în toate domeniile! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dealtfel, în întreaga țară oa
menii muncii au acționat cu înal

tă răspundere și au obținut, în 
primul semestru, rezultate impor
tante, atît în industrie, cît și în ce
lelalte sectoare de activitate. Fiind 
la încheierea primului semestru al 
celui de al doilea an al planului 
cincinal 1981—1985, doresc de aici, 
de la această mare adunare popu
lară din Suceava, să adresez tutu
ror oamenilor muncii cele mai 
calde felicitări pentru rezultatele 
obținute și să le urez succese tot 
mai mari în realizarea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an și a întregului cincinal. (Urale 
și aplauze îndelungate, se scan
dează puternic „Ceaușescu și po
porul").

Avem, de asemenea, impresii 
bune și 'despre activitatea din agri
cultură. Atît cele văzute la coope
rativa Dumbrăveni, cît și lanurile 
celorlalte cooperative și unități pe 
care le-am vizitat ne-au de
monstrat că și cooperatorii, oame
nii muncii din agricultură, țărăni
mea acționează cu înaltă răspun
dere pentru a obține recolte tot 
mai bogate, pentru a contribui la 
dezvoltarea agriculturii noastre, la 
asigurarea a tot ce este necesar 
pentru buna aprovizionare și auto- 
aprovizionare, pentru sporirea con
tribuției agriculturii la dezvoltarea 
generală a țării. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Adresez calde felicitări coopera
torilor din Dumbrăveni, tuturor 
cooperatorilor și oamenilor muncii, 
întregii țărănimi sucevene, pentru 
rezultatele obținute, precum și 
urarea de a face totul pentru a ob
ține recolte tot mai bogate în acest 
an și în acest cincinal, pentru în
făptuirea neabătută a noii revoluții 
agrare în România. (Aplauze și 
urale puternice, se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul").

într-adevăr, Suceava — asemeni 
tuturor județelor patriei noastre — 
a cunoscut în cincinalul precedent 
o dezvoltare puternică. Dealtfel, 
toate unitățile industriale pe care 
le-am vizitat astăzi sînt construite 
sau au început să fie construite în 
cincinalul pe care l-am încheiat în 
1980. Suceava a devenit un pu
ternic centru industrial, are o 
agricultură dezvoltată; ea a de
venit, de asemenea, un centru al 
învățămîntului, al științei și cultu
rii. Putem spune că Suceava re
prezintă și ea un exemplu de ceea 
ce pot să realizeze oamenii muncii 
— constructori ai socialismului, 
stăpîni în țară pe bogățiile patriei, 
hotărîți să facă totul pentru a-și 
făuri în mod conștient viitorul co

munist, viața demnă, liberă și 
independentă ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

Dar, fiind mîndri de realizările 
obținute, nu trebuie să uităm nici 
un moment că mai avem încă mul
te de făcut, că mai sînt și o serie 
de lipsuri, de neajunsuri în activi
tatea noastră, în toate domeniile. 
Și aici, în Suceava, mai sînt încă 
multe de realizat — și dacă s-ar fi 
acționat cu mai multă răspundere, 
cu o mai bună organizare, rezul
tatele ar fi fost și mai bune. Dar 
nu doresc acum, la această mare 
adunare populară, să mă refer amă
nunțit la lipsuri, la o serie de 
neajunsuri din activitatea organi
zațiilor de partid, a colectivelor de 
oameni- ai muncii, a consiliilor de 
conducere. Am convingerea că veți 
înțelege, dragi tovarăși, că nerefe- 
rindu-mă la lipsuri și la o serie de 
neajunsuri, o fac în mod conștient, 
acordînd prin aceasta o încredere 
deplină comuniștilor, colectivelor și 
tuturor oamenilor muncii de la 
orașe și sate din Suceava, că vor 
ști să acționeze cu toată hotărîrea 
pentru a lichida lipsurile, pentru 
a-și realiza în bune condiții în
datoririle de mare răspundere ce le 
au în toate domeniile de activitate. 
(Aplauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul").

Este necesar să facem totul pen
tru folosirea în întregime a capaci
tăților de producție, a utilajelor 
modeme, de înaltă tehnicitate, e- 
xistente în toate întreprinderile din 
Suceava, ca, dealtfel, din întreaga 
țară. Trebuie să ne concentrăm a- 
tenția și să acționăm în continuare 
pentru creșterea mai puternică a 
productivității muncii, pentru re
ducerea cheltuielilor materiale, a 
cheltuielilor de producție,. pentru 
diminuarea consumurilor materia
le, care, in multe domenii, sînt 
încă foarte mari. Trebuie să fim 
pe deplin conștienți că, în calitate 
de proprietari, de beneficiari și de 
producători, avem datoria să facem 
totul pentru a gospodări bine fie
care unitate, pentru a înfăptui nea
bătut principiile autoconducerii și 
autogestiunii, să aplicăm ferm 
noul mecanism economic, acționînd 
astfel îneît fiecare unitate să lucre
ze cu maximum de eficiență econo
mică. Trebuie să facem totul pen
tru a crește continuu producția 
netă, beneficiile, pentru a obține, 
pe această cale, o creștere mai pu
ternică a venitului național, a bo
găției generale a țării. Aceasta con
stituie singura cale și singura sursă 
pentru dezvoltarea generală a pa
triei noastre, pentru ridicarea con

tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului — țelul suprem 
al politicii partidului nostru comu
nist, esența societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o 
edificăm în România. (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul").

Este necesar, de asemenea, să se 
acorde o mai mare atenție realiză
rii investițiiloi- în toate sectoarele 
de activitate — și în industrie și în 
agricultură. Trebuie să facem în 
așa fel îneît, în acest an, să intre 
în producție toate capacitățile pre
văzute. Și, în Suceava sînt cîteva 
întreprinderi de mare importanță, 
care au un rol deosebit în asigu
rarea de materii prime necesare in
dustriei noastre — și trebuie făcut 
totul pentru ca ele să intre neapă
rat în producție !

în mod deosebit aș dori să mă re
fer la necesitatea de a dezvolta ac
tivitatea pentru noi surse de ener
gie și de materii prime, de a acorda 
mai multă atenție sectorului mi
nier. Nu am vizitat astăzi sectorul 
minier, dar știu că aici avem un 
colectiv bun de oameni ai muncii ; 
avem mari posibilități de a obține 
mai multe materii prime — și do
resc să adresez minerilor, odată cu 
felicitările mele pentru rezultatele 
de pînă acum, urarea și chemarea 
de a face totul pentru a da patriei 
mai multe metale, mai multe mate
rii prime. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și minerii").

De asemenea, mai sînt încă multe 
de făcut pentru a obține o agricul
tură de înaltă productivitate, de 
înalt randament. Am constatat, din 
ceea ce am văzut ieri și astăzi, că 
există reale posibilități să se obți
nă recolte mari — și trebuie făcut 
totul pentru ca, încă de anul vii
tor, în întreaga agricultură 
suceveană să nu existe producție 
de cereale mai mică de 4 000 de 
kg la hectar. Este pe deplin posibil 
de realizat aceasta ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

Trebuie dezvoltată puternic zoo
tehnia, care, în general, în Sucea
va, este la un nivel bun, dar pro
ducțiile obținute încă nu ne pot 
mulțumi. Trebuie făcut totul pen
tru a asigura creșterea atît a efec
tivelor, cît și a producției anima
liere — de lapte, de lînă, de car
ne. Principiile autoconducerii pre
supun ca fiecare județ — deci șl 
Suceava — să-și realizeze în bune 
condiții programul de dezvoltare 
a zootehniei și a producției, pen-
(Contipuare în pag. a III-a)
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CEAUSESCU IN JUDEȚUL SUCEAVA
(Urmare din pag. I) 
general al partidului este salutat 
cu ovații și urale. Se scandează 
cu putere „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
fiu iubit, în Suceava bun venit !“, 
„Ceaușescu—pace !".

Aceeași atmosferă sărbătorească, 
plină de entuziasm a caracterizat 
sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la primul obiectiv al vizitei — 
ÎNTREPRINDEREA INTEGRA
TA DE LINĂ.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a reprezentat un moment 
cu profunde semnificații pentru 
tînărul colectiv sucevean — inaugu
rarea oficială a acestei unități ali
niate de curind la startul producției. 
Noul obiectiv economic — materiali
zare a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului referitoare la 
folosirea materialelor recuperabile, 
care dețin aici o pondere de peste 
70 la sută în totalul materiilor prime 
— realizează anual circa 2 milioane 
metri pătrati de stofe.

Pe platforma din fata întreprin
derii. o gardă de onoare, alcătuită 
din membri ai gărzilor patriotice si 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, pre
zintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint in- 
tîmpinati de Lina Ciobanu, minis
trul industriei ușoare. Ion Topolea- 
nu, directorul, general al Centralei 
linii, Constantin Manolache, direc
torul. întreprinderii. Oamenii muncii 
aflati pe platforma din fata acestei 
moderne unități economice fac o 
entuziastă primire, ovaționează pen
tru partid, pentru secretarul său 
general. Șoimi ai patriei, fii și fiice 
ale muncitorilor de aicj oferă bu
chete de flori. îi îmbrățișează cu 
căldură pe oaspeții dragi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să taie panglica inaugurală a 
noii unități productive.

Directorul întreprinderii invită, pe 
oaspeți să viziteze secțiile de fabri
cație ale. acestui unicat al industriei 
ușoare românești, unde sint aplicate 
tehnologii originale . de mare randa
ment. competitive cu cele existente 
pe plan mondial. Secretarul general 
al partidului apreciază că este nece
sară o mai bună utilizare a supra
fețelor. recomandind sporirea numă
rului de utilaje, ceea ce va permite 
creșterea producției de stofe.

în expoziția amenajată în incintă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu se interesează 
de calitatea și destinația țesăturilor, 
de costuri, apreciind frumusețea, 
tușeul plăcut și coloristica produselor 
realizate.

Pe tot parcursul vizitei, muncitorii 
și muncitoarele au făcut distinșilor 
oaspeți călduroase manifestări de 
dragoste și recunoștință, oferindu-le 
flori. îmbrătișîndu-i. Secretarul gene
ral al partidului a discutat cu un grup 
de tinere muncitoare, care și-au ex
primat recunoștința pentru condițiile 
de muncă create, pentru veniturile pe 
care le obțin, mîndria de a lucra în 
această întreprindere, care a asigurat, 
noi. locuri de muneâ populației. fe
minine din oraș și împrejurimi.

Apreciind rezultatele deosebite ob
ținute de acest tinăr colectiv, a cărui 
medie de vîrstă nu depășește 21 de 
ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au notat 
în cartea de onoare a întreprinderii: 
„Felicităm călduros tinărul colectiv 
de muncă al întreprinderii Integrata 
de lină Suceava și-i urăm să obțină 
rezultate iot mai bune și cit mai e- 
ficienle în activitatea de viitor".

înainte de plecarea din întreprin
dere. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus: „Vă felicit pentru această fa
brică și vă rog să vă străduit! să rea
lizați o producție de bună calitate, 
cu eficientă economică maximă. Vă 
urez succes și multă sănătate!".

Uralele și ovațiile celor prezenti 
au exprimat hotărîrea lor de a răs
punde, prin noi fapte de muncă în
demnului adresat de secretarul gene
ral al partidului, de . a nu precupeți 
nici un efort pentru transpunerea în 
viată a prețioaselor indicații primite.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la următorul obiectiv — 
ÎNTREPRINDEREA DE FIRE 
ARTIFICIALE ~ s'a axat de 13 în' 
ceput pe analiza principalelor pro
bleme . legate de lucrările de coh- 
strucții-monta j. în scopul finalizării 
grabnice a întregii investiții. Unita
tea — o adevărată premieră pe aces
te meleaguri sucevene — face parte, 
împreună cu cele care se construiesc 
în această perioadă la Brăila și Dej, 
dintr-un program de producere ,a 
firelor artificiale, inițiat la indicația 
secretarului general al partidului.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sint salutați de Gheorghe Caranfil, 
ministrul industriei chimice. Dumitru 
Popa, ministrul construcțiilor indus
triale. Valeriu Momanu. directorul 
centralei de resort, de membri ai 
conducerii întreprinderii, de numeroși 
oameni ai muncii — constructori, 
montori, operatori, electroniști.

în fata machetei întreprinderii, di
rectorul unității, loan Cușnir, in
formează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre stadiul de aducere 
la îndeplinire a acestei importanțe 
investiții, arătînd că ea a fost reali
zată în proporție de 70 la sută. Pe 
parcursul vizitării instalației, de pre
parare a vîscozei. a secției de matu- 
ratie și filaturii, secretarul general al 
partidului apreciază gradul de încăr
care cu instalații și utilaje a spa
țiului de producție, ca și soluțiile 
constructive aplicate pentru, asigura
rea unei iluminări naturale optime.

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu se in
teresează de modul de realizare a 
întregului program de producere a 
firelor artificiale si apreciază că este 
necesar să se urgenteze lucrările, atît 
la această întreprindere, cit Si la 
cele aflate în construcție în celelal
te județe. în acest sens, secretarul 
general al partidului indică să se ia 
toate măsurile necesare pentru ca. 
fată de programul prezentat, lucră
rile, să fie. devansate, săr se urgen
teze livrarea utilajelor necesare în 
asa fel incit întreprinderea să pro
ducă oină la finele acestui an.

în atmosfera entuziastă ce a ca
racterizat vizita la noul obiectiv e- 
conomic sucevean, tovarășul Nicolae 
Ceausescu si-a luat un călduros ră
mas bun de la colectivul întreprin
derii. căruia i-a urat mjilt succes în 
activitatea viitoare.

Ultimul . obiectiv al vizitei în zona 
industrial a orașului Suceava a fost 
ÎNTREPRINDEREA DE MA- 
ȘINI-UNELTE.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați la sosire de Alexandru 

Necula. ministrul industriei de ma- 
sini-unelte. electrotehnică si electro
nică. de reprezentanți ai centralei in
dustriale de resort și ai conducerii 
întreprinderii.

Vizita la această unitate, ce a cu
noscut în ultimii ani o importantă 
dezvoltare, a început in moderna 
hală ' monobloc de masini-unelte si 
aparate de măsură și control, a că
rei realizare a fost stabilită cu oca
zia vizitei precedente aici a tova
rășului. Nicolae Ceaușescu. Secreta
rul general al partidului este infor
mat în legătură cu modul în care 
au prins viată și alte indicații date 
cu acel prilej. Astfel, dacă în 1977 
produsele noi si modernizate repre
zentau 23 la sută, la ora actuală a- 
cestea dețin o pondere de 44,6 la 
sută. Au fost realizate, de aseme
nea. masini-unelte cu caracteristici 
superioare.

Revelatorii sint si datele prezen
tate secretarului general al partidu
lui cu privire la activitatea de ex
port a întreprinderii, care în 1985 va 
crește de 14 ori fată de 1980. To
varășului Nicolae Ceaușescu ii sint 
prezentate citeva din mașinile-unel- 
te ce fac sau urmează să facă o- 
biectul cooperării cu firme de pres
tigiu de peste hotare. Este vorba. în
tre altele, de masina-ferăstrău cu 
bandă orizontală, mașina de supra- 
ascutit burghie, de cea denumită 
..Multimat 125“. cu multiple func
țiuni — strunjire. frezare, găurite. 
Sint expuse, de asemenea, mașini din 
grupa celor de debitat metal, do
meniu in care întreprinderea suce
veana este singurul fabricant din 
tară.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face un scurt popas in 
hala de masini-unelte și agregate, pe 
care colectivul de aici s-a angajat 
să. o nună în funcțiune cu mult mai 
devreme fată de prevederile iniția
le. înalților oaspeți le sint înfățișa
te apoi caracteristicile tehnice ale 
altor produse din profilul întreprin
derii : prese, mese rotative, mașini 
universale de rulat filet, diferite e- 
lemente tipizate pentru masini-agre- 
gat si altele. Secretarul general al 
partidului recomandă să se treacă la 
producerea de. mașini de filetat țevi 
cu diametre și lungimi -mai mari.

Pe tot parcursul vizitei, oamenii 
muncii de la întreprinderea sucevea
na au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
o primire deosebit de călduroasă, 
exprimindu-și bucuria și recunoștința 
pentru condițiile de muncă de care 
se bucură. Secretarul general al 
partidului se întreține cu muncitorii, 
se interesează de stadiul îndeplinirii 
planului. „Ați devenit constructori 
de mașini. Uzina e bună, oamenii 
sint buni. Vă felicit, vă urez succes 
și să realizați mașini cit mai bune“, 
li se adresează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După ce prezintă secretarului ge
neral al partidului o serie de' ele
mente hidraulice, precum și mache
tele unor utilaje menite să reducă 
importul, să satisfacă și cerințele 
altor întreprinderi, gazdele invită pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu într-o 
altă secție a întreprinderii, unde 
se realizează scule, dispozitive și ve
rificatoare pentru' producția proprie ’ 
de mășini-unelte și de aparate de 
măsură și control. Sint prezentate, de 
asemenea, diverse tipuri de aparate 
de măsură asimilate sau în curs de 
asimilare.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu sint invitați în fața unei 
microexpoziții ce reunește creații 
plastice și de artizanat realizate de 
oameni ai muncii de la I.M.U. Su
ceava în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României11.

Sintetizînd impresiile din timpul 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat realizările de pînă acum si 
a urat celor ce lucrează aici să ob
țină rezultate si mai bune, pe mă
sura condițiilor de muncă existente 
în întreprindere.

Despărțirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de oamenii muncii de la 
I.M.U. Suceava are loc in aceeași 
atmosferă de puternic entuziasm, de 
aleasă stimă și prețuire.

După vizitarea platformei indus
triale a municipiului Suceava, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului s-au 
îndreptat spre COMUNA DUM
BRĂVENI localitate reprezenta
tivă a agriculturii județului..

S-a străbătut un pitoresc traseu, 
de-a lungul căruia numeroși locui
tori ai acestei zone i-au intîmpinat 
cu deosebită căldură, cu alese sen
timente de stimă si prețuire, de re
cunoștință fată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, conducătorul iubit al 
partidului si statului, fată de tova
rășa Elena Ceaușescu. în comunele 
străbătute, ca Si la Dumbrăveni, 
domnea o atmosferă sărbătorească. 
Gardurile gospodăriilor erau împo
dobite cu frumoasele covoare născute 
din talentul si îndemînarea oame
nilor acestor locuri. Pretutindeni pu
teau fi văzute imense buchete de 
flori ce străjuiau drumul către Dum
brăveni.

La intrarea în comună, secretarul 
general al partidului este intîmpi
nat de Vasile Pascariu, primarul lo
calității, Mihai Sandu, președintele 
cooperativei agricole de producție, de 
activiști ai organelor locale de partid 
si de stat. Tineri si tinere, pionieri 
si șoimi al patriei oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori. în semn de aleasă ospitalitate, 
gazdele invită oaspeții dragi să gus
te din tradiționala pîine si sare, din 
plostile cu vin.

Vizita de lucru în comuna Dum
brăveni s-a constituit într-un am
plu dialog asupra stadiului actual 
de dezvoltare a agriculturii județu
lui. asupra sarcinilor ce revin lucră
torilor ogoarelor in realizarea unei 
agriculturi moderne, intensive, de 
înaltă productivitate. La dialogul cu 
secretarul general al partidului au 
fost prezenti Ion Teșu, ministrul a- 
griculturii și industriei alimentare, și 
Mihai Chiriac. director adjunct al 
direcției agricole județene. Prin in
termediul unor panouri si grafice su
gestive. distinșilor oaspeți le sint 
prezentate amplasarea pe . cuprinsul 
județului a consiliilor unice agroin
dustriale si a unităților agricole de 
stat si cooperatiste, modul de folo
sire a terenului, structura culturilor, 
producția animalieră si structura e- 
fectivelor de animale, preocupările 
pentru sporirea producției de furaje 
pe pășuni si finețe. Se analizează, 
în același timp, modul cum se în
făptuiesc programele speciale de cul
tivare a plantelor medicinale si a 
ciupercilor, precum si măsurile lua

te pentru creșterea iepurilor de casă, 
dezvoltarea apiculturii, sericiculturii 
si pisciculturii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
apreciat rezultatele obținute de oa
menii muncii din agricultura suce- 
veană si a recomandat, avîndu-se 
în vedere faptul că este județul cu 
cea mai mare suprafață ocupată cu 
cartofi, să folosească în cultură 
numai soiuri dintre cele mai produc
tive. Apreciind, de asemenea, acti
vitatea depusă,în sectorul zootehnic, 
existenta unui număr mare de ani
male pe unitatea de suprafață, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se folosească toate sursele de 
furaje, să se însămînțeze si supra- 

din SuceavaIn timpul vizitei la Întreprinderea de mașini-unelte

însămînteze toate pășunile si tine
tele.

■ ' Tdvârășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
apoi să viziteze unele suprafețe o- 
cupate cu griu. porumb si cartofi a- 
partinînd cooperativei agricole de 
producție din Dumbrăveni, unitate 
distinsă cu înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste.

Examinînd stadiul de vegetație a 
culturilor, secretarul general al 
partidului a constatat că lucrările de 
întreținere s-au executat la timp, iar 
densitatea plantelor este bună, ceea 
ce garantează obținerea unor pro
ducții mari. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a arătat insă că in ge
neral. în ceea ce privește griul, den
sitatea poate fi si mai mare și a 
cerut ministerului de resort să a- 
sigure pentru toate zonele tării can
titatea necesară de sămintă din so
iurile cele mai productive.

Un moment aparte al vizitei l-a 
constituit analiza rezultatelor obți
nute în domeniul micii industrii și 
artizanatului, activități cu tradiție în 
această parte a tării. în cadrul u- 
nei expoziții cuprinzînd produse rea
lizate din lemn, argilă piatră, ră
chită. precum si diferite țesături spe
cifice locului, gazdele informează că 
în ultimii doi ani valoarea produc
ției obținute în acest sector a cres
cut cu peste 400 milioane lei prin 
valorificarea, superioară a materia
lelor existente pe plan local. Secre- 
tarul general al partidului a arătat 
că este necesar să se acorde mai 
multă atenție valorificării muncii 
creatorilor populari, păstrării speci
ficului local, stimulării creației ar
tistice meșteșugărești manuale, cas
nice.

La plecarea din Dumbrăveni, to
varășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat bunele rezultate ale harnicilor 
lucrători de pe ogoare si le-a urat 
noi si mari succese în viitor.

Următoarea etapă a vizitei a con- 
stituit-o ORAȘUL FĂLTICENI, 
ai cărui locuitori trăiesc astăzi, la 
prima vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in orașul lor. o 
zi de sărbătoare, ce se va înscrie la 
loc de frunte în cronica contempora
nă a acestei străvechi așezări mol
dave.

Locuitorii orașului, cu mic cu mare, 
împreună cu cei ai comunelor în
vecinate au ieșit pe arterele prin
cipale ale localității pentru a adre
sa tovarășului Nicolae Ceausescu, to
varășei Elena Ceaușescu din adîncul 
inimilor un călduros bun venit . în 
miilocul lor. pentru a-si exprima 
direct recunoștința față de partid, 
fată de secretarul său general, pen
tru grija permanentă acordată dez
voltării economice a tuturor așeză
rilor patriei, inclusiv a orașului lor. 
îmbunătățirii continue a nivelului de 
trai material si spiritual al întregu
lui nostru popor.

Si la Fălticeni, transformările în
noitoare pe toate planurile vieții 
apar pregnant la tot pasul. Acest 
oraș, cu o populație de 25 000 locui
tori. va realiza în acest an o pro
ducție industrială în valoare de 
aproape 2 miliarde lei. în perime
trul orașului au fost ridicate, numai 
în ultimii șapte ani. o mare plat
formă industrială, blocuri cu circa 
3 000 de apartamente, noi școli, uni
tăți comerciale și social-culturale, 
iar multe altele se află în plină con
strucție, orașul fiind astăzi un ade
vărat șantier.

în aclamațiile si uralele a mii si 
mii de oameni, elicopterul preziden
țial aterizează pe stadionul orășe
nesc. Se scandează minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“. „Ceaușescu — pace 1“. 

Pe stadion, ca șl pe străzile orașului 
răsună o urare izvorită din cele mai 
profunde simțăminte de dragoste pe 
care locuitorii acestei așezări le nu
tresc fată de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru : 
„Ceaușescu mult iubit, noi vă zicem 
bun venit !“. „Ceaușescu să trăiască. 
Fălticenii să-nflorească !“.

La coborârea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu sint întâmpinați cu 
sentimente de aleasă stimă și pro
fund respect de membrii biroului 
comitetului orășenesc de partid. în 
numele locuitorilor acestei așezări, 
tovarășul Costică Arteni. prim-secre- 
tar al comitetului orășenesc de 

partid, primarul orașului, adresează 
înalților oaspeți un călduros bun 
venit' la' Fălticeni.

O companie alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat o- 
norul. Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România.

într-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceausescu se îndreaptă spre zona in
dustrială a orașului, unde se află pri
mul obiectiv al vizitei de lucru în 
Fălticeni - ÎNTREPRINDEREA 
CHIMICĂ, unitate care racor
dează fostul tîrg moldovenesc de o- 
dinioară la ritmul atît de intens al 
industriei chimice românești. Aceas
tă nouă întreprindere se realizează 
ne baza unor proiecte si tehnologii 
moderne, concepute și elaborate de 
specialiștii unor unități ale presti
giosului Institut Central de Chimie, 
care aduce o contribuție hotărâtoa
re la dezvoltarea si modernizarea in
dustriei noastre* chimice.

Ministrul industriei chimice pre
zintă secretarului general al parti
dului. prin intermediul unor panouri, 
stadiul actual si perspectivele de dez
voltare ale unității. Se arată că în

Marea adunare populară din municipiul Suceava
Momentul cel mai important al 

vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Suceava l-a constituit marea adu
nare populară desfășurată în piața 
centrală a municipiului. Zeci de mii 
de oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile orașului, din loca
litățile învecinate au ținut să fie 
prezenți la această nouă întîlnire 
cu secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu convingerea 
că participă la un eveniment de 
maximă însemnătate pentru istoria 
contemporană a Sucevei, pentru 
întreaga evoluție viitoare a județu
lui lor. Mulțimea prezentă în Piața 
„23 August" purta stegulețe roșii și 
tricolore, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei 
ELena Ceaușescu, stemele partidului 
și tării, pancarte, cu urări de ani 
mulți și sănătate adresate conducă
torului partidului și statului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii noas
tre.

Clădirile ce înconjoară plata cen
trală erau împodobite sărbătorește 
cu drapele, eșarfe și flori, cu urări 
ce exprima sintetic gindurile și sen
timentele sucevenilor, ale întregu
lui nostru popor : „Trăiască Parti
dul Comunist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Partidul — Ceaușescu — 
România !“, „Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România !“, „Ceaușescu 
fiu iubit, in Suceava bun venit !“, 
„Ceaușescu-pace!“, „Ceaușescu în 
tot ce face este omul pentru pace !“.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea' partidului și statului 
este marcată de puternice aplauze și 
urale, de îndelungi aclamații. Par- 
ticipanții la adunare au dat glas și 
cu acest prilej bucuriei de a-1 avea 
în mijlocul lor pe secretarul general 
al partidului. încrederii lor în politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare a partidu
lui, sub conducerea căruia întreaga 
națiune română își sporește eforturi
le pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XlI-lea, pen- 

nrezent funcționează o primă insta
lație de detergenti si se află în pre
gătirea probelor instalațiile de fa
bricație a metacrilatului si nolime- 
tacrilatului de metil, produse chimi
ce deosebit de utile în diferite 
ramuri industriale, prevăzute a in
tra în circuitul productiv in cursul 
acestui an. în acest context se men
ționează că tinerii chimiști de aici 
s-au angajat ca în cinstea marii săr
bători de la 23 August să elaboreze 
primele șarje de granule de poli- 
metacrilat de metil — Stiplex.

Analizînd, impreună cu factorii de 
răspundere, problemele pe care le 
ridică dezvoltarea întreprinderii în 
actualul cincinal, tovarășul Nicolae

Ceaușescu cere specialiștilor, con
structorilor, să-și ;cpncentreze efortu
rile în- direcția-,, reducerii termenelor 
de execuție ,a, noilor instalații,. a di
minuării consumurilor de energie și 
combustibili.

Conducerea întreprinderii Infor
mează că viitoarele instalații, reali
zate aproape în totalitate de indus
tria noastră constructoare de mașini, 
vor funcționa tot pe baza unor teh
nologii originale, de înaltă eficiență, 
care vor permite, între altele, dimi
nuarea consumurilor de energie. In 
timpul dialogului se subliniază că în 
centrul preocupărilor chimiștilor stau 
problemele atingerii. în cel mai scurt 
timp, a capacităților prevăzute în 
proiecte, precum și realizarea unei 
producții de calitate, competitivă atît 
pe piața internă, cît și pe cea exter
nă. Colectivul întreprinderii, care și-a 
onorat obligațiile de plan pe primul 
semestru, îndeplinind sarcinile la pro
ducția netă, productivitatea muncii, 
cheltuielile materiale, precum și la 
alți indicatori, este hotărît să reali
zeze în mod exemplar planul pe în
tregul ari.

Directorul întreprinderii. Mihai 
Apostol, invită apoi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să viziteze unele 
dintre principalele capacități de pro- 

tru a asigura edificarea cu succes a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism. In această atmosferă săr
bătorească și entuziastă, de fierbinte 
patriotism, cei prezenti au scandat 
cu putere, minute în șir, numele par
tidului, al secretarului său general 
și al tării, într-o firească alăturare 
ce se constituie în simbolul elocvent 
al unității întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Român, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, chezășie a 
progresului necontenit al României 
socialiste. Zecile de mii de partici
pant; la adunare și-au exprimat, tot
odată. adeziunea la Apelul poporului 
român adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, hotă
rîrea lor neclintită de a face totul 
pentru înfăptuirea politicii externe 
a partidului și statului nostru, pusă 
consecvent în slujba edificării unei 
lumi a păcii, colaborării și înțelege
rii între popoare. A fost subliniată și 
cu acest prilej înalta apreciere de 
care se bucură propunerile si iniția
tivele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind încetarea cursei înarmărilor- 
și realizarea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare. întărirea 
încrederii și conlucrării, făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de dragoste 
și recunoștință ale sucevenilor.

Deschizînd adunarea. tovarășul 
Traian Gîrbă, prim-secretar al Co
mitetului județean Suceava al P.C.R., 
a spus :

Mult stimate șî iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimat! tovarăși,
Suceava trăiește, astăzi, momente 

ne care istoria milenară, cronica 
dezvoltării sale sociale le rețin în 
rindul evenimentelor cu adine și lu
minos ecou in conștiința si inimile 
tuturor celor care viețuiesc pe a- 
ceste străbune si legendare plaiuri 
românești.

Ca întotdeauna cînd vă aflati în 
mijlocul nostru, lingă inimile noas- 

ducție, între care instalațiile de me
tacrilat și nolimetacrilat de metil, 
în timpul vizitei s-a indicat factori
lor de răspundere sâ efectueze o ana
liză temeinică privind domeniile de 
utilizare a polimetacrilatului de me
til, pentru ca acest produs valoros să 
fie folosit numai acolo unde se jus
tifică eficiența sa economică. De ase
menea, au fost examinate citeva va
riante de amplasare a unora dintre 
noile capacități ale întreprinderii, 
în scopul utilizării cît mai raționale 
a terenului.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
vizitează FILATURA DE IN Șl 
CÎNEPĂ, cea mai mare unitate de 
acest gen din țară, care împlinește în 
toamna acestui an un sfert de veac 
de activitate. Așa cum precizează di
rectorul filaturii, ing. Gheorghe Coz- 
ma. în tot acest timp întreprinderea 
a parcurs un drum continuu ascen
dent. sporindu-și producția de aproa
pe 14 ori.

Vizita de lucru începe în cadrul 
unei reprezentative expoziții în care 
sint prezentate toate creațiile între
prinderii — de la fire pînă la țe
sături, de la tricotaje la articole de
corative, precum și produsele care 
se vor obține in anul viitor pe baza 
unor noi tehnologii.

în centrul dialogului de lucru se 
situează problemele legate de înde
plinirea sarcinilor trasate de condu
cerea partidului unităților din acest 
sector al industriei ușoare pe linia 
reducerii greutății țesăturilor, a con
sumurilor de materii prime și mate
riale, de energie și combustibili, va
lorificării materialelor refolosibile. a 
introducerii de noi tehnologii. Minis
trul industriei ușoare arată că, dato
rită preocupării susținute, colectivul 
filaturii a reușit să reducă greutatea 
țesăturilor sub nivelul planificat, an- 
gajîndu-se ca sarcina trasată, de a se 
ajunge la o greutate de 190 grame pe 
mp in 1985, să fie realizată în 1983. 
Arătînd că aceste sarcini trebuie con
siderate ca minime, secretarul gene
ral al partidului a recomandat ca de 
la 190 g pe mp în 1983 să se ajungă 
la 140 g în 1985.

Gazdele au arătat, de asemenea, că 
s-a redus consumul de coloranți și 
chimicale, obținîndu-se o economie 
de 4 ori mai mare față de prevederi'. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreci
ază că prin reducerea consumului de 
coloranți țesăturile au căpătat un as
pect mai plăcut, mai atractiv.

înfățișând rezultatele bune obți
nute de colectivul filaturii prin asi
milarea unor noi tehnologii, ing. 
Steliana Istorescu, director general 
al Centralei mătăsii, inului și cîne- 
pii. informează că pe baza unui pro
cedeu modern se reduce consumul 
de in de fuior cu 1 500 tone pe an, 
iar pe baza aplicării tehnologiei de 
înnobilare a cîlților. procedeu care 
nu necesită investiții suplimentare, 
s-âu obținut- tricotaje și țesături cu 
■'calități remarcabile, realizîndu-se, 
astfel. ? valorificarea ■ superioară, a 
unor resurse considerate altădată 
fără importantă economică. S-a sub
liniat. totodată, că în primul semes
tru colectivul filaturii a valorificat 
103 tone materiale refolosibile.

Gazdele invită apoi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului si statului 
să viziteze filatura. Un prim popas 
are loc în secția țesătorie. Aici, 
tinerele muncitoare fac o entuziastă 
primire înalților oaspeți. In timpul 
vizitei, secretarul general al parti
dului se interesează de condițiile de 
muncă ale țesătoarelor. în aceeași 
atmosferă de puternică însuflețire 
are loc vizita în secția de finisaj. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au apreciat 
aici frumusețea și calitatea țesături
lor imprimate, realizate din fibre 
indigene în amestec cu poliesteri.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat călduros colec
tivul filaturii, recomandind să-și 
concentreze și mai mult atenția asu
pra reducerii in continuare a greu- 

tre, noi, bucovinenii, cu dragoste 
fierbinte, cu sentimente de aleasă 
prețuire, cu nețărmurit respect, vă 
adresăm din suflet urarea fierbinte 
de „Bine ați venit în județul nos
tru l“.

Prezența aici. în una din cetăți
le gloriei strămoșești si ale înălță
toarelor împliniri socialiste, a dum
neavoastră. mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceausescu — strălucit erou al nea
mului. ctitor de demnitate naționa
lă si gîndire revoluționară cuteză
toare. profund novatoare, slujitor- 
fără seamăn al idealurilor scumpe 
ale poporului nostru, al aspirații
lor de progres, civilizație si pace în 
lume — reprezintă pentru cei a- 
proape 70 de mii de comuniști, pen
tru toti sucevenii un prilej de mare 
cinste si satisfacție, o mărturie a 
grijii permanente ne care o ma
nifestați pentru înflorirea acestor 
meleaguri, a întregii țări, în con
sens cu hotărîrile Congresului al 
XlI-lea al partidului nostru.

Ne exprimăm, cu aleasă stimă, 
bucuria de a adresa salutul nostru 
respectuos mult stimatei tovarășe 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. militant de frunte al 
partidului și statului nostru, savant 
de renume mondial, care si-a con
sacrat întreaga activitate politică si 
științifică propășirii patriei, progre
sului omenirii.

Acum, cînd ne aflăm în pragul îm
plinirii a 17 ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, stăpîniți 
de mîndria că destinele țării au be
neficiat și beneficiază de geniul con
ducător pe care-1 întruchipați ca ni
meni altul, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, putem afirma, cu 
deplin temei, că această perioadă a 
reprezentat pentru județul Suceava, 
ca și pentru întreaga țară, etapa cea 
mai bogată și rodnică în împliniri.

Vă raportez, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că investițiile în 
cincinalul trecut au reprezentat 
15 miliarde lei, pe harta economică 
a județului apărînd zeci și zeci de 
noi capacități de producție, care au 
sporit potențialul nostru industrial.

Revelator pentru ascensiunea aces
tor meleaguri este faptul că produc- 

tății țesăturilor, a consumurilor de 
materii prime, materiale și energie.

La încheierea vizitei de lucru 
in Fălticeni, adresindu-se celor 
prezenți, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus : Doresc să vă 
felicit pe toți pentru industria mo
dernă ce o aveți, pentru rezultatele 
obținute și să vă adresez un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
noi și noi succese, de sănătate și 
fericire".

★
La încheierea vizitei, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceausescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului si statului s-au 
îndreptat spre aeroport, unde a 
avut loc ceremonia plecării.

Hotărîrea fermă a oamenilor mun
cii suceveni de a acționa cu depli
nă dăruire pentru transpunerea in 
viată a politicii interne si externe 
a partidului, reieșită cu atita vi
goare ne întreg parcursul vizitei de 
lucru a "secretarului general al parti
dului în județul Suceava, s-a regă
sit si în atmosfera entuziastă cu care 
au fost înconjurați la plecare tova
rășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu. Pe întregul tra
seu. ce a străbătut citeva din prin
cipalele artere ale municipiului, 
pină la aeroport, zeci de mii 
de cetățeni și-au exprimat cu deo
sebită căldură sentimentele de sta
tornică dragoste si prețuire fată de 
secretarul general al partidului, 
profunda lor recunoștință fată de 
preocuparea șa constantă pentru 
dezvoltarea continuă a județului Su
ceava. a întregii țări. Ei, au scan
dat cu înflăcărare ..Ceausescu — 
P.C.R. „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindriai", „Ceaușescu 
— România !“. „Ceaușescu — 
pace !“.

Rodnicul dialog de lucru al tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu oame
nii muncii din județul Suceava s-a 
încheiat. Ecourile sale vor dăinui 
insă mereu în conștiința suceveni
lor. ca un moment de referință, 
cu profunde semnificații în viata 
județului, a locuitorilor săi. Noua 
vizită de lucru, aprecierile si indi
cațiile date de secretarul general al 
partidului au însuflețit colectivele de 
oameni ai muncii din industria și a- 
gricultura suceveană. orientindu-le 
activitatea viitoare, pusă în slujba 
dezvoltării necontenite a județului, 
progresului si prosperității întregii 
țări. A fost evidențiată cu acest pri
lej dorința tuturor locuitorilor ju
dețului de a milita, alături de în
tregul popor, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri e- 
fective de dezarmare, și in primul 
rind de dezarmare nucleară, pentru 
edificarea unui climat de pace si co
laborare în lume.

La aeroport, o gardă militară a 
prezentat onorul.

Au răsunat solemn acordurile 
Imnului de stat al Republicii So
cialiste România.

Pionieri si șoimi ai patriei au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elefta Ceaușescu și-au luat 
un călduros rămas bun de la repre
zentanții organelor locale de partid 
și de stat, de la sucevenii prezenți 
pe aeroport.

în aclamațiile si uralele mulțimii, 
avionul prezidențial a decolat. în- 
dreptindu-se spre București.

★
La sosirea în Capitală, pe aeropor

tul Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de tovarășii Vir
gil Cazacu, Ion Coman, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Emilian Dobrescu, Pe
tru Enache, Mihai Gere, Suzana Ga
dea, Ana Mureșan, Elena Nae, Cor
nel Onescu, Ion Ursu, Richard Win
ter, Marin Enache, Gheorghe Stoica.

ția industrială este astăzi de 19 ori 
mai mare decit cea din 1938, realizîn- 
du-se in numai 7 zile producția în
tregului an 1950.

Progrese importante am înregistrat 
și în domeniul agriculturii, îndeosebi 
pe linia modernizării, profilării și 
concentrării producției. Au cîștigat în 
prosperitate și înflorire orașele și sa
tele bucovinene. s-au afirmat puter
nic știința, învățămîntul, cultura și 
arta, s-au dezvoltat și modernizat ce
lelalte sectoare, spre binele oameni
lor. al generațiilor de azi si de miine.

Ne facem o datorie de conștiință 
arătînd că forța colectivelor de mun
că a fost puternic dinamizată de pre
țioasele indicații pe care dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ni le-ați dat cu ocazia vizitelor de 
lucru efectuate in județul nostru.

Pentru toate aceste împliniri, care 
au transformat din temelii modul de 
viață și de gîndire al tuturor suceve
nilor, îngăduiți-mi, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca 
de la această impresionantă adunare 
populară, in care astăzi bate inima 
întregii Suceve. să vă adresez. în nu
mele tuturor locuitorilor județului, 
cele mai călduroase mulțumiri, recu
noștința noastră nețărmurită, izvorite 
din devotamentul neclintit. din 
nestinsa dragoste cu care vă înconju
răm, împreună cu toată ființa nea
mului românesc. Sucevenii — puter
nic mobilizați de orientările si exi
gentele pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, cu o excepțională în
țelegere a realităților si cerințelor 
prezentului si perspectivei, le-ați 
formulat la recenta plenară lăr
gită a Comitetului Central — ac
ționează cu înaltă răspundere mun
citorească pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin în toate domenii
le. Edificator este faptul că în pri
mul semestru am realizat si depă
șit planul producției nete, al pro
ductivității muncii, al producției 
marfă vîndută si încasată, al bene
ficiilor. înregistrîndu-se economii la 
costurile totale de producție de 53 
milioane lei.

Sintem conștient!, mult stimate to
varășe secretar general, că în ac-
(Continuare in pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NI COLA E CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
tru a asigura o bună aproviziona
re a populației și a satisface ne
cesitățile generale ale statului nos
tru. în Suceava există condiții 
bune pentru o zootehnie foarte 
dezvoltată — și sînt convins că în
treaga țărănime, toți oamenii mun
cii din Suceava vor face totul 
pentru a ocupa un loc fruntaș în 
sectorul zootehnic din România. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“). Tocmai discutam că 
pînă și întemeietorii Moldovei 
s-au oprit aici și au întemeiat 
Moldova constatînd că sînt condi
ții bune pentru creșterea anima
lelor, pentru o zootehnie bună. Și 
noi trebuie să demonstrăm în rea
litate acum, aceasta ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").

Este necesar să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru strângerea 
la timp a recoltei din acest an, a 
orzului și griului. Mă adresez de 
aici din Suceava tuturor județe
lor care nu au terminat de strîns 
încă orzul, cu chemarea de a face 
totul pentru ca, în două-trei zile, 
să încheiem recoltatul orzului. în 
același timp, județele din sud să 
acționeze cu toată hotărîrea pen
tru strîngerea rapidă și fără pier
deri a griului. în general, avem o 
recoltă bună, și în Suceava și în 
întreaga țară, atît de orz, cît și de 
grîu. Trebuie să o st.rîngem la timp 
și fără pierderi ! (Aplauze și urale; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !").

Dragi tovarăși și prieteni,
După cum este cunoscut, Con

gresul al XII-lea a trasat ca o- 
biectiv fundamental realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții 
în toate domeniile de activitate, a 
pus ca obiectiv strategic trecerea 
României la un nou stadiu de dez
voltare. Trebuie să facem totul 
pentru a realiza, în actualul cin
cinal, aceste obiective de impor
tanță hotărîtoare pentru înfăptui
rea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înainta
re spre comunism. (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Este necesar, deci, ca toate con
siliile de conducere, oamenii mun
cii din toate unitățile 'e-eonomico- 
sociale să fâcă totul pentru a asi
gura unirea eforturilor în reali
zarea acestor obiective importante 
pentru viitorul României socialiste. 
Să nu uităm nici un moment că 
tot ceea ce am realizat pînă acum 
este rezultatul muncii, al efortu
rilor poporului nostru, care a de
monstrat că știe să-și îndeplineas
că îndatoririle de onoare de a fi 
demn de trecutul glorios, de pre
zentul măreț și de a făuri un viitor 
de aur, României ! (Aplauze și 
urale prelungite, se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

în spiritul hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea, ale recentei plenare 
a Comitetului Central al partidu
lui, trebuie să facem totul pentru 
perfecționarea conducerii întregii 
activități economico-sociale, pentru 
buna funcționare a consiliilor de 
conducere din toate sectoarele. 
Trebuie să asigurăm participarea 
activă a oamenilor muncii, a po
porului la conducerea întregii ac
tivități și a întregii țări, pornind 
de la faptul că socialismul îl fău
rim cu oamenii și pentru oameni, 
că așa cum vom ști .să muncim, 
cum vom ști să participăm la con
ducere, așa va arăta viața de azi, 
așa vom făuri viitorul luminos, co
munist al României ! (Aplauze și 
urale prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Punînd în centrul activității 

noastre înfăptuirea Programului și 
a hotărîrilor Congresului al XII- 
lea, noi acționăm totodată cu 
toată fermitatea pentru o politică 
de colaborare și de pace în întrea
ga lume. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

Realizările României în con
strucția socialistă sînt o contribu
ție importantă la creșterea presti
giului socialismului, cît și la cauza 
progresului, păcii și colaborării în 
întreaga lume. Noi trebuie să fa
cem totul, să înfăptuim în cele mai 
bune condiții obiectivele dezvoltă
rii patriei noastre și, în același 
timp, să întărim solidaritatea și' 
colaborarea cu forțele progresiste, 
cu țările socialiste, cu popoarele 
de pretutindeni, în lupta pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pen
tru o lume fără războaie, în care 
fiecare popor să se poată dezvolta 
liber, așa cum dorește, fără grija 
vreunei agresiuni. (Aplauze și 
urale puternice, se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

în viața internațională se con
fruntă două tendințe diametral 
opuse. Pe de o parte, asistăm la o 
agravare a vieții internaționale, e- 
xistă o serie de conflicte, de răz
boaie, se dezvoltă cursa înarmări
lor, se accentuează decalajul între 
țările bogate și sărace, se ampli
fică criza economică. Pe de altă 
parte, se intensifică lupta popoare
lor, a forțelor antiimperialiste de 
pretutindeni care doresc să pună 
capăt pentru totdeauna politicii im
perialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, să asigure realizarea unor 
relații noi în viața internațională, 
bazate pe deplina egalitate în drep

turi, pe respectul independenței și 
suveranității naționale, pe neames
tecul în treburile interne, pe co
laborare reciproc avantajoasă, pe 
renunțarea cu desăvîrșire la forță 
sau la amenințarea cu forța. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace .'“).

Cu toate problemele grele din 
viața internațională, avem convin
gerea că masele populare, forțele 
progresiste, antiimperialiste, popoa
rele pot și vor impune o politică 
nouă, că ele sînt în stare să asigure
— și vor asigura — o dezvoltare 
nouă a vieții internaționale, vor 
asigura pacea, colaborarea și inde
pendența fiecărei națiuni ! (Urale 
și aplauze îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Ne pronunțăm cu toată hotărîrea 
pentru încetarea conflictelor exis
tente și soluționarea tuturor pro
blemelor dintre state numai și nu
mai prin tratative. Oricît de 
îndelungate vor fi tratativele, ele 
nu produc victime, nu produc dis
trugeri de oameni și de bunuri 
materiale ! De aceea, calea trata
tivelor este singura cale rațională 
pentru a asigura soluționarea pro
blemelor, pentru dezvoltarea co
laborării și asigurarea păcii în 
lume ! (Aplauze și urale puternice; 
se scandează „Ceaușescu — pace!")

Doresc, ca și de la această mare 
adunare din Suceava, să adresez 
chemarea tuturor popoarelor de a 
face totul pentru a se pune capăt 
conflictelor militare, pentru asigu
rarea păcii în întreaga lume! 
(Urale și aplauze puternice).

România a condamnat și con
damnă cu toată fermitatea acțiu
nile militare ale Israelului în Li
ban și, în mod deosebit, acțiunile 
în Beirut. Ne pronunțăm pentru 
încetarea acțiunilor militare, pen
tru dezangajarea în Beirut, pentru 
retragerea Israelului din Liban și 
asigurarea independenței poporului 
libanez ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).

Ne exprimăm, de asemenea, 
sprijinul și solidaritatea cu poporul 
palestinian, care are dreptul de a 
trăi în patria sa proprie, de a-și 
realiza un stat independent. Consi
derăm că nu se poate realiza o 
pace trainică în Orientul Mijlociu 
fără soluționarea problemei, pales
tiniene, fără un stat palestinian 
independent, fără recunoașterea 
dreptului palestinienilor la inde
pendență, la libertate, așa cum o 
doresc ei. (Urale și aplauze pu
ternice).

în același timp, este necesar ca 
pacea din Orientul Mijlociu să a- 
sigure și existența și integritatea 
Israelului, a tuturor statelor din 
această zonă. Numai pe această 
bază se va realiza o pace trainică 
și îndelungată ! (Urale și aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,
Trăind în Europa, sîntem pro

fund preocupați și acționăm pen
tru a se asigura înfăptuirea secu
rității și cooperării, pentru a opri 
amplasarea de rachete cu rază me
die de acțiune și determina retra
gerea celor existente. în general, 
trebuie să facem ca în Europa să 
nu existe nici un fel de rachete, 
nici cu rază medie, nici cu rază 
mai mică și nici cu rază mai mare 
de acțiune, pentru o Europă uni
tă, fără nici un fel de rachete și 
arme nucleare. (.Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).

în același timp dorim ca, la 
reluarea, în toamnă, a lucrărilor 
reuniunii de la Madrid să se ajun
gă la rezultate cît mai bune, să 
se convoace o conferință pentru 
încredere și dezarmare în Europa, 
să se asigure continuitatea reuni
unilor începute la Helsinki, pentru 
a da posibilitatea țărilor europene

Cold omagiu pentru distinșii oaspeți

să discute împreună cum să-și dez
volte colaborarea, cum să asigu
re pacea, independența fiecărui 
popor de pe continentul nostru. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Acordăm o însemnătate deose
bită dezvoltării colaborării între 
toate țările din Balcani. Dealt
fel, aș dori să menționez, cu mul
tă satisfacție, bunele relații ale 
României cu toate popoarele din 
Balcani. Dorim să dezvoltăm în 
continuare colaborarea multilate
rală, să realizăm o întîlnire la ni
velul șefilor de state și guverne, 
să acționăm pentru realizarea în 
Balcani a unei zone a păcii și co
laborării, fără arme nucleare. (A- 
plauze și urale prelungite; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Problema fundamentală a epocii 
noastre este aceea a opririi cursei 
înarmărilor, a trecerii la dezarma
re și, în primul rînd, la dezarma
re nucleară, a asigurării unei păci 
trainice în întreaga lume. (Aplau
ze și urale prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !").

România a prezentat la recenta 
sesiune a Organizației . Națiunilor 
Unite propuneri concrete în pro
blemele dezarmării și păcii. Odată 
cu aceasta, am înaintat Apelul 
semnat de 18 milioane de cetă
țeni, de fapt, purtînd semnătura 
întregului nostru popor, care, ală
turi de popoarele din Europa și 
din întreaga lume, se pronunța 
ferm pentru oprirea înarmărilor, 
pentru o lume a păcii, pentru asi
gurarea dreptului suprem al na
țiunilor la existență, la viață, la 
independență 1 (Aplauze și urale 
prelungite, îndelungate).

Acum, pînă nu au început să 
cadă bombele atomice, trebuie să 
determinăm oprirea producerii de 
noi armamente nucleare ! Să de
terminăm reducerea celor existen
te și lichidarea lor deplină ! Să de
terminăm trecerea la dezarmare și 
în ce privește armamentele cla
sice ■! Să realizăm o lume fără 
arune, fără războaie 1 Este în inte
resul fiecărui popor să facem totul, 
să acționăm cu toată răspunderea, 
în deplină unitate, pentru a pune 
capăt politicii de înarmare, pentru 
a asigura pacea I (Aplauze și urale 
îndelungate ; se scandează puter
nic „Ceaușescu — pace !“).

Am salutat și salutăm începerea 
tratativelor dintre - Uniunea Sovie
tică și Statele . Unite' ale Americii 
în domeniul armamentelor nuclea
re. Desigur că, în ce privește arma
mentele cu rază medie de acțiune, 
popoarele europene sânt direct in
teresate și trebuie să participe cu 
toată forța și în deplină cunoștință 
la realizarea unei înțelegeri cît 
mai rapide pentru a se opri am
plasarea și dezvoltarea de astfel de 
rachete. Trebuie, intr-adevăr, să 
acționăm pentru o dezarmare sub 
un control strict internațional, 
pentru a se asigura un echilibru 
deplin, însă la nivelul cel mai re
dus, pentru a se garanta securita
tea fiecărui popor. Dar trebuie să 
fim conștienți că adevărata secu
ritate va fi atunci cînd vor fi eli
minate armamentele nucleare, cînd 
se va trece la dezarmare, la înce
tarea politicii militare în întreaga 
lume. (Aplauze și urale prelungite).

Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, România consideră că tre
buie făcut totul pentru realizarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru sprijinirea puterni
că a țărilor în curs de dezvoltare 
în vederea dezvoltării lor econo
mico-sociale — aceasta constituind 
o necesitate pentru progresul și 
bunăstarea nu numai a acestor po
poare, dar și pentru progresul e- 
conomiei mondiale, pentru relua
rea și dezvoltarea activității eco
nomice pe plan mondial, pentru 
pacea și colaborarea în întreaga 
lume. (Aplauze și urale îndelun
gate).

Problemele complexe ale lumii 
de azi impun participarea la rezol
varea lor a tuturor statelor, indife
rent de mărime și orînduire socia
lă. în mod deosebit. trebuie asigu
rate condițiile participării cu 
drepturi depline a. țărilor mici și 
mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare, a țărilor nealiniate, a tu
turor popoarelor care doresc să 
trăiască libere și' independente ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace").

Pornind de la aceasta este, nece
sar să se acorde mai multă atenție 
creșterii rolului Organizației Na
țiunilor Unite și altor organisme 
internaționale, care oferă cadrul 
organizat de soluționare a proble
melor într-un mod democratic, cu 
participarea tuturor statelor, și 
care oferă garanția că se va putea 
realiza o colaborare trainică între 
toate națiunile lumii. (Aplauze și 
urale puternice).

Realitatea demonstrează că po
poarele din întreaga lume au un 
rol tot mai imDortant în viața in
ternațională. Marile manifestații 
pentru pace de anul trecut și din 
acest an — între care și ale po
porului nostru — au demonstrat 
uriașa forță de care dispun popoa
rele și au determinat, pînă la 
urmă, începerea tratativelor în
tr-un șir de probleme ; ele au de
terminat pe șefii de state și gu
verne să înțeleagă că trebuie să 
țină seama de voința popoarelor 
de pretutindeni. într-adevăr, po
poarele sînt forța cea mai sigură 
pentru a pune capăt cursei înar
mărilor, pentru asigurarea păcii, a 
dreptului la viață, Ia existență, 
pentru realizarea pe planeta noas
tră a unei lumi mai drepte și mai 
bune ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere aș dori, încă o dată, 

să-mi exprim convingerea că orga
nizațiile de partid, toți comuniștii, 
consiliile de conducere, oamenii 
muncii din toate unitățile econo
mico-sociale, întreaga țărănime 
suceveana, în strînsă unitate în 
cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, vor acționa cu 
întreaga răspundere, cu toată ho
tărîrea pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a planului pe 
acest an șj. a întregului; <;incipa.l, 
că sucevenii vor face toțul pentru 
a aduce o contribuție și mai mare 
la dezvoltarea patriei noastre so
cialiste, demne de trecutul său, de 
prezent — dar și pentru a contri
bui la viitorul comunist al Româ
niei ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceausescu și poporul!", „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Cu această dorință și convinge
re, vă urez dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii suceveni, să fa
ceți totul pentru a ocupa un loc 
cît mai important în marea între
cere socialistă dintre județe, din 
toate domeniile. Să faceți astfel 
îneît și Suceava să ocupe un loc 
cît mai de frunte în această între
cere — și aș saluta dacă veți ocu
pa primul loc între județele pa
triei I (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Vă urez, încă o dată, din toată 
inima, succese tot mai mari în 
întreaga activitate, multă sănătate 
și multă, multă fericire ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite, se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“. Intr-o at
mosferă de puternică însuflețire și 
strînsă unitate, toți cei prezenți Ia 
marea adunare populară aclamă 
și ovaționează minute în șir pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

In fața panourilor ce prezintă dezvoltarea Întreprinderii chimice din Fălticeni

La întreprinderea de fire artificiale din Suceava

Pe terenurile agricole ale C.A.P. Dumbrăveni
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Marea adunare populară din municipiul Suceava
(Urmare din pag. a Ii-a) 

tivitatea organelor si organizațiilor de 
nartid. de masă si obștești, a orga
nelor de stat din iudet există încă 
unele neaiunsuri. nu întotdeauna am 
folosit toate condițiile si posibilită
țile de care dispunem. Atentia noas
tră este îndreptată. în prezenț, așa 
cum ne-ati indicat dumneavoastră, 
spre recuperarea cit mai grabnică a 
unor restante, realizarea sarcinilor de 
export, perfectionarea tehnologiilor 
si ridicarea calității produselor. în
tărirea spiritului gospodăresc. înfăp
tuirea prevederilor Decretului pri
vind reducerea consumului de ener
gie si combustibil, aplicarea ri
guroasă a noului mecanism econo- 
mico-financiar. adincirea continuă a 
autoconducerii muncitorești si auto- 
gestiunii economice.

Vom interveni cu exigentă spori
tă pentru perfectionarea organizării 
si coordonării activității pe șantiere
le de construcții, astfel încît să se 
respecte întocmai termenele de pu
nere în funcțiune a capacităților de 
producție industriale si zootehnice.

în ansamblul preocupărilor noas
tre. pe un loc prioritar se înscriu 
obiectivele noii revoluții în agri
cultură. gospodărirea, iudicioasă a 
fondului funciar, asigurarea calită
ții lucrărilor de întreținere si re
coltare. înfăptuirea programelor de 
autoconducere si autoaprovizionare.

Vom acționa pe un front si mai 
larg pentru întronarea în viața și 
comportamentul de fiecare zi a nor
melor eticii și echității socialiste, 
pentru făurirea unui om nou. cu o 
înaltă conștiință muncitorească, re
voluționară. patriotică, conștient de 
rolul pe care-1 are in societate. în 
noua lui calitate de proprietar, 
producător si beneficiar al bunuri
lor materiale, de necesitatea primor
dială de a munci, cu pasiune si dă
ruire. pentru creșterea avuției na
ționale. pentru propășirea patriei 
noastre socialiste.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii' muncii din județul Su
ceava nu vor precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din mărețele obiective stabili
te de Congresul al Xll-lea al parti
dului.

Asemenea întregului popor, suce
venii, profund devotați politicii in
ternaționale a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste, sînt 
mîndri că dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ati înălțat prestigiul tării 
noastre în lume, nu numai prin opera 
constructivă, fără precedent, pe pă- 
mintul patriei, ci și prin flacăra vie. 
puternică a idealurilor de înțelegere, 
colaborare, progres și pace pe care le 
promovați pe arena internațională.

Vă rog să-mi permiteți ca în nu
mele locuitorilor județului Suceava 
să vă adresez cele mai calde felici
tări pentru înalta distincție ..Om al 
anului 1981“, ce v-a fost conferită 
recent, exprimînd mîndria noastră 
patriotică pentru recunoașterea me
ritelor dumneavoastră, a ii strălucitu
lui prestigiu de care' vă bucurați pe 
toate meridianele globului.

Semnînd Apelul poporului român 
pentru dezarmare și pace — nouă și 
elocventă mărturie a inițiativei și 

contribuției dumneavoastră la găsi
rea celor mai realiste căi de însănă
toșire a climatului internațional — 
fiii și fiicele meleagurilor sucevene 
nutresc ferma convingere că glasul 
și vrerea lor vor avea ecou în rîn- 
dul popoarelor iubitoare de pace, 
care doresc să-și asigure dreptul 
fundamental la viață, la dezvoltare, 
ferite de spectrul întunecat al răz
boiului.

Vă rog să-mi permiteți să vă asi
gur că oamenii muncii din județul 
Suceava, urmînd cu nestrămutat'de
votament politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, al 
cărei strălucit ctitor sînteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, vor pune 
toată puterea minții și brațelor, pa
tosul lor fierbinte, revoluționar. în 
slujba progresului și fericirii pe pă- 
mîntul patriei noastre scumpe — 
România socialistă.

în cuvîntul său. Aurel Chifan, di
rectorul întreprinderii de mașini- 
unelte din Suceava, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Muncitorii, inginerii și tehnicienii, 

întregul colectiv de muncă de la în
treprinderea de mașini-unelte trăiesc 
astăzi cele mai înălțătoare senti
mente de bucurie și satisfacție, alături 
de toți bucovinenii, pentru înalta 
cinste și onoare ce ne faceți de a vă 
afla din nou la Suceava, dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. eminent 
conducător al partidului și statului 
nostru, personalitate proeminentă a 
vieții internaționale, pildă vie de slu
jire fără preget a intereselor supre
me ale partidului și poporului, ale 
păcii și progresului.

Cu aleasă stimă și deosebită con
siderație, ne exprimăm satisfacția de 
a saluta respectuos pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, strălucit om politic și de 
stat, savant de renume mondial.

întreprinderea de mașini-unelte. 
rod al materializării indicațiilor pe 
care le-ati dat dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general.• cu 
prilejul vizitei de lucru în orașul 
nostru, este o dovadă grăitoare a for
ței economiei noastre și un răspuns 
categoric dat celor care încearcă să 
spună că poporul român nu ar avea, 
chipurile, vocația industriei.

Așa cum v-am raportat și pe par
cursul vizitei. întreprinderea noastră 
a trecut, conform indicațiilor dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la fabricarea de 
mașini-agregat, mașini speciale des
tinate diverselor ramuri ale econo
miei naționale.

Colectivul nostru acționează cu 
toată răspunderea muncitorească pen
tru ca întreprinderea să fie și mai 
bună, să devină și mai rentabilă, să 
dea produse de calitate superioară, de 
înaltă competitivitate.

Stimulați de recentul Decret al 
Consiliului de Stat privind reducerea 
consumului de combustibil și ener
gie, ne vom strădui să gospodărim 
mai bine materiile prime, materiale

le, pentru ca prevederile lui să fie 
aplicate neabătut.

Manifestîndu-ne, prin fapte, ca a- 
devărați proprietari, producători și 
beneficiari ai bunurilor materiale, vă 
încredințăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că 'vom păstra, în 
inimă și în gînd, ca pe adevărate co
mori de înțelepciune și cutezanță re
voluționară, comunistă, prețioasele 
dumneavoastră indicații, pentru care 
vă mulțumim și ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru tra
ducerea lor în viață. t

Ne exprimăm adeziunea deplină 
față de politica externă a partidului 
și statului nostru, o politică de pace 
și colaborare, promovată de dumnea
voastră cu atîta strălucire și consec
vență. care a făcut ca România să 
fie cunoscută și apreciată pe toate 
meridianele globului.

Să ne trăiți întru multi ani, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, spre fericirea po
porului român !

în continuare a luat cuvîntul to
varășa Mariana Șerbănescu, inginer- 
sef la Integrata de lină, care a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
nerai Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți ca. în nu

mele colectivului de oameni ai mun
cii de la cea mai tînără întreprin
dere suceveană — Integrata de lînă 
— pe care astăzi am avut cinstea 
si onoarea de a o inaugura în pre
zenta dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, și a mult 
iubitei tovarășe Elena Ceaușescu. să 
vă adresăm, din adîncul inimii, mul
țumirile noastre fierbinți pentru po
litica înțeleaptă, pe care o promo
vați cu consecventă, de industria
lizare socialistă a tării, de repar
tizare armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul patriei.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că oamenii 
muncii din întreprinderea noastră. în 
condiții de probe tehnologice, au 
realizat o producție marfă si fizi
că importantă, iar prin valorificarea 
resurselor materiale refolosibile au 
obtinut o economie de materii prime 
de peste 30 de tone.

în lumina indicațiilor dumneavoas
tră. a hotărîrilor plenarei Comite
tului Central al partidului din mar
tie anul acesta, am acționat pentru 
reproiectarea întregii game de arti
cole. reducînd, în acest mod. greu
tatea lor nominală cu 12 la sută, 
fără a se diminua proprietățile teh
nice si funcționale ale țesăturilor.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
transpune în fapte indicațiile pe care 
ni le-ati dat în timpul vizitei fă
cute în întreprinderea noastră, în 
vederea realizării parametrilor pro
iectați cu o lună mai devreme fată 
de termenul planificat, folosirii la 
maximum a spatiilor de producție.

în numele muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la Integrata de 
lînă Suceava, vă urăm din adîncul 
inimii, dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 

Ceaușescu. mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu. multă sănătate și 
putere de muncă, să conduceți des
tinele poporului pe drumul bună
stării și fericirii, al păcii și înțele
gerii în întreaga lume.

în cuvîntul său. tovarășul Mihai 
Sandu, președintele C.A.P. Dumbră
veni, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășo 
secretar genera] Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în numele locuitorilor comunei 

Dumbrăveni, al tuturor cooperatori
lor din județul Suceava, vă adresez, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. din adîncul inimilor noastre, 
cele mai calde mulțumiri, profunda 
recunoștință pentru aleasa onoare și 
înălțătoarele momente pe care Ie 
trăim, de a vă avea din nou oaspete 
scump al comunei noastre, al aces
tor străbune plaiuri românești.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că. urmînd 
indicațiile prețioase pe care ni le-ati 
dat cu prilejul vizitei anterioare în 
unitatea noastră și sub impulsul 
mobilizator al hotărîrilor Congresu
lui al Xll-lea al partidului. în cinci
nalul care a trgeut și în anul 1981 
cooperativa noastră a realizat pro
ducții vegetale și animaliere mult 
superioare prevederilor planului. 
Aceasta ne-a permis să livrăm la 
fondul de stat zeci de mii de tone 
de cereale, plante tehnice, legu
me și fructe, mari cantități de 
lapte, înregistrând o depășire a pla
nului cu 88 la sută. Pe această bază, 
a crescut, an de an, avuția obștească, 
în prezent depășind cifra de 80 mi
lioane lei, iar unitatea, de cinci ani, 
se autofinanțează.

Aceste rezultate se datoresc muncii 
pline de răspundere a fiecărui coope
rator, care-și manifestă. în acest 
fel. dragostea fată de pămint, de 
dezvoltarea continuă a averii obștii. 
Dacă astăzi comuna noastră are o 
nouă înfățișare, cu case moderne, 
școli, magazine, cămine culturale, 
dacă astăzi cooperatorii trăiesc o via
tă înfloritoare, toate acestea le dato
răm partidului, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, grijii permanente pe care o 
acordați ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al țărănimii, al 
întregului popor.

Pentru toate acestea, vă mulțumim 
din adîncul inimii și ne angajăm, in 
fața dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că vom a- 
plica neabătut indicațiile ce ni le-ati 
dat astăzi, cu prilejul vizitei în uni
tatea noastră, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a pune în valoa
re, la capacitatea maximă, pămintul 
și baza materială de care dispunem, 
în scopul obținerii unor producții su
perioare, pentru a contribui cu toate 
forțele noastre la înfăptuirea noii re
voluții în agricultură, la ridicarea ni
velului de trai al poporului.

Noi, țăranii, rodim alia, 
Ceaușescu — România !

Tovarășa Paraschiva Oiaga, secre
tar al comitetului U.T.C. de la Fila

tura da in șl cînepă Fălticeni, a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Dînd glas celor mai Înalte sen

timente de bucurie care animă între
gul tineret sucevean. în aceste mo
mente de mare sărbătoare, prilejuite 
de vizita de lucru pe care o între
prindeți în județul nostru, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
exemplu de înalt devotament, pe 
care-1 oferiți permanent tinerei ge
nerații. vă rog să-mi permiteți să 
exprim recunoștința noastră fierbin
te, mindria și satisfacția puternicului 
detașament muncitoresc de la Fila
tura de in și cînepă Fălticeni, al 
cărui oaspete drag ați fost astăzi.

Sîntem însuflețiți de sentimente de 
profundă stimă și aleasă prețuire, de 
nemărginită recunoștință fată de 
dumneavoastră, mult iubită și sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, pen
tru grija statornică ce o purtati 
creșterii și educării tinerei generații 
a patriei noastre.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că, în primul semestru, tinerii din 
întreprinderea noastră. împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii, au contri
buit la îndeplinirea și depășirea 
planului producției nete, al produc- 
tiei-marfă, la obținerea unor impor
tante economii de materiale.

Sîntem hotărîti ca, pe baza indica
țiilor dumneavoastră, să intensificăm 
întreaga activitate politico-educativă, 
de formare a tinerilor în cultul mun
cii, al dragostei față de patrie, partid 
și popor, de perfecționare a pregă
tirii profesionale, la nivelul celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane.

Ca muncitoare, îmi exprim deplina 
adeziune la prevederile recentului 
Decret al Consiliului de Stat și vă 
încredințăm că vom face totul pen
tru întărirea ordinii și disciplinei, 
pentru utilizarea judicioasă a ener
giei în întreprinderea și in gospodă
riile noastre, mulțumind din tot su
fletul pentru compensațiile acordate, 
expresie a grijii și preocupărilor 
dumneavoastră pentru creșterea con
tinuă a bunăstării tuturor oame
nilor.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. că vom urma neabătut 
înaltul dumneavoastră exemplu de 
comunist de omenie, patriot înflăcă
rat și militant revoluționar, că, la 
chemarea partidului, pe care-1 slujim 
cu credință și devotament, vom răs
punde întotdeauna prezent, punînd 
întreaga forță a minții și brațelor 
noastre tinere în slujba înfloririi 
scumpei noastre Românii.
„Cit vor dura Carpații ca oștenii 
și Dunărea ca mamă din strămoși, 
Cit Ceaușescu vom rosti pe lume, 
Ne-or fi de-a pururi anii luminoși".

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ion 
Bo.ioi, rectorul Institutului de învă- 
tămînt superior din Suceava, care a 
spus :

Mult stimate si iubite tovarășo 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vizita dumneavoastră la Suceava, 

unde prezentul socialist continuă în 
chip atît de fericit trecutul glorios 
al poporului nostru, ne umple ini
mile de aleasă bucurie si profundă 
satisfacție, ne oferă încă o dată pri
lejul de a vă adresa din inimă, dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu. 
cel mai iubit fiu al națiunii române, 
strălucită personalitate a lumii con
temporane. întreaga noastră recunoș
tință pentru tot ceea ce faceți snre 
binele si fericirea poporului român.

Ne facem o datorie de onoare din 
a vă exprima. în numele tuturor slu
jitorilor scolii sucevene, dumnea
voastră. mult stimată tovarășă aca
demician doctor inginer Elena 
Ceausescu, sentimentele de înaltă 
stimă si gratitudine pentru contri
buția pe care o aduceți la dezvol
tarea continuă a științei, tehnicii si 
învătămîntului românesc, la afir
marea acestora pe plan mondial.

Vă raportăm, mult iubite si stima
te tovarășe secretar general, că am 
obtinut rezultate bune la învățătură 
in pregătirea profesională si noliti- 
co-ideologică a elevilor si studen
ților, însușindu-ne, ca datorie de 
cinste si de mare răspundere, indi
cațiile date de dumneavoastră de a 
lega tot mai strîns invătămîntul cu 
cercetarea științifică, cu producția, 
cu practica socială.

Institutul de învățămînt superior 
din Suceava, vlăstar al celor mai lu
minoși ani de dezvoltare socialistă a 
României, își îndeplinește cu răspun
dere rolul de formare a cadrelor cu 
o temeinică pregătire de specialitate 
și, în același timp, de educare a ti
neretului în spirit revoluționar, pa
triotic, al dragostei față de patrie, 
partid și popor, față de cauza nobilă 
a socialismului și comunismului. Cei 
2 600 de absolvenți ai institutului 
nostru, care lucrează în întreprinderi 
industriale, școli și alte unități eco- 
nomico-sociale, sînt cadre de nă
dejde, integrate plenar în munca și 
viața colectivelor în care au fost re
partizați.

In spiritul ideilor și tezelor cu
prinse în expunerile dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, la recenta plenară lărgită a Co
mitetului Central și la al II-lea Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste, ne angajăm să ne facem 
pe deplin datoria, asigurînd țării 
cadre cit mai bine pregătite, cu o 
înaltă conștiință revoluționar-patrio- 
tică, constructori devotați ai socialis
mului și comunismului pe pămintul 
românesc.

Trăiască și să înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România !

Exprimînd dorința tuturor celor 
prezenți la marea adunare populară 
din municipiul Suceava, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua 
cuvîntul.

Primit cu vii și îndelungi aplauze, 
cu puternice urale și ovații, a luat 
cuvîntul tovarăș NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose

bit interes și deplină aprobare de 
toți participantii la adunare, fiind 
subliniată în repetate rînduri cu vii 
aplauze și ovații. Zecile de mii de 
suceveni prezenți în Piața ..23 Au
gust" au dat expresie incă o dată 
angajamentului lor de a munci cu 
dăruire revoluționară si înaltă pa
siune comunistă pentru îndeplinirea 
planului pe anul in curs și pe între
gul cincinal, pentru traducerea in 
viață a orientărilor și recomandări
lor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în timpul vizitei, pentru 
sporirea contribuției oamenilor mun
cii din județul Suceava la creșterea 
avuției naționale și. pe această bază, 
a nivelului de trai material si spi
ritual al întregului nostru popor.

Luind cuvîntul in încheierea adu
nării, primul secretar al comitetului 
județean de partid a spu6 :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Vă rog să-mi îngăduiți ca. făcîn- 
du-mă ecoul gîndirii și sentimente
lor celor care, la această mare adu
nare populară, au trăit entuziasmul 
si devoțiunea pe care numai pre
zența dumneavoastră le pot genera, 
în numele tuturor sucevenilor, să 
vă mulțumesc, din adîncul inimii, 
pentru vizita de lucru pe care ați 
efectuat-o în județul nostru, pentru 
tezaurul de idei si îndemnuri cu
prinse in cuvîntarea pe care dum
neavoastră. mult iubite conducător 
al partidului și statului, ati rostit-o 
la marea noastră adunare populară.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că orga
nizația județeană de partid, toți oa
menii muncii din orașele și satele 
noastre sînt hotărîți să acționeze în 
spirit revoluționar, cu întreaga lor 
dăruire patriotică, pentru traducerea 
în viață a îndemnurilor vibrante pe 
care ni le-ați adresat, să facă totul 
pentru progresul județului, al pa
triei noastre socialiste.

în efortul nostru, consacrat operei 
de făurire a noii societăți, sîntem 
călăuziți permanent, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, de 
luminosul dumneavoastră exemplu 
de înalt patriotism, de slujire ne
clintită a cauzei partidului și po
porului, a aspirațiilor de progres și 
bunăstare ale națiunii noastre so
cialiste.

Profund devotați politicii interne 
și internaționale a partidului și sta
tului nostru, asemenea întregului 
popor, sucevenii se angajează in 
fața dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor acționa fără preget pentru 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al Xll-lea al partidului, 
pentru făurirea viitorului de aur a] 
patriei noastre — socialismul și co
munismul.

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

Marea adunare populară din mu
nicipiul Suceava se încheie înitr-o 
ambianță sărbătorească, într-o at
mosferă de vibrant și fierbinte pa
triotism. Zecile de mii de oameni ai 
muncii prezenți în piața centrală a 
municipiului aclamă din nou cu însu
flețire, ovaționează îndelung pentru 
partid șl secretarul său general, pen
tru continua dezvoltare și înflorire 
a patriei noastre socialiste.

Ziua Internațională a Cooperației
A devenit o tradiție ca, anual, în 

prima simbâtă a lunii iulie, mișcarea 
cooperatistă mondială să aniverseze 
Ziua Internațională a Cooperației. 
Instituită cu 60 de ani în urmă, prin- 
tr-o declarație a Alianței Cooperatis
te Internaționale (A.C.I.). Ziua Inter
națională a Cooperației constituie, de 
fiecare dată, un prilej de trecere in 
revistă a rezultatelor obținute de
A.C.I.  — larg for reprezentativ și 
una din cele mai mari organizații ne
guvernamentale din lume. înființată 
cu 87 de ani în urmă, prin asocierea 
unui mare număr de societăți, consilii 
centrale, uniuni și federații naționa
le — printre membrii fondatori nu- 
mărîndu-se și cooperația din Româ
nia — Alianța Cooperatistă Interna
țională cuprinde în prezent peste 360 
milioane de membri din 67 de țări, 
reuniți în peste 683 mii de organizații.

Alianța Cooperatistă Internațională 
s-a afirmat, pe tot parcursul existen
tei sale, ca o organizație care promo
vează relații de colaborare între so
cietățile și uniunile cooperatiste 
membre, indiferent de regimul social 
politic al statelor în care acestea ac
tivează, pronuntîndu-se pentru lichi
darea inegalităților sociale si a sub
dezvoltării existente în lume, pentru 
instaurarea unui climat de pace, cola
borare și bună înțelegere între po
poare.

Cooperatorii din tara noastră, gru
pați în cele trei mari organizații — 
Uniunea . Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugărești 
și Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție. Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor — aniversează Ziua Inter
națională a Cooperației cu realizări 
remarcabile în activitatea lor. aducînd 
o contribuție însemnată la dezvolta
rea economiei naționale, la ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual 
al membrilor lor și al celorlalți oa
meni ai muncii de Ia orașe si sate.

Organizațiile cooperatiste din Româ
nia. bucurindu-se de sprijinul perma
nent al partidului și statului, perso
nal al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
și-au dezvoltat și diversificat an de 
an activitatea. Făurari și beneficiari, 
împreună cu întregul popor, ai creș

terii nivelului de trai, cooperatorii 
din tara noastră se bucură, totodată, 
de drepturile și garanțiile sociale e- 
sențiale — de pensii pentru limită de 
virstă. ajutoare, alocații pentru copii, 
concedii și trimiteri la tratamente și 
odihnă.

Pe coordonatele politicii economice 
si sociale a partidului, in cadrul Pro
gramului P.C.R. de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism. uniunile cooperatiste îndepli
nesc sarcini specifice în înfăptuirea 
noii revoluții agrare, aplicarea prin
cipiului autoaprovizionării județelor, 
asigurarea unui circuit economic să-

Marin VASILE 
președintele

Consiliului Uniunii Naționple 
a Cooperativelor Agricole de Producție

nătos. bilateral, între sat și oraș, lăr
girea și diversificarea serviciilor.

O importantă deosebită au pentru 
activitatea uniunilor cooperatiste din 
țara noastră sarcinile trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea cu activul și cadrele de bază 
din sistemul cooperației, precum și în 
mesajele adresate de secretarul ge
neral al partidului, președintele repu
blicii. Congresului al VI-lea al coo
perației meșteșugărești și Congresului 
al VII-lea al cooperației de produc
ție. achiziții si desfacere a mărfu
rilor. direcțiile conturate prin aceste 
documente — respectiv dezvoltarea 
industriei mici, a prestărilor de ser
vicii. valorificarea unor cantități spo
rite de produse agroalimentare ale 
populației sătești, atragerea mai in
tensă în circuitul economic a resur
selor locale și materialelor refolosi
bile.

Sarcini importante revin sistemului 
cooperatist prin documentele adopta
te de Congresul agriculturii și de 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii. în actualul cincinal, cooperativele 
agricole de producție își vor spori 
contribuția, pe măsura locului ce-1 o- 
cupă acest sector in ansamblul agri
culturii tării, la realizarea producției 

agricole, care va crește într-un ritm 
mediu anual de 4,5—5 la sută ; pro
ducția industrială a cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor va fi în 1985 de aproape 3 
ori mai mare decît în 1980, iar pres
tările de servicii de circa 2 ori. Creș
teri importante — de aproape două 
ori — ale activității de producție și 
prestări de servicii sînt prevăzute și 
pentru cooperația meșteșugărească. 
Sînt prevederi menite să contribuie 
substanțial la sporirea venitului na
țional și. pe această bază, a nivelu
lui de trai al întregului popor.

Creșterea an de an a rolului orga
nizațiilor cooperatiste din tara noastră 
este asigurată de dezvoltarea demo
crației cooperatiste, de stimularea 
participării tot mai active a milioa
nelor de membri cooperatori la con
ducerea treburilor obștești, la întrea
ga activitate a cooperativelor.

Organizațiile cooperatiste din pa
tria noastră participă activ în cadrul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste la munca și lupta pentru în
făptuirea politicii partidului de edi
ficare socialistă a României, la fău
rirea destinului ei liber și fericit.

Mișcarea cooperatistă din România 
acționează, totodată, pe plan interna
țional. pentru pace și înțelegere, pen
tru colaborare între toate popoarele 
corespunzător politicii externe a 
partidului si statului nostru, bazată 
pe principiile respectării independen
tei si suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc, nerecurgerii la for
ță si amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state.

Ca membru activ al Alianței Coo
peratiste Internationale, cooperația 
din România militează pentru lărgi
rea mișcării cooperatiste internațio
nale, pentru dezvoltarea legăturilor 
de conlucrare cu toate organizațiile 
cooperatiste.

Cu prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a Zilei Internaționale a Coope
rației, cooperatorii români transmit 
tuturor cooperatorilor din întreaga 
lume un mesaj prietenesc de pace, 
prietenie și colaborare, chemînd la 
întărirea conlucrării lor pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

0 sarcină majoră pentru toate colectivele din întreprinderi:
ECONOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI ȘI COMRESTIRILIIOR

„Cînd este vorba de reducerea consumurilor 
energetice, nici un efort nu este prea mare"

„Valorificind resursele refolosibile vom 
economisi zeci de mii de tone combustibil"

Criza mondială a energiei, de
terminată de penuria accentuată 
de resurse energetice clasice, este 
o realitate. O realitate pe care nu 
o putem ignora. Cu atît mai mult 
cu cît și resursele tării noastre de 
energie și combustibil sînt limi
tate.

Pe deplin conștienti de răspun
derea deosebită ce revine organe
lor și organizațiilor de partid, 
nouă, comuniștilor, pentru aplicarea 
neabătută a tuturor prevederilor 
recentului decret al Consiliului de 
Stat privind gospodărirea judici
oasă și reducerea consumului re
surselor energetice, comitetul de 
partid de la întreprinderea de rul
menți Alexandria și-a propus ca 
obiectiv imediat al muncii politico- 
educative mobilizarea întregului 
colectiv pentru găsirea unor solu
ții concrete de economisire a ener
giei și combustibilului.

în primul semestru al acestui an, 
colectivul întreprinderii noastre a 
reușit să obțină rezultate bune pe 
linia diminuării consumurilor : am 
economisit 310 megawați-oră ener
gie electrică și peste 300 tone com
bustibil convențional. între măsu
rile tehnico-organizatorice care au 
condus la aceste rezultate amin
tesc aici montarea a 100 ljmitatoare 
pentru mersul în gol al mașinilor 
și utilajelor, raționalizarea ilumi
natului artificial, conducerea si 
funcționarea în regim economicos 
a proceselor de ardere la cuptoa
rele termice, la instalațiile din 
secția forje. Pominți de la sarcina 
subliniată de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a se intensifica acti
vitatea politico-educativă în di
rectă legătură cu sarcinile econo

mice, comitetul de partid si-a 
orientat atentia asupra amplificării 
și diversificării formelor muncii 
politice de masă, a acelor modali
tăți care fac apel direct la recep
tivitatea. la răspunderea profesio
nală si civică ale oamenilor.

Astfel, chiar în ziua publicării 
decretului, am stabilit ca la apro
piata adunare generală a oame
nilor muncii să supunem dezbate
rilor. ca un capitol distinct, tocmai 
problemele vizînd raționalizarea in 
continuare a consumurilor energe
tice. în întreaga noastră activitate 

Pe marginea recentului Decret al Consiliului de Stat
viitoare vom stimula și valorifica 
cu operativitate maximă orice su
gestie. orice propunere venită din 
partea muncitorilor sau a specia
liștilor din fabrică sau din afara 
ei. în vederea economisirii ener
giei electrice. Chiar in aceste zile 
am trecut la aplicarea experimen
tală. in funcție de specificul între
prinderii noastre, a soluției tehnice 
de economisire a energiei elabo
rate de colegii de la întreprinderea 
bucureșteană „Timpuri Noi". Cînd 
este vorba de economisirea severă 
a energiei și a combustibilului, așa 
cum o cer interesele majore ale 
economiei naționale, nici un efort 
nu este prea mare.

Tincu DODE
secretar al comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea 
de rulmenți Alexandria

Decretul Consiliului de Stat pri
vind stabilirea unor măsuri pen
tru gospodărirea judicioasă și re
ducerea în continuare a consumu
lui de energie electrică și energie 
termică, gaze naturale și alți com
bustibili este o nouă dovadă a 
preocupării conducerii partidului 
si statului nostru pentru asigurarea 
bazei energetice a dezvoltării eco
nomiei tării. Aceste măsuri izvo
răsc din orientările stabilite de 
Congresul al Xll-lea al P.C.R.. de 
promovarea unei politici ferme de 
gospodărire rațională si reducere a 

consumurilor de resurse energeti
ce. de economisire strictă a com
bustibililor si energiei in toate sec
toarele de activitate. Așa cum se 
subliniază și în decret, fiecare uni
tate economică, fiecare om al mun
cii. la locul său de producție are 
obligația patriotică să ia măsuri 
urgente pentru reducerea consu
murilor. utilizarea rațională și 
economisirea combustibililor și car
buranților, energiei electrice, eli
minarea oricăror forme de risipă, 
încadrarea riguroasă în normele de 
consum stabilite.

Combinatul metalurgic din Tul- 
cea se numără printre marii con
sumatori de energie electrică din 
tară. Acest statut de principal be
neficiar al energiei electrice ne 
obligă să acționăm mai hotărit 
pentru închiderea tuturor canalelor 
risipei. Se știe însă că un mare 
consumator are întotdeauna si re
zerve multiple de a economisi. O 

primă măsură pe care ne-am pro
pus s-o aplicăm imediat în acest 
sens este limitarea în totalitate a 
funcționării cuptoarelor de produ
cere a feroaliajelor sub parametrii 
proiectați. Astfel, odată cu spori
rea producției, vom reduce simțitor 
consumul de energie electrică pe 
tona de feroaliaje. Metalurgiștii 
tulceni pot contribui substanțial la 
sporirea resurselor energetice. în 
procesul de producție rezultă foar
te multe resurse energetice refo
losibile. Numai din recuperarea 
căldurii gazelor arse de Ia cuptoa
rele de feroaliaje se pot produce 
cantități de energic termică și 
electrică — 140 000 gigacalorii pe 
an și, respectiv, 60 000 MWh pe 
an. Adică o economie de aproape 
50 000 tone combustibil convențio
nal intr-un an. Pentru realizarea 
acestor economii vom începe încă 
din acest an montarea primului 
cazan recuperator aflat in con
strucție la întreprinderea ..Vulcan" 
din București, din cele cinci pe 
care ne-am propus să le realizăm. 
Prin punerea în funcțiune a aces
tor cazane vom produce energia 
termică necesară termoficării ora
șului Tulcea. realizînd in același 
timp și energie electrică pentru 
funcționarea cuptoarelor. în con
tinuare vom recupera căldura de la 
turnarea feroaliajelor si a zgurii 
de la instalațiile de răcire. Toate 
acestea sînt doar citeva din măsu
rile preconizate de metalurgiștii 
tulceni, măsuri menite să contri
buie la efortul general de reducere 
a consumurilor energetice.

Gheorcjhe LEAHU
maistru la Combinatul metalurgic 
Tulcea

cinema
B Destine romantice : TIMPURI NOI 
(15 61 10) - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
E Trandafirul galben : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA AURO
RA - 21, TOMIS (21 49 46) - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA TO
MIS — 21,15.
El Un echipaj pentru Singapore : 
LIRA (31 71 71) — 16; 18; 20, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Intoarce-te și mai privește o dată : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.

B Calculatorul mărturisește : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
E3 Nea Mărin miliardar : VOLGA 
(79 71 26) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
K Orgolii : FLACĂRA (20 33 40) -
15,30; 17,30; 19,30.
£3 Pe’ cer „vrăjitoarele nopții** : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
K Waterloo: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16; 19,30, EXCELSIOR (65 49 45) 
— 9; 12,30; 16; 19,30.
IB Fluturii sînt liberi ; UNION 
(13 49 04) — 9; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
E3 Soarele alb al pustiului : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.

Q Fii bărbatul meu : PROGRESUL 
(28 94 10) — 16; 18; 20.
Q Bunul meu vecin Sam j SCALA 
(11 03 72) - 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9,30; 12,30; 19, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 12; 16,30;
19,30.
fi Frontiera : SALA MICA A PALA
TULUI - 11; 14,30; 17,15; 20.
13 Logodnica mecanicului Gavrilov s 
STUDIO - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12,30; 16;
19,30.
B Secretul din Santa Vittoria : CA
PITOL (16 29 17) - 8,30; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,30, GRADINA CAPITOL -
21,15.
B Atac împotriva lui Rommel ; FES
TIVAL (15 63 84) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;

13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GRADINA MODERN - 21,15.
■ Asociatul ; VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
■ Povestea dragostei: DOINA (16 35 38)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15.
B Aventurile lui Robin Hood : DOI
NA (16 35 38) — 16; 18; 20.
■ Atenție la pana de vultur î GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
■ De la 9 la 5 : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRADINA BU
ZEȘTI — 21.
■ Tess : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
16; 19, DRUMUL SĂRII (3128 13) — 
15,30; 19.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră :
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45;
20.

■ Bonner fiul: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
■ Polițistul ghinionist : VIITORUL 
(11 48 03) - 15,30; 17,30; 19,30.
B Campioana mea : GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Visul de argint al alergătorului : 
MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, ARTA (21 31 86) - 15,30; 
18; 20, GRADINA ARTA — 21.
B Pilot de formula 1 : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B în spațiu ; GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 21.
Q Apașii ; GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.
B Kramer contra Kramer : GRĂDI
NA PARC HOTEL (17 08 58) — 21. 

■ Copie la indigo : GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 21.
B în arșița nopții : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21,15.
B Par și impar ; Un șerif extrateres
tru : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII (75 77 20) — 18.

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Hagi Tudose — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.

B Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacolul de 
sunet și lumină „Pămint de pace și 
iubire*4 — 21.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
H Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... — 19,30; (sala 
Savoy) : Funcționarul de la Domenii 
— 20.
B Teatrul „Țăndărică*4 (15 23 77, gră
dina Cișmigiu) : Tîndală... cloșcă —
19,30.
B Circul București (1101 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova44 —
19.30.
B Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : La izvor de dor și clntcc —
18.30.
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rElocvente mărturii ale profundei satisfacții și mmdriei patriotice pentru înalta distincție „Om al anului 1981“ conferită tovarășului Nicolae Ceaușescu
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Dînd expresie sentimentelor de 
fierbinte dragoste, adâncă prețuire și 
nemărginită recunoștință pe care vi 
le poartă dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

* cal mai iubit fiu a<l poporului român,
’ comuniștii, toti oamenii muncii din
i Capitală vă adresează, din toată
j inima, oele mal calde și respectuoase
I felicitări ou prilejul conferirii de

către Adunarea pentru Integrare 
ț Națională din India a distincției

„Om al anului 1981“ — se spune in 
telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. A- 
ceastă înaltă distincție, înscrisă intre 
numeroasele și strălucitele mărturii 
de stimă și prețuire de care vă bucu
rați în întreaga lume ca personalita
te proeminentă a vieții politice in
ternaționale, ca revoluționar și mili
tant de seamă pentru triumful no
bilelor idealuri de dreptate, liber
tate. independentă, suveranitate, 
progres și bunăstare ale tuturor po
poarelor. reprezintă o ilustrare eloc
ventă a justeței și realismului poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru, a recunoașterii și aprecierii 
pe toate meridianele globului a ro
lului și meritelor deosebite pe. care 
le-ați dobîndit prin remarcabila și 
prodigioasa dumneavoastră activita
te consacrată cauzei destinderii, 

.securității și cooperării, edificării 
unei lumi fără arme și războaie. 
Exprimîndu-ne bucuria și satisfac
ția deplină pentru acordarea aoestei 
distincții, îngăduiți-ne. mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm 
glas, încă o dată, celor- mai alese 
simțăminte de dragoste și recuno
ștință ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din Capitală, față 
de tot ceea ce ați făcut si faceți 
pentru binele și prosperitatea pa
triei, față de excepționala și stră
lucita dumneavoastră operă și acti
vitate consacrate progresului și pă
cii în Întreaga lume, și să vă încre
dințăm că sin-t-em ferm hotăriți ca, 
prin faptele noastre de muncă, prin 
îndeplinirea integrală a sarcinilor și 
angajamentelor ce ni le-am asumat 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
să ne aducem o contribuție tot mai 
mare la realizarea istoricelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea 
al partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spune : 
Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe infloritoarele meleaguri strămo
șești ale județului Alba, primind cu 
bucurie și nestrămutată mindrie pa
triotică vestea înminării înaltei 
distincții „Om al anului 1981“. confe
rită pentru serviciile aduse omeni
rii și securității, intemnațipnate, pen
tru faptul dș a.fi creat mi puternic 
curent în rîndurile conducătorilor 
lumii spre a da importanța cuvenită 
păcii și a salva umanitatea de dezas
trul unei catastrofe nucleare, vă ex
primă, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, întreaga gra
titudine pentru tot ceea ce faceți, în 
fruntea partidului și statului nostru, 
pentru ca România socialistă să urce 
noi trepte pe calea progresului și 
dezvoltării multilaterale, pentru fău
rirea unei lumi eliberate de coșmarul 
înfruntării nucleare, pentru asigu
rarea unui viitor luminos al întregii 
omeniri. Adresindu-vă din adîncul 
inimilor cele mai alese felicitări 
pentru distincția conferită, expri- 
mindu-vă incă o dată sentimentele 
noastre profunde de mindrie patrio
tică și vie recunoștință, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că oamenii muncii din județul 
Alba — români, maghiari, germani 
— iși vor înzeci eforturile pentru a 
transpune in faptă demnă și traini
că hotărîrile partidului, prețioasele 
dumneavoastră indicații, pentru a 
realiza prin muncă eficientă și mai 
bine organizată sarcinile ce ne re
vin pe acest an și pe întregul cin
cinal, pentru fericirea patriei și bu
năstarea națiunii, fiind în același 
timp, împreună cu întregul popor, 
in primele rînduri ale apărătorilor 
păcii, pentru ocrotirea muncii noas
tre pașnice și a viitorului însorit al 
României socialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Argeș, asemenea între
gului nostru popor, au aflat cu vie 
satisfacție și mîndrie patriotică 
vestea că Adunarea pentru Integra
re Națională din India v-a înminat 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, înal
ta distincție „Om al anului 1981“ — 
se arată in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. 
în această prestigioasă distincție 
vedem încă o nouă și elocventă 
expresie a înaltei aprecieri de care 
vă bucurați pretutindeni pe glob, a 
stimei, respectului si admirației cu 
care vă înconjoară toate popoarele 
lumii pentru serviciile valoroase și 
excepționale aduse omenirii si secu
rității internaționale, pentru tot ceea 
ce ati făcut și faceți — ca strălucit 
exponent al voinței si dorinței po
norului .român — în lupta pentru 
dezarmare si pace. Profund recunos
cători pentru tot ce faceți spre bi
nele patriei noastre si liniștea între
gii lumi, vă asigurăm, mult stimate 
si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că. urmind strălucitul dumneavoas
tră exemplu, vom acționa pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce 
revin județului nostim in acest an 
si in întregul cincinal.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bacău au primit cu mîndrie 
patriotică și deosebită satisfacție 
vestea conferirii distincției „Om al 
anului 1981“ din partea juriului A- 
dunării pentru Integrare Națională 
din India, în semn de profund oma
giu pentru activitatea neobosită ce o 
desfășurați în slujba dezideratelor 
supreme de pace și dezarmare ale 
omenirii, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, de prietenie 
și colaborare între toate popoarele — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R. 
Exprimînd marea noastră bucurie 
pentru această nouă și semnificativă 
recunoaștere a justeței politicii ex
terne a României, a excepționalelor 
dumneavoastră calități de om poli
tic, comuniștii, toți locuitorii jude
țului Bacău vă felicită călduros, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
și vă asigură și cu acest prilej de 

profundele sentimente de dragoste 
și adine respect, de hotărirea de a 
munci cu dăruire și pasiune, cu ener
gie și fermitate pentru îndeplinirea 
exemplară a hotăririlor Congresului 
al XII-lea al partidului și a prețioa
selor indicații reieșite din expunerea 
la plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a.c.

în telegrama COMITETULUI 
CENTRAL AL UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST se spune : Con
ferirea înaltei distincții „Om al anu
lui 1981“ pentru contribuția personală 
la securitatea internațională și servi
cii excepționale în slujba omenirii, 
această nouă și grăitoare mărturie a 
înaltei aprecieri pentru activitatea 
dumneavoastră prodigioasă dedicată 
împlinirii dezideratelor supreme de 
pace și dezarmare ale întregii ome
niri. pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, de prietenie și 
colaborare între toate națiunile, re
prezintă pentru noi, uteciștii, pentru 
întregul tineret al patriei, un fericit 
prilej de a vă ruga să primiți ex
presia sentimentelor noastre fierbinți 
de dragoste și prețuire, de înaltă 
mîndrie patriotică, revoluționară. 
Pentru toți tinerii și copiii patriei — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — viața și activitatea 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, pa
sionat promotor al consecvenței din
tre cuvînt și faptă, reprezintă un 
minunat model moral și politic, e- 
xemplul' mereu tînăr al tinereții 
noastre revoluționare, constituind, 
totodată, un înalt titlu de mîndrie 
patriotică pentru că astăzi, prin per
sonalitatea dumneavoastră de ilustru 
om de stat, neînfricat patriot și con
secvent luptător pentru binele ome
nirii, România socialistă reprezintă 
în conștiința întregii lumi o adevă
rată țară a păcii și demnității. Noi, 
tinerii și copiii patriei vă încre
dințăm solemn că vă vom urma 
neabătut în tot ceea ce întreprindeți 
pentru binele și viitorul nostru, pen
tru apărarea progresului umanității, 
asigurîndu-vă că U.T.C., U.A.S.C.R. 
și Organizația Pionierilor iși vor 
consacra neîncetat întreaga lor acti
vitate înfăptuirii cauzei partidului, 
progresului, libertății și prosperității 
patriei noastre.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD al 
P.C.R, și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN se subliniază : Comu
niștii, toți oamenii muncii, români, 
maghiari și germani, ce trăiesc în
frățiți în străbuna vatră românească 
a Bistriței si Năsăudului au primit 
cu deosebită satisfacție și mîndrie 

, patriotică vestea decernării de către 
juriul Adunării pentru Integrare 
Națională din India a plachetei de 
argint „Om al anului 1981“, în semn 
de inaltă recunoaștere a contribuției 
dumneavoastră inegalabile Ia cauza 
păcii si destinderii, a prieteniei și 
colaborării între toate popoarele lu
mii. Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
cu acest prilej, că pentru noi nu 
este tel mai scump decît acela de 
a vă urma pilduitorul exemplu de 
dăruire, pasiune si devotament puse 
in slujba idealurilor nobile ale nea
mului si omenirii și ne angajăm să 
răspundem prin noi fapte de muncă 
acestor mari imperative ale prezen
tului. aducindu-ne astfel contribuția 
la ridicarea pe noi trepte de pro
gres și civilizație a poporului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. si a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Conferirea presti
gioasei distincții, pentru a doua oară 
consecutiv, ilustrează pregnant deo
sebita considerație și apreciere. înalta 
stimă și admirație față de proemi
nenta dumneavoastră personalitate, 
față de contribuția remarcabilă la 
cauza păcii, destinderii și instaurării 
în lume a unei noi ordini economice 
și politice. Ne exprimăm profunda 
satisfacție pentru faptul că amplele 
manifestări consacrate dezarmării, 
securității și păcii, care au avut loc 
in țara noastră, precum și inițiati
vele și propunerile prezentate de 
România la actuala sesiune specială 
a O.N.U. consacrată dezarmării au 
un larg ecou în conștiința și inimile 
tuturor oamenilor de pe planeta 
noastră. Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu toată hotărirea. în 
spiritul ideilor, tezelor și orientări
lor de inestimabilă valoare cuprinse 
în expunerea pe care ati prezentat-o 
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie a.c. și în cuvîntarea la cel 
de-al II-lea Congres al educației 
politice și culturii socialiste, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
economico-sociale ce revin județului 
Buzău, sporindu-ne astfel contribuția 
la progresul și prosperitatea patriei.

Dînd expresie gîndurilor si senti
mentelor de profundă dragoste si 
prețuire pe care vi le poartă comu- 

, nistii. toti oamenii muncii din Caras- 
Severin — români, germani, sîrbi si 
de alte naționalități — permiteti-ne, 
mult stimate si iubite tovarășe 
secretar general, să vă adresăm și 
cu acest prilej, al conferirii distinc
ției „Om al anului 1981“, multă să
nătate si putere de muncă puse în 
slujba intereselor fundamentale ale 
poporului nostru, a dezideratelor 
supreme de pace si dezarmare ale 
întregii omeniri — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
C’ARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. Sin- 
tem mîndri de înalta apreciere, de 
prețuirea si stima de care vă bucu
rați pe plan international. Animați 
de puternice sentimente de satisfac
ție si mîndrie patriotică, vă asigu
răm si cu acest prilej, mult stimate 
si iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
că vom acționa cu toată răspunderea 
pentru a îndeplini mărețele obiecti
ve cuprinse in documentele Congre
sului al XII-lea al partidului, adu
cindu-ne o contribuție mai mare la 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
pentru creșterea prestigiului Româ
niei socialiste și a aportului său la 
pacea și progresul omenirii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CĂLĂRAȘI* AL P.C.R. se 
spune : Puternic impresionați de 
noua distincție ce vi s-a acordat 

pentru contribuția personală la 
securitatea internațională și servicii 
excepționale în slujba omenirii, vă 
rugăm respectuos să primiți cele mai 
calde felicitări și profunde sentimen
te de gratitudine din partea comuniș
tilor. a tuturor oamenilor muncii din 
județul Călărași. Titlul de „Om al 
anului 1981“ ce vine să consacre, cu 
semnificația sa de înaltă distincție 
mondială, aprecierea și aprobarea 
popoarelor față de politica dumnea
voastră pentru dezarmare și pace, 
umple inimile noastre de mîndrie 
patriotică, ne întărește hotărirea de 
a face totul în sprijinul si pentru 
transpunerea în viață a acestei poli
tici. înconjurindu-vă cu sentimente 
de dragoste și respect, oamenii mun
cii din județul Călărași vă asigură 
că nu iși vor cruța forțele pentru a-si 
îndeplini sarcinile ce le revin.

Asemenea întregului popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Cluj au primit cu aleasă satis
facție și mîndrie patriotică conferi
rea înaltei distincții „Om al anului 
1981“ — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN CLUJ AL 
P.C.R. Ecoul de rezonanță mondială 
al valoroaselor idei și initiative de 
pace, stima și recunoștința cu care 
sinteți înconjurat de întregul nostru 
popor, prestigiul mereu crescînd pe 
care proeminenta dumneavoastră 
personalitate îl are pe arena interna

• Q nouă expresie a marelui prestigiu de care 
se bucură pe toate meridianele personalitatea 
eminentă a șefului statului român, înflăcărat 
luptător pentru cauza păcii și înțelegerii 
internaționale

® Semnificativă recunoaștere a caracterului 
profund constructiv al politicii externe a parti
dului și statului, pusă în slujba făuririi pe planeta 
noastră a unei lumi fără arme și războaie, mai 
bune și mai drepte

țională ne creează o aleasă și puter
nică mîndrie patriotică, izvorîtă din 
conștiința că de peste 17 ani trăim 
și muncim sub conducerea clarvăză
toare a eminentului arhitect al 
României socialiste, a marelui om 
care a urcat cu strălucire în rîndul 
celor mai iluștri ginditori și revolu
ționari ai lumii contemporane. Toți 
cei ce trăiesc și muncesc pe aceste 
străvechi meleaguri — români, ma
ghiari și de altă naționalitate — vă 
încredințează, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, de hotărirea lor fermă de 
a vă urma neabătut in tot ce gîndiți 
și întreprindeți.

Acordarea pentru a doua oară de 
către un juriu al Adunării pentru In
tegrare Națională din India — orga
nizație internațională pentru pacea 
mondială — a distincției „Om al anu
lui 1981“. ca o recunoaștere interna
țională a serviciilor aduse la salvgar
darea păcii și întărirea securității pe 
planeta noastră, confirmă încă o dată 
înalta prețuire de care vă bucurați 
în lume, stimate tovarășe secretar 
general — se arată în telegrama MI
NISTERULUI INDUSTRIEI CHIMI
CE. Oamenii muncii din Ministerul 
Industriei Chimice, pătrunși de im
portanța deosebită a acestui eveni
ment. sînt mîndri că în fruntea ță
rii noastre avem un asemenea OM. 
Ne angajăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a înfăptui prin 
muncă politica externă a României, 
pentru realizarea la termen a sarci
nilor ce ne revin din mărețul Pro
gram de dezvoltare economico-socia- 
lă stabilit de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Dolj, asemenea întregului nostru 
ponor, trăiesc momente de vi
brantă mîndrie patriotică, generate 
de conferirea înaltei distincții „Om 
al anului 1981“ — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DOLJ AL P.C.R. Intr-adevăr, așa 
cum apreciază juriul indian, dum
neavoastră ați adus și aduceți servi
cii inestimabile omenirii și securită
ții internaționale. Noi, toți cei ce 

trăim și muncim pe aceste melea
guri, vedem In hotărîrile juriului 
Adunării pentru Integrare Națională 
din India o nouă mărturie ctjre a- 
testă prestigiul înalt de care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, vă bucurați pe toate me
ridianele Terrei, recunoașterea de 
către organizații internaționale ce 
militează pentru pacea mondială a 
contribuției strălucite pe care o adu
ceți la solutionarea constructivă a 
marilor probleme cu care se confrun
tă omenirea contemporană. Trăind 
sentimente de profundă mîndrie pa
triotică, bucuria de a fi contemporani 
cu dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, cel mai autorizat expo
nent al aspirațiilor de pace și pro
gres ale poporului român, interpret 
ilustru ai idealurilor de libertate ale 

omenirii, comuniștii, toți oamenii, 
muncii din județul Dolj vă încredin
țează că vor pune întreaga lor price
pere și energie în slujba înfăptuirii 
neabătute a sarcinilor ce le revin 
pentru a spori contribuția județului 
la progresul multilateral și înflorirea 
patriei noastre socialiste.

înaltul prestigiu internațional al 
inițiativelor dumneavoastră de pace, 
care găsește o nouă și strălucitoare 
confirmare prin acordarea de către 
Adunarea pentru Integrare Națio
nală din India a distincției „Om al 
anului 1981“, este pentru noi, comu
niștii, oamenii muncii din județul 
Galați, ca pentru întregul popor 
român, un nou și minunat prilej de 
a ne exprima mîndria de a avea in 
fruntea partidului și a tării un emi
nent conducător, ale cărui excep
ționale merite se bucură de o recu- 
noaiștere unanimă pe toate meridia
nele globului — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
GALAȚI AL P.C.R. Exprimindu-ne 
și cu acest prilej adeziunea totală la 
politica internă și externă a partidu
lui, dînd glas marii admirații pe 
care v-o purtăm pentru modul de- 
săvîrșit în care știți să afirmați do
rința noastră de a trăi intr-o lume 
a înțelegerii și prieteniei., .noi. co
muniștii, oamenii muncii din jude
țul Galați ne angajăm să vă.urmăm 
în toate exemplul, să milităm cu 

armele muncii pentru triumful so
cialismului și comunismului pe pă- 
mînitul României.

Spre marea bucurie și satisfacție a 
întregului popor, neobosita dumnea
voastră activitate, serviciile pe care 
le aduceți omenirii și securității in
ternaționale, puternicul curent creat 
în rîndul conducătorilor lumii spre 
a da importanța cuvenită păcii și a 
salva umanitatea de dezastrul unei 
catastrofe nucleare și-au găsit o 
nouă și semnificativă recunoaștere, 
o înaltă și bine meditată apreciere în 
conferirea de către Adunarea pentru 
Integrare Națională din India a dis
tincției „Om al anului 1981“ — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R.

însuflețiți de creșterea continuă a 
prestigiului țării noastre în lume, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că și de aici înainte vom 
munci cu pasiune și dăruire revo
luționară pentru a fi la înălțimea po
liticii partidului nostru, a orientări
lor, îndemnurilor și indicațiilor pe 
care le-ați adresat întregului popor 
în înflăcăratele expuneri rostite de 
dumneavoastră la plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. și la marele forum al 
educației politice și culturii socialis
te, că vom sprijini prin faptele noas
tre de muncă nobila și prestigioasa 
activitate ce o desfășurați pentru ri
dicarea României socialiste pe noi 
trepte ale progresului și civilizației, 
pentru triumful păcii în lume.

’X
Cadrele didactice și studenții, în

tregul personal muncitor din ACA
DEMIA DE STUDII ECONOMICE, 
folosind prilejul conferirii înaltei 
distincții „Om al anului 1981“, vă 
adresează cete mai fierbinți felicitări 
și iși exprimă gîndurile și sentimen
tele lor de profundă admirație și de
votament față de partidul si patria 
noastră, fată de dumneavoastră, mult 
iubite conducător, ctitor al României 
socialiste moderne, personalitate ce 
iradiază geniul națiunii române pe 
firmamentul lumii actuale. împărtă
șind sentimentele generale de mîn
drie patriotică prilejuite de recu
noașterea largă de care se bucură 
pe plan internațional gîndirea și ac
țiunea dumneavoastră, întreaga po
litică a României socialiste, al cărei 
promotor sinteți, vă asigurăm, și cu 
acest prilej, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a contribui la traducerea în viață a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, punind întrea
ga noastră energie și competență în 
slujba pregătirii tinerei generații în 
spiritul devotamentului profund față 
de patrie și popor, față de cauza so
cialismului, păcii și înțelegerii între 
popoare.

Noua ilustrare a prestigiului inter
național de care se bucură activita
tea dumneavoastră prodigioasă con
sacrată păcii și colaborării — confe
rirea înaltei distincții „Om al anu
lui 1981“ — a fost primită de comu
niștii, de toți oamenii muncii din 
județul Hunedoara cu deosebită sa
tisfacție și mindrie patriotică — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
Este un fericit prilej pentru noi toți 

cei ce trăim și muncim pe aceste 
străbune și atît de întinerite me
leaguri hunedorene — mineri, side- 
rurgiști, energeticieni. lucrători ai 
ogoarelor, constructori, fără deosebi
re de naționalitate — de a ne reafir
ma atașamentul față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, față de poziția Româ
niei in forurile internaționale si față 
de vibrantele inițiative și mesaje 
de pace și prietenie pe care cu atîta 
omenie le adresați lumii contem
porane. Ne exprimăm cu emoție sen
timentele de dragoste și respect pe 
care vi le purtăm și ne angajăm, cu 
toată răspunderea, să facem totul 
pentru a vă urma înaltul exemplu 
de abnegație și dăruire revoluționară, 
de a depune eforturi pentru înfăp
tuirea prevederilor Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru a dă 
viață orientărilor din expunerea-pro- 
gram la plenara lărgită a Comitetu
lui Central al P.C.R. din 1—2 iunie, 
hotăririlor celui de-al II-lea forum 
al educației politice și culturii socia
liste, înțelegînd că numai șstfel vom 
contribui la înflorirea patriei noastre, 
la afirmarea sa în lume.

Vestea înaltei cinstiri ce vi s-a 
făcut prin inminarea înaltei distinc
ții „Om al anului 1981“ ne-a pro
dus și nouă, comuniștilor, tuturor 
celor ce trăim și muncim în Mara
mureș, o nemărginită bucurie, sen- 

titmente de profundă mindrie patrio
tică — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN MARA
MUREȘ AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. In 
acest an. în care glasul poporu
lui român, la strălucita dumnea
voastră inițiativă, a spus un 
„DA“ hotărât păcii, întărit de cele 18 
milioane de semnături pe Apelul po
porului român adresat sesiunii spe
ciale a O.N.U.. această nouă mani
festare a prestigiului de care vă 
bucurați în lume se înscrie ca un 
moment de însemnătate istorică. Asi
gurîndu-vă că alături de întregul nos
tru popor, noi, maramureșenii, vom 
urma neabătut înflăcăratufl dumnea
voastră exemplu, că vom face tot ce 
depinde de noi pentru a ne face 
viața mereu mai bună, mai fericită, 
vă urăm, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mulți ani de 
viață, multă sănătate și putere de 
muncă în fruntea națiunii noastre, 
spre binele și prosperitatea patiriei 
noastre suverane și independente.

In telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI UȘOARE se spune : Oa
menii muncii din industria ușoară 
au primit cu vie satisfacție vestea că 
Adunarea pentru Integrare Naționa
lă din India, organizație internațio
nală pentru pacea mondială, v-a 
conferit dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. înal
ta distincție „Om al anului 1981“, 
acordată pentru serviciile pe care 
le-ati adus si le aduceți omenirii si 
securității internaționale, pentru e- 
forturile depuse în slujba creării 
unei atmosfere favorabile păcii, coo
perării si prieteniei, pentru salvarea 
omenirii de pericolul unei catastrofe 
nucleare. Mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. vă rugăm 
să ne permiteți să folosim si acest 
sărbătoresc prilej pentru a vă asigu
ra că oamenii muncii din industria 
ușoară vor depune toată priceperea 
si hărnicia lor pentru a realiza sar
cinile ce le revin, pentru a da viață 
prețioaselor dumneavoastră indicații, 
a căror înfăptuire va contribui la 
ridicarea continuă a nivelului ds 
trai al poporului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. și 
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se subliniază : Cu nețărmuri
tă bucurie, noi. cei care trăim și 
muncim pe înfloritoarea si prospera 
vatră a Mehedințiului, am luat cu
noștință de faptul că dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit condu
cător de partid și de stat. înflăcărat 
patriot si revoluționar, personalitate 
remarcabilă a vieții politice interna
ționale. v-a fost conferită distincția 
„Om al anului 1981“. Comuniștii, toti 
locuitorii meleagurilor mehedintene 
folosesc acest minunat prilej pentru 
a vă adresa sincere felicitări, pentru 
a da glas, cu toată căldura inimilor 
lor. celor mai alese sentimente de 
stimă, .dragoste si respect ce le nu
tresc fată de dumneavoastră, mult 
iubite si stimate conducător, expri- 
mîndu-si totodată deplina adeziune 
la politica clarvăzătoare a partidului 
si statului nostru, hotărirea de a 
dovedi prin fapte că vă urmează 
neabătut înălțătorul exemplu de 

muncă fără preget, de devotament și 
cutezanță pentru făurirea viitorului 
de aur. comunist, al națiunii române.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Cu sentimente de 
aleasă prețuire și profundă mindrie 
patriotică, comuniștii, toti oamenii 
muncii din județul Mureș — ro
mâni, maghiari, germani — vă a- 
dresează cele mai calde și sincere 
felicitări pentru îînmînarea înaltei 
distincții „Om ai tunului 1981“. Ase
meni Întregului popor, oamenii mun
cii d>e pe meleagurile mureșene iși 
manifestă și cu acest prilej recu
noștința fierbinte pentru modul 
strălucii în care reprezentați și apă
rați interesele supreme ale Româ
niei pe plan mondial, dreptul la o 
viață liberă, de sine stătătoare a 
fiecărui popor. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că urmind minunatul dumneavoastră 
exemplu nu vom precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor și sarcinilor ce ne re
vin în acest an și pe întregul cinci
nal, pentru areșterea contribuției 
noastre la înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii, România so
cialistă. Ne exprimăm și cu acest 
prilej adeziunea noastră unanimă, 
întregul atașament față de întrea
ga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, fată de 
orientările, tezele și ideile exprima
te de dumneavoastră de la înalta 
tribună a Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie 1982, program că
lăuzitor al muncii și vieții noastre.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se subli
niază : Asemenea întregului nostra 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Olt au luat cunoștin
ță cu deosebită satisfacție și profun
dă vibrație patriotică de importantul 
act al conferirii înaltei distincții „Om 
al anului 1981“. Faptul că prestigioa
sa distincție v-a fost conferită dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar generai, ilustrează 
excepționala apreciere de care vă 
bucurați pentru activitatea neobosită 
pusă în slujba dezideratelor supreme 
de pace și dezarmare ale întregii o- 
meniri,. pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, de prietenie 
și colaborare între toate națiunile. 
Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că toti lo
cuitorii județului Olt vor urma 
neabătut linia politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
vor depune toate eforturile pentru 
transpunerea în viată a prețioaselor, 
indicații, orientări și sarcini pe care 
ni le-ați dat, sporindu-ne contribuția 
la dezvoltarea economică a patriei, la 
ridicarea ei pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Cu aleasă mîndrie patriotică și 
deosebită satisfacție, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Si
biu — români, germani, maghiari — 
au luat cunoștință de înalta distinc
ție „Om âl anului 1981“ ce v-a fost 
înmînată dumneavoastră, mult iubite 
si stimate tovarășe secretar gene
ral, pentru serviciile aduse ome
nirii si securității internaționale 
în realizarea unui puternic curent în 
rîndul conducătorilor lumii spre a da 
importanta cuvenită păcii și a salva 
umanitatea de dezastrul unei cata
strofe nucleare, se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU 
AL P.C.R. Animați de sentimente de 
aleasă prețuire față de neobosita 
dumneavoastră activitate, mobilizați 
de înălțătoarele dumneavoastră în
demnuri, vă rugăm să ne permiteți 
să vă adresăm din adîncul inimilor 
noastre cele mai alese felicitări și să 
ne angajăm plenar să nu precupețim 
nici un efort pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărâri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru transpu
nerea în viață a tezelor de înaltă va
loare teoretică și practică cuprinse 
în magistrala dumneavoastră expu
nere la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se sub
liniază : Această înaltă distincție, 
acordată de Adunarea pentru Inte
grare Națională din India — orga
nizație internațională pentru pacea 
mondială — confirmă, încă o dată, 
marele prestigiu de care vă bucurați 
în întreaga lume, aprecierea unani
mă că sînteti profund preocupat de 
destinele omenirii, un luptător ferm 
si neostenit pentru victoria măreței 
cauze a destinderii, securității și 
cooperării, pentru libertate si pro
gres. pentru făurirea unui viitor 
luminos pe planeta noastră.

Felicitîndu-vă încă o dată, din toa
tă inima, pentru noua si prestigioa
sa distincție ce v-a fost acordată, ne 
angajăm plenar ca, urmîndu-vă pilda 
si îndemnul, să muncim mai mult, 
mai bine si mai eficient, să facem 
totul pentru sporirea contribuției 
județului Timiș Ia întărirea avuției 
naționale, la ridicarea bunăstării ma
teriale si spirituale a poporului. Ia 
creșterea necontenită a rolului si 
prestigiului international ale patriei 
noastre dragi.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se 
spune : Dînd glas sentimentelor de 
fierbinte dragoste, aleasă prețuire si 

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ou fost 
trimise numeroase telegrame de către organe și organizații de partid, 
organizații de masă și obștești, ministere și alte instituții centrale, consilii 
populare, consilii ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, colective 
de muncă din unități industriale și agricole, institute de cercetare și 
proiectare, instituții de învățămint, știință și cultură, unități militare, precum 
și de către oameni ai muncii din diferite sectoare de activitate. In 
telegrame se exprimă profunda satisfacție și mîndria patriotică, împreună 
cu respectuoase felicitări pentru înalta distincție „Om al anului 1981" 
conferită de Adunarea pentru Integrare Națională din India. Sînt reliefate 
sentimentele de înaltă stimă, de profundă prețuire față de neobosita 
cctivitate desfășurată de președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in scopul promovării înțelegerii între popoare, 
rezolvării pa cale politică a diferendelor dintre state, pentru dezarmare, 
in primul rînd nucleară, pentru securitate și pace în lume.

inegalabilă mîndrie patriotică pe 
care comuniștii. întreaga populație 
a județului Tulcea le încearcă acum, 
cu prilejul conferirii distincției 
„Om al anului 1981“, vă adresăm 
din adîncul inimilor noastre un 
respectuos omagiu, cele mai căl
duroase felicitări si urarea de a ne 
trăi întru multi ani spre binele și 
propășirea patriei noastre — Repu
blica Socialistă România.

Ilustra mesager al gîndurilor și 
aspirațiilor națiunii române de pace 
si colaborare cu toate statele, luptă
tor consecvent pentru ca toate cu
ceririle geniului uman să fie puse 
în slujba fericirii popoarelor, om de 
aleasă omenie, patriot si internatio
nalist desăvîrșit. dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe pre
ședinte, ați adus și aduceți imense 
servicii omenirii, păcii si securității 
internaționale. Urmind exemplul 
dumneavoastră insufletitor. reafir- 
mîndu-și și cu acest prilej întregul 
lor atașament fată de politica inter
nă si externă a partidului și statului 
nostru, oamenii muncii din județul 
Tulcea se angajează să transpună 
neabătut în viată hotărîrile celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
să contribuie la menținerea si con
solidarea păcii pe planeta noastră.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. se 
subliniază : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Vilcea, asemenea 
întregului nostru popor, trăiesc sen
timente de vibrantă mîndrie patrio
tică pentru înalta distincție „Om al 
anului 1981“ ce v-a fost conferită și 
care reprezintă o nouă și strălucită 
dovadă a stimei și prețuirii de care 
vă bucurați în lume ca personalitate 
marcantă a vieții politice interna
ționale, ca luptător neobosit pentru 
triumful celor mai scumpe aspirații 
ale popoarelor, al celor mai nobile 
idealuri care animă omenirea con
temporană. Mulțumindu-vă din adîn
cul inimii pentru tot ceea ce ati fă
cut și faceți spre binele și fericirea 
patriei noastre dragi, exprimîndu-ne 
și cu acest prilej, asemenea întregii 
națiuni, dragostea fierbinte ce v-o 
purtăm, atașamentul nețărmurit fată 
de politica științifică și clarvăzătoare 
a partidului, al cărei inițiator si pro
motor neobosit sinteți dumneavoas
tră, fiul cel mai de seamă al poporu
lui, vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din istoricele ho
tărâri ale celui de-al’ XII-lea Con
gres.

Cu. nețărmurită bucurie. . oamenii 
muncii din MINISTERUL CON
STRUCȚIILOR INDUSTRIALE, îm
preună cu întregul nostru popor, au 
luat cunoștință de conferirea, pentru 
strălucitele dumneavoastră contribuții 
la cauza păcii mondiale, a inaltei 
distincții „Om al anului 1981“. Nu
trim cele mai alese sentimente de 
dragoste și prețuire față de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care ati făcut cunoscute 
pe toate meridianele globului pămîn- 
tesc idealurile de pace, libertate și 
dreptate socială ale poporului ro
mân, al cărui fiu strălucit sinteți. 
Gîndirea dumneavoastră cutezătoare, 
clarviziunea și înțelepciunea de care 
ați dat dovadă in actuala conjunctură 
internațională au dat un impuls și 
mai puternic luptei pentru dezarmare, 
și în primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, pentru asigurarea unui cli
mat de destindere și colaborare în
tre popoarele întregii lumi. însufle
țiți de mărețul dumneavoastră e- 
xemplu pentru a fi la înălțimea idea
lurilor de pace, progres și bunăsta
re promovate de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, ne 
angajăm să îndeplinim în cele mai 
bune condiții planul producției de 
construcții-montaj din acest an.

Cu legitimă mîndrie patriotică și 
deosebită stimă, comuniștii, întregul 
personal din MARELE STAT MA
JOR vă roagă să primiți cele mai 
respectuoase felicitări cu prilejul 
conferirii distincției „Om al anului 
1981“. în prestigioasa distincție ce 
vi s-a conferit vedem o nouă ilustra
re a imensei prețuiri de care vă 
bucurați pe toate meridianele pla
netei noastre, a inaltei aprecieri a 
contribuției inegalabile ce o aduceți 
la înfăptuirea dezideratelor supreme 
de pace și dezarmare ale întregii o- 
meniri, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, de prietenie și 
colaborare între toate națiunile. Vă 
asigurăm, tovarășe comandant su
prem, și cu acest prilej, că întregul 
personal din Marele Stat Major nu 
va precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce revin armatei din istoricele hotă
râri ale celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, din magistrala expu
nere prezentată la plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din luna iunie a.c. 
Vom acționa cu răspundere comu
nistă pentru realizarea integrală a 
prevederilor Directivei comandantu
lui suprem, pentru obținerea noii 
calități în toate domeniile vieții os
tășești, ridicarea continuă a capaci
tății combative a trupelor, incit ar
mata noastră să fie gata întotdea
una să apere cu bărbăție, împreună 
cu întregul popor, marile cuceriri 
revoluționare, independența și suve
ranitatea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România,

i



PAGINA 6 SCINTEIA — simbătă 3 iulie 1982

Tovarășului MITIA RIBICICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român si al meu 
personal Vă adresez, cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția' de pre
ședinte al Frezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. calde felicitări și cele mai bune urări în îndeplinirea sarcinii de 
înaltă răspundere ce v-a fost încredințată. în transpunerea în viată a, hotă
rârilor celui de-al XII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
pentru prosperitatea si bunăstarea popoarelor iugoslave vecine si prietene.

Sint încredințat că relațiile de prietenie trainică și colaborare multi
laterală dintre Partidul Comunist Român si Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia vor continua să se dezvolte si să se adincească spre binele po
porului român și popoarelor iugoslave, in interesul cauzei socialismului, 
păcii, securității Si independentei naționale, colaborării și cooperării în 
Europa și in întreaga lume.

Tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist

BAGDAD

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
partidului, de către cel de-al IX-lea Congres Regional al Partidului Baas 
Arab Socialist, am plăcerea să vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de succes în activitatea de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată 
de partid.

Exprimînd satisfacția fată de bunele relații statornicite intre Partidul 
Comunist Român si Partidul Baas Arab Socialist, am convingerea că aceste 
relații, bazate pe stimă și respect reciproc, se vor dezvolta continuu. în 
spiritul convorbirilor si înțelegerilor convenite cu prilejul recentei vizite 
în țara dumneavoastră. în interesul celor două partide, al poporului ro
mân și poporului irakian, al cauzei păcii, destinderii, securității, inde
pendentei naționale. înțelegerii si cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Statelor Unite ale Americii

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
telor Unite ale Americii. ambasado
rul acestei țări la București. David
B. Funderburk, a oferit vineri o 
recepție.

Au participat Gheorghe Rădulescu. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Stefan Andrei, ministrul Afacerilor 
Externe. Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
.Petre Gigea, ministrul finanțelor. 
Vasile Pungan. ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui Repu

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Indonezia. Mochtar Kusu- 
maatmadja. care se află în vizită ofi
cială în țara noastră, a fost, vineri di
mineața, oaspetele oamenilor muncii 
de la întreprinderea de autocamioane 
din Brașov, cu care prilej.a luat cu
noștință de realizările obținute de co
lectivul acestei importante unități a 
industriei constructoare de mașini 
din țara noastră. Ministrul indonezian 
a vizitat, de asemenea, noi cartiere 
de locuințe și obiective social-cultu-’ 
rale din oraș, precum si stațiu
nea turistică internațională „Poiana 
Brașov".

♦
Directorul Oficiului pentru norme 

Internationale' și probleme juridice 
din secretariatul UNESCO, Karel 
Vasak, a participat vineri dimineața 
la o masă rotundă organizată la 
sediul Asociației de Drept Internatio
nal și Relații Internaționale — 
A.D.I.R.I. Cu acest prilej, oaspetele 
a prezentat expunerea intitulată ,.A 
treia generație a drepturilor omului".

Sesiune de
tn zilele de 1—2 iulie a avut loc, 

sub egida Ministerului Comerțului 
Interior, Ministerului Turismului și 
a Institutului central de cercetări 
economice, sesiunea jubiliară de co
municări științifice cu tema ..Direcții 
ale dezvoltării și perfecționării co
merțului interior și serviciilor în cin
cinalul calității și. eficienței".

Organizată cu prilejul aniversării 
unei jumătăți de veac de la înfiin
țarea Institutului românesc de con
junctură și a unui deceniu și jumă
tate de la crearea Institutului de cer
cetări comerciale. sesiunea a dezbătut

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Din marea carte a patriei. Stator

nici pe acest pămînt
11,25 Matineu de vacantă.
11,45 Centre muz.icale ale țării : Iași.
12,20 Film artistic: „Pentru prima dată".
13.30 La slîrșit de săptămînă
18.30 Iunie — cronica evenimentelor po

litice
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal ■ Sport

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 3 

Iulie, ora 21 — 6 iulie, ora 21. în (ară î 
Vreme în curs de încălzire, îndeosebi

ȘTIRI SPORTIVE
Campionatul mondial de fotbal

Unul dintre derbiurile fazei a doua 
8 Campionatului mondial de fotbal, 
meciul Brazilia — Argentina, a fost 
urmărit la Barcelona de 42 000 de 
spectatori, care au suportat o tem
peratură de 35 de grade la umbră ! 
A fost un meci interesant. încheiat 
cu scorul de 3—1 (1—0) în favoarea 
jucătorilor brazilieni, care i-au în
vins pe foștii campioni mondiali, a- 
cum eliminați definitiv din compe
tiție.

Dominată în primele zece minute, 
echipa Braziliei a preluat apoi con
trolul jocului și a deschis scorul in 
minutul 12, prin Zico, la o lovitură 
liberă executată de Eder în bara 
transversală. După pauză, echipa 
braziliană își concretizează superiori
tatea tehnică și tactică, înscriind alte 
două goluri, realizate de Serginho 
(rpin. 67) și Junior (min. 74). De no
tat totuși că, în minutul 62, argenti
nianul Diaz avusese ocazia egalării. 
însă mingea expediată puternic de 
la 14 m a întilnit bara. Din minutul

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

blicii, Ion M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, membri ai con
ducerii altor ministere și instituții 
centrale, deputati. oameni de cul
tură și artă, reprezentanți ai culte
lor, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

zilei
Au participat cadre didactice uni

versitare, cercetători, economiști, 
juriști.

★
Cu ocazia apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a -Republicii Vene
zuela. vineri după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația de prietenie ro- 
mâno-venezueleană.

Ziaristul. Florin Mitu a prezentat, 
cu acest prilej, impresii de călătorie 
din Venezuela, după care a fost vi
zionat un program de filme docu
mentare din Venezuela.

Au fost de față membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., Asociației de priete
nie româno-venezuelenc. reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de cultură și 
artă, un numeros ■ public.

Au fost prezenti Olga Lucia Car
mona. ambasadorul Republicii Vene
zuela la București., membri ai .amba
sadei. (Agerpres)

comunicări
probleme de o deosebită actualitate 
pentru, dezvoltarea și perfectionarea 
permanentă a comerțului interior și 
a serviciilor, pentru obținerea unei 
noi calități, superioare, a muncii și a 
vieții.

Participanții la sesiune au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, prin care își exprimă recunoș
tința pentru sprijinul și condițiile 
create cercetării științifice, din țara 
noastră, angajamentul de a nu pre
cupeți nici un efort pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin.

19.30 Teleenciclopedia
20.15 Ritmuri tinerești — muzică ușoară
20.30 Film serial : „O ch&tlune de o- 

noare". Premieră pe țară. Copro
ducție ' internațională. Episodul 1.

21.20 Intîlnirea de simbătă seara (I) ■
22.20 Telejurnal
22.30 Intilnirea de simbătă seara (II)

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal H Sport
19.30 Brașov 1902
20,55 Un vast program de activitate po- 

litlco-ideologică
21.15 Pagini din creațiile lui Joseph și 

Michael Haydn
22,20 Telejurnal
22.30 Intîlnirea de simbătă seara (II) 

în Cîmpia. Dunării. Cerul va fi schim
bător în nordul și estul țării, unde vor 
cădea ploi locale. în rest, cerul va fi 
mai mult. senin. Vîntul■■ va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime între 22 și 32 de grade, pe 
alocuri mai ridicate în sudul tării.

86 echipa argentiniană a rămas în 
10 jucători, intrucit Maradona a fost 
eliminat de pe teren pentru că lovise 
intenționat pe Batista. Cu un minut 
înainte de fluierul final. Argentina 
a înscris golul de onoare, prin Ra
mon Diaz. Pentru a se califica in se
mifinale, selecționatei Braziliei îi 
este suficient un scor egal, luni, 5 
iulie, în partida cu Italia.

Partida Spania — R.F. Germania 
s-a încheiat cu scorul de 1—2 (0—0).

Azi. simbătă este zi liberă.

„REGATA SNAGOV"
• Cea de-a 25-a ediție a ..Regatei 

Snagov" la caiac-canoe s-a încheiat 
cu un succes remarcabil al sportivi
lor români. învingători în majorita
tea probelor. Dintre sportivii noștri 
s-au evidențiat cunoscuții campioni 
Ivan Patzaichin, Ion Bîrlădeanu, 
Gheorghe Simionov.

PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI

Popoarele lumii cer oprirea cursei 
înarmărilor si trecerea la dezarmare!

Femeile vest-germane, împotriva amplasării 
noilor rachete pe teritorial țârii

BONN 2 (Agerpres). - Peste 
1 000 de femei au adresat o scri
soare Ministerului Sănătății, pentru 
Problemele Familiei și Tineretului 
din R.F.G., în care se cere autori
tăților vest-germane să sprijine 
lupta forțelor iubitoare de pace din 
Germania federală împotriva ampla
sării pe teritoriul țării a rachetelor 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune. în locul noilor arme nu
cleare avem nevoie de garantarea

„Să fie îndepărtat pericolul unui nou război I"
WASHINGTON 2 (Agerpres). —• 

înghețarea tuturor sistemelor de 
arme nucleare strategice piuă la 
încheierea unor acorduri privind 
limitarea și reducerea înarmărilor 
nucleare, a fost cerută de fostul 
conducător al delegației S.U.A. la 
tratativele SALT, de Ia Geneva, 
Gerard Smith. Intr-un articol pu
blicat în „New York Times", Smith 
evidențiază importanța tratativelor

„Pentru educarea 
în spiritul păcii

TOKIO 2 (Aperpres). — „In apă
rarea păcii și democrației", este 
imperativul sub care s-a desfășurat, 
in orașul Simabara — prefectura Na
gasaki, congresul Sindicatului națio
nal al cadrelor didactice, care numă-

„Apărarea naturii împotriva efectelor 
distructive ale cursei înarmărilor"

Un raport al secretarului general al O.N.U., 
prezentat sesiunii speciale a Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării 
i-a fost prezentat raportul secretaru
lui general al Națiunilor Unite. Ja
vier Perez de Cuellar. intitulat 
„Apărarea naturii împotriva efecte
lor distructive ale cursei înarmări
lor". Documentul cuprinde un set de 
măsuri concepute să preîntimpi- 
ne efectele nefavorabile ale războ
iului asupra mediului natural și atra
ge atenția asupra irosirii inutile de 
resurse pe care o presupune cursa 
înarmărilor.

Astfel, 5—6 la sută din consumul 
mondial de petrol este rezervat unor 
scopuri militare, ca și li la sută din 
cel de cupru și opt la sută din cel 
de plumb. Circa 60 milioane de oa
meni, echivalînd cu populația activă 
a Europei occidentale, lucrează în 
posturi cu caracter militar, iar 20 la 
sută din cercetătorii și inginerii lu
mii desfășoară studii cu caracter mi
litar. Numai în 1980 s-au cheltuit 
pentru studii militare 35 miliarde do
lari,, adică 25 la sută din totalul in
vestițiilor mondiale pentru cercetare 
și dezvoltare. '

La rîndul lor, războaiele nu numai 
că au provocat pierderi umane ire
cuperabile, dar au determinat și mu
tații îngrijorătoare în mediul încon
jurător, cum ar fi distrugerea tere
nurilor agricole și extinderea de-

ORIENTUL MIJLOCIU
RIAD 2 (Agerpres). — Comitetul 

ministerial restrîns al Ligii Arabe — 
format din miniștrii de externe ai 
Algeriei. Arabici Saudite. Kuweitu
lui. Libanului. Siriei si reprezentan
tul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei — si-a încheiat, vineri, 
lucrările, la Taef, în Arabia Sau- 
dită. relatează agențiile internațio
nale de oresă.

Comitetul, format la cererea mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
Ligii Arabe, a analizat posibilitățile 
de acțiune in vederea aplicării rezo
luțiilor Q.N.U. privind retragerea 
trupelor israeliene din Liban, precum 
si posibilitățile organizării unei re
uniuni la nivel înalt. A fost hotărîtă 
invitarea unui reorezentant al Comi
tetului de salvare națională din Li
ban si a unui reprezentant al O.E.P. 
pentru a lua parte la viitoarea re
uniune a Comitetului ministerial al 
Ligii Arabe, menționează agenția 
France Presse.

BONN 2 (Agerpres). — Circa 
350 000 de femei și copii din zona 
de vest a Beirutului se află în pe
ricol din cauza luptelor a declarat, 
într-o conferință de presă ținută la 
Bonn, purtătorul de cuvînt al Bi
roului regional al UNICEF din Bei
rut, Said El-Azem — informează a- 
genția France Presse. Majoritatea 
acestor oameni au devenit refugiați 
în propriul lor oraș, intrucit nu mai 
pot fugi de războiul din Beirut, a 
spus El-Azem, adăugind că ei nu au 
nici adăpost șl nici mîncare.

loțurilor de muncă, de un învăță- 
mînt calificat, de mijloace financia
re pentru asistența socială - se a- 
rată în scrisoare. împotriva ampla
sării de noi rachete nucleare pe 
teritoriul vest-german s-a pronunțat 
și organizația „Forumul femeilor" 
din Frankfurt pe Main, care reuneș
te în rîndurile sale membri ai di
feritelor partide și organizații po
litice.

de la Geneva dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. pentru îndepărtarea perico
lului unui război și subliniază că 
climatul în care se desfășoară tra
tativele ar putea fi influențat po
zitiv de o stopare a cursei înarmă
rilor. „Politica cea mai rațională — 
a declarat Smith — ar fi acum să 
se ratifice acordul „SALT-2" și 
apoi să se treacă la măsuri de re
ducere a armamentelor".

tinerei generații 
și înțelegerii"

ră 680 000 membri. Delegații la con
gres dezbat probleme actuale ale 
învățământului și sarcinile educării 
tinerei generații în spiritul păcii și 
înțelegerii între popoare.

șerturilor. De exemplu, un agent de
foliant folosit în Vietnam a distrus 
o suprafață de pădure de mangrove 
de peste. 1 500 kilometri pătrati și a 
afectat parțial păduri pe o suprafață 
de 15 000 de kilometri pătrați.

Raportul atrage, de asemenea, aten
ția asupra riscurilor folosirii armelor 
nucleare, subliniind că dacă o explo
zie nucleară ar avea loc în emisfera 
nordică a globului, căderile radio
active ar provoca victime și în 
emisfera sudică. în plus, ea ar distru
ge stratul de ozon și ar conduce la 
sporirea ''periculoasă a riscurilor de 
cancer ar pielii. în sfîrșit, documen
tul secretarului general al O.N.U. ex
primă preocuparea și avertizează îm
potriva accidentelor ce pot interveni 
chiar .in fazele .de transport și depo
zitare a bombelor cu neutroni, arme
lor. .biologice și chimice.

între alte măsuri sugerate pentru 
prevenirea unor asemenea riscuri, ra
portul propune demilitarizarea regiu
nilor considerate vitale din punctul 
de vedere al conservării mediului, in
terzicerea utilizării in scopuri mili
tare a spațiului cosmic și intensifi
carea cooperării între organismele de 
cercetare.

CENTENAR TITULESCU. La 
Universitatea națională autonomă 
din Mexic s-a organizat o masă ro
tundă, consacrată gindirii și activi
tății pe plan internațional a mari
lor oameni politici — românul 
Nicolae Titulescu și mexicanul Isi
doro Fabela, reprezentant al gu
vernului mexican la Societatea Na
țiunilor Unite. Profesoara Graciela 
Arroyo Pichardo, după ce a pre
zentat viața lui Nicolae Titulescu 
și colaborarea sa cu diplomatul 
mexican, a arătat că activitatea 
diplomatului român in perioada in
terbelică reprezintă o tradiție a po
liticii progresiste și democratice a 
României de azi.

1NTÎLNIRE. La Berlin a avut loc 
I o întîlnlre între Erich Honecker, 
I secretar general al C.C. al P.S.U.G., 

și Helmut Hubacher, președintele 
Partidului Socialist Elvețian. Inter
locutorii s-au informat reciproc 

I despre activitatea P.S.U.G. și P.S.E. 
■ Exprimîndu-și îngrijorarea în legă- 
Itură cu agravarea situației interna

ționale, ei au subliniat că sarcina 
primordială a contemporaneității o 

I constituie înlăturarea pericolului 
unui război nuclear mondial, ceea 
ce reclamă renunțarea la politica 

I de înarmare și confruntare, precum

Președintele Indoneziei l-a primit pe 
viceprim-ministrul guvernului român

JAKARTA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Indonezia, gene
ralul Suharto, l-a primit pe Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului român,- care se află la Ja
karta în fruntea unei delegații eco
nomice guvernamentale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost înminat un 
mesaj președintelui Suharto si au 
fost transmise cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
deplin succes poporului indonezian în 
eforturile pe care le desfășoară pen
tru dezvoltarea economică și socială 
a țării sale.

Mulțumind cordial pentru mesajul 
primit și pentru urările care i-au 
fost transmise, președintele Repu
blicii Indonezia a adresat la rîndul 
său președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cald salut, însoțit de urările sale 
sincere de sănătate și fericire perso
nală. de progres continuu poporului 
român angajat ferm pe calea dezvol
tării sale libere, independente.

în cadrul convorbirilor care au 
urmat au fost evidențiate largile po
sibilități de cooperare bilaterală, reci-

★
Șeful delegației economice guver

namentale române a avut întîlniri cu 
Sudharmono, ministru secretar de 
stat la președinția Republicii. J.B. 
Somarlin. ministru de stat, vicepre
ședinte al organismului național de 
planificare, și dr. Subroto, ministrul 
.minelor și energiei. Cu acest prilej 
au fost scoase în evidență posibilită
țile de dezvoltare a cooperării econo
mice dintre cele două țări, pe baze 
reciproc avantajoase.

Lă încheierea vizitei Ia ^Jakarta, 
șeful delegației economice guverna
mentale române și șeful delegației 
economice guvernamentale indone
ziene, prof. Widjojo Nitisastro, au 
semnat un document privind rezulta-

Convorbiri economice româno-americane
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

După încheierea lucrărilor Comisiei 
economice mixte româno-americane. 
ministrul comerțului exterior, si coo- 
nerării economice internaționale. 
Nicolae Constantin, a purtat con
vorbiri cu reprezentanți ai unor firEste necesară intensificarea eforturilor pentru încheierea cu succes a reuniunii de la Madrid
Intîlnirea reprezentanților țărilor neutre și nealiniate de la Belgrad

BELGRAD 2 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au încheiat consultările 
desfășurate între reprezentanții mi
nisterelor de externe din țările neutre 
și nealiniate participante la reuniu
nea de la Madrid pentru securitate 
și cpoppț-țire în Europa. Intilnirea, la 
care au luat parte reprezentanți din 
Austria, Cipru. Elveția, Finlanda, Iu
goslavia, Liechtenstein, Malta, San 
Marino. și Suedia, a fost consacrată 
evaluării contribuției acestor state la 
încheierea cu succes a reuniunii de 
la Madrid, prin adoptarea unui do
cument final echilibrat și de substan

Sprijin acțiunilor și propunerilor R. P, D. Coreene 
privind reunificarea pașnică și independentă a țării

PARIS 2 (Agerpres). — Cu prilejul 
„Lunii de solidaritate cu luptă po
porului coreean", la Paris a avut Ioc 
o reuniune a Comitetului Executiv al 
Comitetului Internațional de legătu
ră pentru reunificarea independentă 
și pașnică a Coreei — transmite a- 
genția A.C.T.C. în cuvântările lor. 
Lucio Luzzatto și Guy Dupre, pre
ședintele și, respectiv, secretarul ge
neral al comitetului, precum si vor

Negocierile sovieto-americane privind limitarea
și reducerea armamentelor strategice

GENEVA 2 (Agerpres). — La 2 
iulie, la Geneva a avut loc o nouă 
ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A. participante la negocierile 
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și luarea de măsuri concrete de li
mitare a înarmărilor și de dezar
mare.

CONVORBIRI GRECO-CIPRIO- 
TE. Printr-o nouă rundă de con
vorbiri desfășurate joi la Atena, cu 
premierul Andreas Papandreu, pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, și-a încheiat vizita oficială e- 
fectuată in Grecia. El a analizat cu 
șeful guvernului elen stadiul nego
cierilor in problema cipriotă și l-a 
informat asupra contactelor avute 
la New York cu secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

COMUNICAT CHINO-MALTEZ, 
La încheierea vizitei efectuate în 
R.P. Chineză de primul ministru 
al Maltei, Dom Mintoff. a fost dat 
publicității un comunicat de presă 
comun care subliniază că cele 
două țări au evidențiat îngrijora
rea față de evoluția din ultima 
vreme a situației din lume, expri- 
mîndu-și sprijinul pentru Instaura
rea în relațiile dintre state a prin
cipiilor respectului reciproc, suve
ranității și integrității teritoriale, 
neagresiunii, neamestecului in tre
burile interne ale altor țări, egali
tății și avantajului reciproc.

MOBILIZARE GENERALĂ IN 
GUATEMALA. Președintele Guate- 

proc avantajoasă, pe care le oferă 
economiile naționale ale României și 
Indoneziei și a fost reliefată hotărîrea 
celor două părți de a acționa pentru 
amplificarea și intensificarea raportu
rilor dintre ele pe plan politic, eco
nomic, tehnologic, științific și in alte 
domenii de activitate de interes co
mun. Au fost în mod deosebit subli" 
niate posibilitățile de extindere a 
cooperării economice, pornindu-se de 
la capacitățile efective crescinde ale 
industriei românești de a participa 
la eforturile pe care le desfășoară 
Indonezia pentru valorificarea resur
selor sale naturale, pentru realizarea 
unor proiecte înscrise în actualul 
plan cincinal al țării, ca și în noul 
plan de dezvoltare pe perioada 
1983—1988.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat prof. Widjojo Nitisastro, 
ministru coordonator pentru proble
mele economice, financiare și de dez
voltare industrială, precum și to
varășii Nicu Constantin, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, și Ion Cotoț, ambasadorul 
țării noastre la Jakarta.

*
tele convorbirilor, în care este subli
niată dorința guvernelor român și in
donezian de a dezvblta raporturile 
economice bilaterale. îndeosebi prin 
intensificarea cooperării in domeniile 
industriei petrolului, producerii de 
energie electrică, construcțiilor de 
mașini, transporturilor, mineritului, 
materialelor de construcție și altele, 
precum și în ce privește creșterea 
schimburilor comerciale. Au fost 
identificate. în acest scop, acțiuni 
concrete de cooperare economică.

întâlnirile, la cars a luat parte 
ambasadorul țării noastre la Jakarta, 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

me industriale si bancare din 
Chicago și New York, cu care a e- 
xaminat posibilitățile de extindere a 
relațiilor comerciale și de coopera
re. De asemenea, ministrul român 
s-a întilnit cu Milton Rosenthal, pre
ședintele părții americane în Con
siliul economic româno-american.

ță .și conjugării în continuare a efor
turilor pentru atingerea acestui o- 
biectiv — relevă agenția Taniug. 
Participanții și-au exprimat dorința 
de a se continua eforturile comune 
in scopul îmbunătățirii condițiilor in
ternaționale în Europa și stimulării 
întăririi securității, cooperării si pă
cii pe continent.

Totodată, agenția Reuter mențio
nează că miniștrii de externe ai a- 
celorași țări se vor întilni din nou 
luna viitoare la Stockholm pentru a 
discuta o serie de acțiuni comune 
înaintea reluării, la 9 noiembrie, a 
lucrărilor reuniunii de la Madrid.

bitori reprezentînd organizațiile din 
diferite țări ale lumii, au prezentat 
situația actuală din peninsula Co
reea. evidențiind necesitatea retrage
rii trupelor străine din Coreea de 
Sud și a instaurării libertăților de
mocratice pentru populația sud-co- 
reeană. Vorbitorii au sprijinit acțiu
nile și propunerile constructive ale 
R.P.D. Coreene cu privire la reunifi
carea pașnică și independentă a Co
reei.

bilaterale privind limitarea și redu
cerea armamentelor strategice, re
latează agenția T.A.S.S.

malei, generalul Efrain Rios Mont, a 
ordonat mobilizarea generală a tutu
ror persoanelor intre 18 și 30 de 
ani, care au efectuat serviciul mili
tar, informează agenția France 
Presse. Potrivit unui comunicat al 
autorităților militare, întărirea ar
matei are drept scop intensificarea 
luptei împotriva forțelor insurgente, 
in special in nordul țării, unde, in 
ultimele săptămini acestea și-au 
multiplicat operațiunile.

ÎNTREVEDERE VEST-GERMÂ- 
NO—PERUANA. Cancelarul Repu
blicii Federale Germania. Helmut 
Schmidt, a avut vineri o întrevede
re cu primul ministru al Perului. 
Manuel Elias Ulloa, care efectuea
ză o vizită oficială de două zile la 
Bonn. Au fost examinate probleme 
bilaterale, precum și relațiile din
tre țările membre ale Pieței comu
ne și cele din America Latină.

PRETURILE CU AMĂNUNTUL 
AU CRESCUT ÎN SPANIA, in 
luna mai a acestui an. cu 15,1 la 
sută, față de aceeași lună a anu
lui trecut — a anunțat, la Madrid, 
Institutul național de statistică, A- 
genția Reuter adaugă că oficialități 
spaniole atribuie această creștere 
medie a prețurilor la consumator 
in special majorării costului ali
mentelor și al ocrotirii medicale.

Cultura — instrument de 
cunoaștere și apropiere 

între popoare
Seminarul internațional 

de la Geneva
GENEVA 2 (Agerpres). — La Ge

neva s-au desfășurat lucrările semi
narului internațional intitulat „Con
tribuția culturilor naționale la o Eu
ropă unitară și diversă". La seminar 
au participat oameni de știință din 
toate țările continentului. în expune
rea .prezentată pe tema „Cultura 
românească în Europa", prof. Virgil 
Cândea, referindu-se Ia originea po
porului român și a culturii sale, a 
subliniat continuitatea daco-romană 
în Dacia, specificul culturii româ
nești. și contribuțiile sale originale 
la cultura europeană de-a lungul 
secolelor.

A l’ost prezentată,' totodată, con
cepția românească despre cultură ca 
instrument de cunoaștere și apropie
re între popoare, promovată de 
România socialistă pentru întărirea 
păcii în Europa și în lume, prin 
schimburi culturale și. tehnico-știin- 
țifice, în spiritul Actului final al
C.S.C.E.,  de la Helsinki.

ARGENTINAApel Ia unitate în vederea restabilirii vieții constituționale
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 

în primul discurs rostit după depu
nerea jurământului în calitate \-’v, 
președinte al Argentinei, generali..' 
Reynaldo Bignone a adresat poporu 
lui argentinian un apel la unita» 
în vederea „restabilirii vieții const 
tuționale și a pregătirii condițiilor 
pentru revenirea la un guvern civil 
începînd din martie 1984", anunță a- 
gențiile internaționale de presă. 
„Consultarea permanentă cu toate 
sectoarele va constitui una dintre ca
racteristicile permanente ale activi
tății guvernului de tranziție care va 
încerca aplicarea unor reforme eco- 
nomico-sociale profunde vizînd reac
tivarea aparatului productiv", a spus 
Reynaldo Bignone.

Pe plan_ internațional, după ce a 
precizat că Argentina va depune in 
continuare eforturi diplomatice pen
tru redobîndirea suveranității asupra 
Arhipelagului Malvine (Falkland), 
președintele Bignone a declarat că 
țara sa iși va întări' legăturile cu A- 
merica Latină, iar în relațiile comer
ciale „nu va acorda nici un trata
ment de favoare statelor care au 
condamnat Argentina sau au adoptat 
sancțiuni împotriva sa. ca urmare a 
diferendului cu Marea Britanic".

SALVADOR

Forțele insurgente 
asediază capitala

SAN SALVADOR 2 (Agerpres). — 
Posturile de radio din Americă Cen
trală, citind ordine de luptă ale 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională din Salvador 
(F.M.L.N.), transmise de radio „Ven- 
ceremos", relatează că forțele insur
gente mențin izolată capitala țării de 
restul provinciilor prin intermediul 
unui asediu continuu, inițiat cu două 
zile in urmă. Viața economică, dar 
mai ales transporturile au fost pa
ralizate ; armata, sprijinită de brigăzi 
paramilitare și de subunități de po
liție, încearcă, în această situație, să 
iasă din încercuire. S-au semnalat 
puternice schimburi de focuri intre 
forțele aflate în conflict, chiar și in 
centrul orașului. înregistrîndu-se, 
după cum relatează agențiile interna
ționale de presă, numeroși morți și 
răniți.

După o evoluție de opt zile

în Cosmos

Echipajul sovieto-francez 
a revenit pe pămînt

MOSCOVA 2 — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : viheri,' la 
ora 18,21 fora Moscovei), după înche
ierea cu succes a programului de cer
cetări științifice și experimente la 
bordul complexului orbital „Sâliut-7“ 
— „Soiuz T-5" — „Soiuz T-6", echi
pajul sovieto-francez, format din Vla
dimir Djanibekov, Aleksandr Ivan- 
cenkov și Jean-Loup Chretien; a re
venit pe Pămînt, după o evoluție de 
opt zile în Cosmos. Capsula de cobo- 
rire a navei „Soiuz Ț-6" a aterizat cu 
succes într-o regiune a Uniunii So
vietice situată la 65 km nord-est de 
orașul. Arkalik. Starea sănătății mem
brilor echipajului este bună.

în cursul activității sale la bordul, 
complexului orbital „Saliut 7“ — „So
iuz T-5“ — „Soiuz T-6“, echipajul so
vieto-francez a îndeplinit integral 
programul științific elaborat de oa
meni de știință sovietici și francezi. 
In cursul evoluției in Cosmos au fost 
efectuate cercetări medico-biologice, 
in domeniul atmosferei terestre și al 
mediului interplanetar, al surselor 
galactice și extragalactice de radia
ție, experimente în scopul studierii 
proceselor de difuziune și cristalizare 
a metalelor în condiții de impondera
bilitate și al elaborării metodelor din 
domeniul tehnologiei cosmice.

Zborul navetei spațiale 
„Columbia"

HOUSTON 2 (Agerpres). — Cei doi 
astronauți americani din echipajul 
navetei „Columbia", Thomas Mat
tingly și Henry Hartsfield, au conti
nuat vineri seria experiențelor știin
țifice și a activităților incluse in pro
gramul misiunii lor, care reprezintă 
cel de-al patrulea și ultimul zbor ex
perimental al vehiculului spațial. 
După cum a precizat Centrul de con
trol de la Houston, în cursul zilei de 
joi astronauții au reușit să închidă 
ușile compartimentului navetei rezer
vat încărcăturii, care s-a blocat tem
porar din cauza temperaturii exteri
oare foarte joase, de pină la minus 
104 grade Celsius.
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