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Importantele documente adoptate de plenara C.C. al P.C.R. N
si Marea Adunare Națională9 9

UN AMPLU SI MOBILIZATOR PROGRAM UE MUNCA
PENTRU PROGRESUL ECONOMICO - SOCIAL AL PATRIEI

„Dispunem de baza materială necesară, avem toate condițiile ca, în anul 1982, să 
parcurgem încă un drum important pe calea trecerii patriei noastre la un nou stadiu de 
dezvoltare - de la cel de țară în curs de dezvoltare, la țară socialistă mediu dezvoltată - 
de a înfăptui neabătut sarcina fundamentală pusă de Congresul al Xll-lea al partidului cu 
privire la realizarea unei noi calități a vieții și muncii poporului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Marea Adunare Națională — fo

rul legislativ suprem al tării — a 
ădoptat documente de deosebi- 
i jnăemnătate pentru progresul e- 
■orfomic necontenit al patriei și ri

dicarea bunăstării poporului : Pla
nul național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socia
liste România pe 
nul de dezvoltare 
a agriculturii și 
industriei alimen
tare pe anul 1982; 
Bugetul de stat 
pe anul 1982 ; 
Programul cu pri
vire la aprovizio
narea populației 
cu produse agro- 
alimentare si pro
duse industriale 
de consum pe tri
mestrul IV/1981 și 
semestrul 1/1982; 
Programul pri
vind autocondu- 
cerea si autoapro- 
vizionarea terito
rială pentru asi
gurarea populației 
cu produse agri
cole animale și 
vegetale în peri
oada 1982—1985.

Sînt documente 
care întrunesc u- 
nanima aprobare 
a întregului po
por, ele fiind dez
bătute si adopta
te de plenara 
C.C. al P.C.R.. de 
înaltele foruri ale 
democrației noas
tre muncitorești, 
socialiste. înfăp
tuirea lor asigu- 
rind realizarea 
neabătută a hotă
rârilor Congresu
lui al Xll-lea al 
partidului, mersul 
ferm înainte al 
României ne ca
lea socialismului si comunismului.

Ne oprim astăzi. într-un prim co
mentariu, la citeva din obiectivele 
majore ale planului national unic 
,de dezvoltare 
României pe 
un document 
națate care, 
hoMririle Congresului al 
101 al partidului, aprofundează 
ri .ficările structurale impuse de 

nt area calitativă a economiei 
noastre și stabilește noile dimen
siuni ale muncii întregului nostru 
popor in cel de-al doilea an al cin
cinalului.

Și de această dată, in abordarea

anul 1982 ; Pla-

cu înaltă exigență și răspundere a 
problemelor dezvoltării economico- 
sociale a țării s-a evidențiat rolul 
imens, hotărîtor al secretarului ge
neral al partidului, întreaga activi
tate de elaborare a planului destă- 
șurindu-se sub conducerea directă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
care și-a adus o contribuție deter-

tregului partid, a tuturor oamenilor 
muncii în realizarea sarcinilor pe 
anul viitor și a întregului cincinal.

Caracterul realist, profund știin
țific al planului pe anul viitor este 
demonstrat, o dată în plus, prin ri
guroasa fundamentare a prevederi
lor sale. El este 
ample dezbateri

rezultatul unor 
și analize, cu o

■în procente •tn procente'
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eeonomico-socială a 
anul 1982. Este 
de mare însem- 

în concordantă cu 
Congresului al XII- 

partidului.

minantă la fundamentarea obiecti
velor planului pe 1982 in direcția 
lărgirii bazei proprii de materii 
prime și energie, dezvoltării inten
sive a agriculturii, modernizării in
dustriei. creșterii mai rapide a efi
cienței economice, mobilizării tutu
ror rezervelor in vederea asigurării 
unei noi calități a muncii și vieții 
poporului nostru. Această funda
mentare a prevederilor planului pe 
1982 a fost prezentată cuprinzător 
în ampla expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. — document 
programatic de importantă co- 
virșitoare pentru activitatea in-

participare largă a oamenilor mun
cii, incepind cu unitățile de bază, 
pină la nivel național. In intreaga 
activitate de elaborare a planului 
pe anul viitor s-a urmărit stăruitor 
ca prevederile sale să se întemeieze 
pe evaluarea cit mai exactă a po
tențialului economic și tehnico-ști- 
ințific de care dispune țara noas
tră. rezolvarea problemelor crea
te ca urmare a unor nerealizări în
registrate in ultimii ani în diferite 
domenii ale economiei, restringerea 
la minimum a efectelor actualei cri
ze economice mondiale asupra eco
nomiei românești.

Expresie a voinței unanime a 
clasei muncitoare, a întregului po
por, planul pe anul 1982 pune un 
accent deosebit pe sporirea ro- 
luliii factorilor intensivi, calitativi 
ai dezvoltării economice — caracte
ristică generală a întregului cinci
nal. Astfel, concomitent cu plafona
rea sau reducerea unor produse 

energo si materi- 
alointensive. ine
ficiente. planul 
prevede creșterea 
substanțială a sec
toarelor 
precum 
murilor 
lorifică 
resursele 
riale și de mun
că : în acest con
text, planul asi
gură adincirea 
procesului de 
modernizare a 
structurii. indus
triei prelucrătoa
re. prin dezvolta
rea prioritară a 
sectoarelor de 
i naltă prelucrare 
si eu consumuri 
redusă de materii 
prime si enejgie. 
Această orientare 
se regăsește Sin
tetic în sarcinile 
de sporire a pro
ducției nete in-/ 

- .dus triale cu 5.6 la. 
șută, a venitului 
national cu 5.5 la 
Sută si a produ
sului social cu 4.5 

Ila sută, ritmuri 
care reflectă An 
dinamism puter
nic. deoarece ex
primă sporuri ab
solute considera
bil mai mari de- 
cit in fazele an
terioare extensive 
ale dezvoltării e- 

conomiei românești si solicită se
rioase modificări de structură — 
accelerarea progresului tehnologic, 
ridicarea calitativă a producției, 
sporirea generală a eficientei acti
vității economice. De fapt, trebuie 
menționat că ritmurile de dezvolta
re economică a României se situea
ză in continuare peste media euro
peană și mondială.

Relevind caracteristicile de bază 
ale dezvoltării^ economiei noastre 
în anul viitor, ie cuvine subliniat 
că. in conformitate cu obiectivele 
fundamentale ale planului cincinal

de bază, 
si a ra- 
care va- 
superior 

mate-

»

f
<1985

(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul culturii al U. R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
R6mân, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni, pe 
Piotr Nilovici Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul culturii al 
U.R.S.S., care a luat parte la lu
crările celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-sovietice de colaborare cultu
rală, desfășurate la București.

La primire a participat tovarășa 
Suzana Gâdea. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

A fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
cele mai cordiale urări din partea 
tovarășului Leonid Ilici Breinev. 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
celorlalți membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.

Totodată, ministrul sovietic a ex
primat întreaga gratitudine pentru 
întrevederea acordată, pentru pri

lejul oferit de a vizita România și 
de a cunoaște nemijlocit unele reali
zări obținute de poporul român in 
dezvoltarea multilaterală a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate și 
a rugat să se transmită tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, celorlalți mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. salutul său călduros și cele 
mai bune urări.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate , cu satisfacție bunele relații 
existente între P.C.R. și P.C.U.S., 
intre România și Uniunea Sovietică, 
care se extind și se adîncesc con
tinuu, în spiritul Înțelegerilor conve
nite între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev. In același 
timp, au fost evidențiate rezultatele 
bune ale conlucrării româno-sovie
tice pe tărimul culturii. A fost ma
nifestată dorința comună de a se 
intensifica acțiunile de colaborare în 
acest domeniu, valorificîndu-se cit 
mai eficient posibilitățile existente.

S-a apreciat că promovarea pe 
scară tot mai largă a colaborării 
româno-sovietice in domeniul cul
turii contribuie la o mai bună cu
noaștere a valorilor culturale ale 
țărilor și popoarelor noastre, la am

plificarea și aprofundarea relațiilor 
de cooperare statornicite intre 
România și U.R.S.S., intre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovie
tice, slujește prieteniei tradiționale 
dintre cele două state vecine, cauzei 
socialismului și păcii.

S-au subliniat, de asemenea, rolul 
oamenilor de știință și cultură în 
general în apărarea civilizației uma
ne. în dezvoltarea societății omenești, 
contribuția pe care aceștia trebuie să 
o aducă Ia întărirea păcii și destin
derii, la dezvoltarea colaborării în
tre popoare.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a scos, de asemenea, 
în evidență necesitatea unor efor
turi susținute pentru asigurarea 
păcii și securității internaționale, 
pentru statornicirea unui climat de 
încredere și colaborare între toate 
națiunile lumii, importanța adoptării 
unor măsuri concrete de dezarmare, 
și în primul rînd de dezarmare 
nucleară, însemnătatea rezolvării 
problemelor complexe ale lumii con
temporane în interesul tuturor po
poarelor. al păcii în Europa și in 
întreaga lume.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

VIBRANTĂ EXPRESIE A VOINȚEI POPORBMI
ROMAN DE A-ȘIADDCE ÎNTREAGA CONTRIBUȚIE

IA CAUZA PĂCII ȘI DEZARMĂRII
„Doresc să vă asigur, tovarăși, că voi îndeplini în cele 

mai bune condiții împuternicirea și încrederea acordată de Marea 
Adunare Națională, încrederea poporului, răspunzînd năzuințelor 
poporului nostru de a face totul pentru ca națiunea noastră să poată 
să trăiască în pace și să făurească societatea socialistă și comu
nistă, pentru ca toate națiunile europene, întreaga lume să trăiască 
in pace și colaborare".

NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii, întregul nostru 

popor au urmărit cu deosebită aten
ție și cel mai viu interes lucrările 
plenarei C.C. al P.C.R., ale sesiunii 
Marii Adunări Naționale, eveni
mente de majoră însemnătate ale 
vieții politice a 
după cum se știe, 
de reuniuni ale 
principalelor or
ganisme obștești 
ale democrației 
noastre socialiste, 
în această ambi
antă de puternică 
efervescentă poli
tică au fost dez
bătute probleme 
de importantă fun
damentală pentru 
dezvoltarea 
nomico-socială 
patriei, 
pentru 
time de 
greșului

.vederea . .. , .. .......
mul propășirii, al civilizației socialiste 
și comuniste. în același timp, dezba
terile au prilejuit o examinare apro
fundată a situației internaționale ac
tuale, a celor mai importante procese 
din lumea contemporană, reflectind 
înalta grijă și spiritul de răspundere 
ale partidului nostru, personal ale se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de interesele 
supreme ale poporului român, față de 
securitatea și pacea tuturor națiuni
lor lumii. S-a evidențiat astfel, o dată 
mai mult, legătura organică, indiso
lubilă dintre politica internă și cea 
externă a partidului și statului ; an
gajat intr-o vastă operă constructivă, 
de făurire a propriei bunăstări, po
porul român are nevoie in mod vital, 
ca dealtfel toate popoarele, de pace 
și liniște pentru a-și putea consacra 
toate forțele îndeplinirii programelor 
de continuă propășire

Ca un moment de 
semnătate s-a impus 
magistrala Expunere 
Nicolae Ceaușescu la 
nă a C.C. al P.C.R. si a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice si 
Sociale, in care se face o analiză 
științifică, multilaterală și obiectivă, 
a principalelor fenomene si tendin
țe din viata internațională, a fac-

tării — precedate.

torilor care au determinat o agra
vare deosebită a situației mon
diale. mărind primejdia unor noi 
conflicte si confruntări militare, in
clusiv a unui război nuclear. Ca ur
mare a acestei analize, în expune
re se exprimă îngriiorarea fată de

hotărîrile 
tial. prin 
ne continent a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune, prin produ
cerea bombei cu neutroni reprezin
tă o aberantă si absurdă escalada
re a cursei înarmărilor, creează pri

mejdii din cele 
mai grave pentru 
libertatea, secu
ritatea si însăsi 
viata popoarelor 
europene.

în această si
tuație de o deo
sebită gravitate, 
în aceste momen
te ce pot 
cruciale 
destinele 
umanități. 
Adunare 
hotărirea 

tovarășul

de sporire- a acestui noten- 
amplasarea si dezvoltarea

• împuternicirea încredințată tovarășului 
Nicolae Ceausescu

• Apelul adresat de Marea Adunare Națională
eco- 

a 
au fost 
asigurarea ________
înfăptuire a hotărîrilor Con
ul Xll-lea al partidului, in 
înaintării continue pe dru-

adoptate măsuri 
condițiilor op-

a patriei, 
deosebită în- 
în acest sens 
a tovarășului 
plenara comu-

Să fim întotdeauna in mijlocul oamenilor,
să muncim și să trăim permanent alături de ei!

situația creată în Eurona datorită u- 
riasului potential distructiv acumu
lat pe continent: Europa, unul din
tre leagănele strălucite ale civrliza- 

rtiei umanității, a ajuns de fapt cel 
mai mare arsenal nuclear, un ade
vărat butoi potential de pulbere ra
dioactivă, cele circa 40 000 de încăr
cături nucleare amplasate nutirid dis
truge. de mai multe ori. nu numai 
ceea ce s-a creat de-a lungul isto
riei in acest spațiu geografic, ci și 
întreg globul pămintesc. Iată de ce

-

slove s-a gravat 
naționale ziua de 
în care, la Alba

deveni 
pentru 

întregii 
Marea 
Natio- 
de a 

. Nicolae 
a se adresa perso-

nală a adoptat 
iniDuternici ne 
Ceausescu pentru _ 
nai conducătorilor Uniunii Sovietiee 
si Statelor Unite ale Americii. con
ducătorilor celorlalte state partici
pante la Conferința pentru securitate 
si cooperare în Europa de la Helsinki, 
cu anelul de a face tot ce le stă in 
nutintă pentru a se aiunge la acor
duri concrete privind oprirea am
(Continuare în pag. a IV-a)

A te lega cu tot sufletul de locul unde muncești înseamnă a te 
realiza cuprinzător pe tine însuti, din toate punctele de vedere, ca 
activist, cadru de conducere, specialist, profesor sau invățător. Dincolo 
de frumusețea vorbelor zugrăvind chipul idealului cu care ai pornit 
sau pornești in viată se desprinde strălucitoare, pilduitoare, frumu
sețea faptei care-ți poartă semnătura. Legea adoptată de Marea Adu
nare Națională privind obligativitatea stabilirii activiștilor, cadrelor 
de conducere și specialiștilor in localitățile in care își desfășoară acti
vitatea răspunde unor stringente necesități, pune, mai ales, în drept 
legea firii, care iți cere să fii împreună cu obștea, „bind apă din 
aceeași fintînă a faptelor vii", cum așa de frumos se exprima unul 
dintre participanta la ancheta noastră.

Opinii, argumente, ginduri, îndemnuri se înlănțuie armonios în in
vestigația întreprinsă, pledind fierbinte pentru ca aceia care sint in 
frunte, aceia care îndrumă și educă să devină cu adevărat sufletul 
obștii in sinul căreia muncesc.

vățat la orașe, apoi au venit de 
și-au construit case, și-au organi
zat gospodării frumoase, făcind 
cinste satului.

— Aceștia sînt ai satului, cum se 
spune. Și cei care vin prin repar
tiții au certitudinea că devin ai 
satului dacă se integrează lui, cu 
toată inima?

— Fără îndoială! Au datoria 
chiar, eu i-aș spune patriotică, civi
că, dacă vor să onoreze meseria, 
idealul pentru care au optat. Să 
intre in viața satului fără rezerve ! 
Eu însumi, profesor fiind, m-am 
stabilit împreună cu soția — tot pro

Barstan și 
repartizați

pentru toți

Dan Buhuceanu, Livia 
multi alți intelectuali 
în comuna noastră.

— Ce a făcut comuna 
acești intelectuali ?

— Mult și din toată inima. Le-a 
asigurat condiții materiale de viață 
și muncă din cele mai bune. Au 
fost Înălțate blocuri de locuințe cu 
apartamente confortabile, unități 
de alimentație, farmacie, spital, 
librărie etc. Pentru membrii fami
liilor respective au fost asigurate 
locuri de muncă la S.M.A., fabrica 
de vinificație, complexul de creș
tere și îngrășare a berbecuților,

— O lege are rigorile ei. sinteti
zează, ordonează, reglementează 
structuri complexe de viață, de ac
tivitate umană, creind cadrul juri
dic cel mai favorabil pentru ca 
energiile creatoare să se poată des
fășura in plinătatea lor. Așa ne 
apare și recenta Lege adoptată de 
Marea Adunare Națională privind 
obligativitatea stabilirii activiștilor, 
cadrelor de conducere și specialiș
tilor în localitățile în care-și desfă
șoară activitatea. Cît de 
este contactul acestei legi 
noastră de azi. cu viata și 
tea satului, îndeosebi. 
Gheorghe Zaharia ? Ne 
dumneavoastră atit ca secretar ad
junct cu propaganda al Comitetului 
comunal de partid din Răcăciuni. 
județul Bacău, cît și profesorului 
și cetățeanului integrat definitiv a- 
cestui colț de țară.

— Permiteți-mi să obiectez, nu 
este vorba de un contact al acestei 
legi cu viata de azi : ea izvorăște 
direct din necesitățile acestei vieți.

profund 
cu viața 
activita- 
tovarășe 
adresăm

Opinii și argumente pe marginea Legii privind obligativitatea 
stabilirii activiștilor, cadrelor de conducere și specialiștilor în 

localitățile în care își desfășoară activitatea

Este un lucru cit se poate de firesc 
ca toți cei ce muncesc în sate să 
locuiască alături și împreună cu să
tenii. Țăranul te simte mult 
apropiat atunci cind 
tean. Și, în comuna 
destui specialiști — 
dici, cadre didactice 
teles acest lucru. Aș da doar 
exemplu : din cei 20 de ingineri, pe 
care-i avem în comună. 15 locuiesc 
împreună cu noi, iar din cele 106 
cadre didactice doar vreo 10 fac na
veta. Dealtfel, cei mai multi sînt 
fii ai satului. Aici s-au născut, aici 
și-au creat un rost în viață. Au în

mai 
te știe consă- 
noastră, avem 
ingineri, me- 
— care au în- 

un

fesoară — in comună, iar de curind, 
feciorul nostru, care a devenit ingi
ner zootehnist, s-a întors tot în sat, 
în satul lui de-acum. Și ca noi 
au procedat și Constantin Sava, 
Vasile Ariton. Elena Niculescu, Eu
genia Gherasim și multi altl fii 
ai satului. Pentru că trebuie spus 
că. din cei circa 300 de tineri și 
tinere care au mers în ultimii ani 
la studii, mai mult de 
venit și s-au stabilit 
Alături de noi, cei 
ciuni, s-au stabilit și 
melia Manea. Maria
Zota, Vasile Andronlc,

jumătate au 
în comună, 
din Răcă- 

medicii Ca- 
Tache. loan 

inginerii

asociația viticolă, pe șantierul noii 
hidrocentrale etc.

— De cînd mi-am ales profesia 
de inginer agronom, ne 6punea to
varășul Ion Stănescu, directorul 
I.A.S. Bordușani. județul Ialomița 
— am știut că trebuie să muncesc 
și să trăiesc acolo unde voi fi re
partizat. într-o unitate agricolă.

Am știut că viața mea și a fa
miliei mele se va împleti cu a lo
calnicilor ce îmi vor fi tovarăși de 
brazdă.

— S-a spus de atîtea ori că agri
cultura nu se face în Cișmigiu. Re
centa lege adoptată o spune pre
cis, în termeni juridici, și nu nu

mai pentru specialiștii în agricul
tură.

— Este logic, este normal, este 
firesc. în agricultură sînt campanii, 
se muncește din zori și pină seara, 
iar de multe ori chiar și noaptea. 
Lucrezi pe vreme bună, dar și pe 
arșiță și ploaie, pe vînt și lapoviță 
și în aceste condiții specialistul, 
conducătorul unității trebuie să fie 
in mijlocul oamenilor. Ce fel de 
specialist e acela care, la ora tre
nului sau a autobuzului, lasă me
canizatorii în cîmp, spunindu-le să 
muncească cit mai mult și cit mai 
bine, iar el pleacă acasă, la oraș ?

— Amintiți-vă, vă rugăm, mo
mentul de început al profesiunii 
dumneavoastră ?

— în 1972, cind am absolvit Fa
cultatea de agronomie și am fost 
repartizat, prima grijă a fost să mă 
mut aici împreună cu soția si bă
iatul, care avea 2 ani. Am primit 
un apartament cu trei camere și tot 
confortul la Bordușani, așezare care 
se află pe malul Borcei. Pentru 
unii pare o localitate izolată. Noi 
însă — în această situație sint ma
joritatea specialiștilor din I.A.S. — 
știm că aici cresc griul și orzul, 
porumbul și floarea-soarelui, nu pe 
bulevardele din București ori Plo
iești, de unde sînt originar. Locuind 
în mijlocul celor cu care muncești, 
alături de ei și la bine — cind oa
menii își împart bucuriile — dar și 
în clipe de încercare mai grea — 
cînd au nevoie de ajutor — devii u- 
nul de-al lor și în acest fel contribui 
la sudarea colectivului, care devine 
mai puternic. Consider că Legea

Cu nepieritoare 
în cartea istoriei 
1 decembrie 1918, 
lulia, reprezentanții legitimi ai ro
mânilor de peste Carpați au hotărit 
unirea Transilvaniei cu România, act 
ce a marcat desăvîrșirea statului na
țional unitar român. în acea zi de 
acum 63 de ani s-a împlinit o stră
veche aspirație a poporului român, 
s-a încheiat un proces istoric obiec
tiv de durată mul
tiseculară. Deși 
efortul românilor 
spre unitate a 
avut de înfruntat 
ostilitatea unor 
mari imperii, bi
ruința lor era 
inevitabilă. Căci 
Marea Unire din 
1918 era înscrisă 
în pămintul și în 
istoria româneas
că. Perfectei uni
tăți teritoriale a 
vechii Dacii i s-a suprapus uni
tatea etnică — la fel de perfectă — 
a poporului român. Cucerirea Tran
silvaniei de către regatul ungar — 
rezultat al unui prelungit efort mi
litar — a împlîntât in însăsi inima 
pămintului românesc — podișul 
Transilvaniei — o stăpînire străină, 
care a stînjenit dezvoltarea fi
rească a societății românești și 
i-a intirziat constituirea statului 
national. Caracterul românesc al 
Transilvaniei a constrîns regali
tatea ungară să adopte ca formu
lă de administrație a acestui teritoriu 
voievodatul, instituție avînd un con
ținut specific la români. De-a lun
gul stăpînirilor străine care s-au 
succedat. Transilvania . și-a păstrat 
o individualitate politică limpede 
conturată și s-a orientat sub toate 
aspectele spre cele două țări româ
nești de peste Carpați.

Existența mai multor state româ
nești, pluralismul statal — fenomen

determinat de realitățile feudale si 
întilnit si în istoria altor popoare — nu 
a afectat unitatea românească, ge
nerată de un șir de factori obiectivi, 
precum unitatea teritoriului, a lim
bii, a economiei, a structurilor so- 
cial-politice, a psihicului și culturii 
naționale. între Moldova, Țara 
Românească. Transilvania și Dobro- 
gea s-a statornicit, in cursul evului 
mediu, o amplă și

63 de ani de la
marea adunare

de la Alba lulia

deasă rețea de re
lații economice, 
politice, culturale 
și militare care a 
plămădit si întă
rit conștiința u- 
nitătii de neam a 
poporului român. 
Indiferent dacă se 
afla între hotare
le Moldovei, Țării 
Românești. Tran
silvaniei sau Do- 
brogei, fiecare 
român a știut 
astfel că aparți

ne unei comunități etnice uni
ce, neatinsă în nici un fel de fron
tiere politice întîmplătoare și tempo
rare. Cind in 1600 Mihai Viteazul a 
înfăptuit cea dinții unire a țărilor 
române, fapta sa nu era juxtapu
nerea unor formațiuni politice sub 
un sceptru de cuceritor, ci întîia îm
plinire politică a aspirației românești 
de unitate. Ei. poate, cel mai grăitor 
au exprimat acest adevăr mișcările 
țăranilor români prilejuite de in
trarea Viteazului în Transilvania ; 
cronicarul contemporan Szamoskozi 
menționează astfel unirea dintre 
„neamul românilor, care locuiește 
satele și cătunele Transilvaniei" cu 
„poporul venit (de peste munți)" în 
încercarea de a pune capăt opre
siunii sociale și naționale. După cum 
măsurile cite le-a putut lua Mihai

Dr. Florin CONSTANTINIU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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INIȚIATIVA DE PACE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
- FERM SUSȚINUTĂ DE ÎNTREGUL POPOR!

Pe tot cuprinsul țării, in diferite județe continuă să se desfășoare mitinguri și adunări publice, marșuri ale păcii
BRĂILA

Corespondentul „Scînteii", Cor- 
ncliu Ifrim, transmite :

Duminică a fost ziua pe care 
brăilenii și-au ales-o pentru a da 
rostire voinței lor de pace, sen
timent îngemănat cu cel al tu
turor cetățenilor României, al 
tuturor oamenilor lucizi ai lumii, 
ai planetei. Ora 9. Pe patru mari 
artere ale frumosului oraș de la 
Dunăre, în care pretutindeni 
recunoști insemnele împlinirilor 
socialiste, impresionante coloane 
de demonstranți se îndreaptă 
spre centru. Sînt oameni ai mun
cii de la întreprinderile „Progre- 
sul“ și „Laminorul", de pe plat
forma industrială a Chiscanilor, 
de la Șantierul naval, din alte 
unități industriale, agricole, in
stituții de cultură și artă, 
bărbați Si femei, tineri si vir- 
stnici, reuniți într-un impresio
nant mars al păcii de exprimare a 
adeziunii totale la noile și stră
lucitele inițiative de pace ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei 
poartă pancarte și lozinci pe 
care sînt înscrise mobilizatoare 
chemări și îndemnuri la acțiuni 
hotărîte pentru oprirea cursei 
înarmărilor și statornicirea unui 
climat de pace și înțelegere între 
popoare.

Ora 10. Coloanele celor 50 000 
de demonstranți se reunesc în

piața centrală a orașului, unde 
are loc o grandioasă adunare 
populară. Se scandează cu entu
ziasm „Dezarmare — pace !“, 
„Ceaușescu — pace !“. Adunarea 
este deschisă de tovarășul Ion 
Catrinescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Brăila al 
P.C.R. Cei nouă vorbitori care 
au luat cuvintul in continuare 
și-au exprimat. în numele colec
tivelor pe care le-au repre
zentat, satisfacția pentru man
datul încredințat președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a se adresa 
personal conducătorilor U.R.S.S., 
S.U.A. și celorlalte state semna
tare ale Actului final de la Hel
sinki în vederea denuclearizării 
Europei, adeziunea la conținutul 
profund umanist al apelurilor 
Marii Adunări Naționale si Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste, ale Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, ale ce
lorlalte organisme democratice 
din țara noastră — documente 
politice puse în slujba triumfu
lui rațiunii, a edificării unei 
lumi a păcii.

In finalul adunării, lntr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
a fost adoptată o moțiune adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

Ceausescu să se adreseze tova
rășului Leonid Ilici Breinev si 
președintelui Ronald Reagan, 
celorlalți șefi ai statelor sem
natare ale Actului final al Con
ferinței pentru cooperare si 
securitate în Europa. în vederea 
opririi amplasării de noi rache
te cu rază medie de acțiune. 
Dentru retragerea celor exis
tente. pentru o Euronâ fără 
arme nucleare.

Marea adunare populară care 
a avut loc a fost deschisă de 
tovarășul Constantin Dinu, se-

lui Democrației si Unității So
cialiste. Au luat anoi cuvintul 
reprezentanți ai tuturor catego
riilor de oameni ai muncii din 
iudet. carp au dat glas hotări- 
rii ferme de a transforma lupta 
pentru salvgardarea păcii în noi 
si prestigioase fapte de muncă, 
de a transpune în practică hotă- 
rîrile Congresului al XII-lea. ale 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. 

într-o atmosferă vibrantă, de 
puternic entuziasm, cei peste 
25 000 de participanti la marea 
adunare populară au adoptat o

„NU — bombei cu neutroni !“, 
„NU — rachete in Europa !“, au 
participat la marșul și adunarea 
reprezentanților locuitorilor mu
nicipiului Craiova și județului 
Dolj, care a avut loc in stră
vechea cetate a banilor. După ce 
au parcurs principalele artere 
ale orașului, participantii s-au 
întrunit. într-o impresionantă a- 
dunare, în Piața Teatrului Na
țional. însuflețiți de ideile lumi
noase. profund umaniste, ale 
inițiativei de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. partici-

aceasta o hotărîre de profundă 
semnificație, menită să con
tribuie la împlinirea deziderate
lor de pace ale tuturor națiuni
lor lumii.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Miu Dobrescu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R. Au luat 
apoi cuvintul numeroși vorbi
tori, care au dat glas hotărîrii 
de a face totul pentru a con
tribui la încetarea aberantei 
curse a înarmărilor, pentru scoa
terea in afara legii a tuturor ar-

cuprins întreaga lume. Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii doljeni vor 
munci cu tot elanul și dăruirea pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din programul luminos pentru continua înflorire 
a României socialiste, liberă și demnă, intr-o lume a ra
țiunii, păcii, colaborării și progresului".

GALATI

„Intr-un glas fierbinte cu întregul popor, dăm o înaltă 
apreciere Apelului Marii Adunări Naționale ca și Apelului 
Frontului Democrației si Unității Socialiste pentru dezar
mare și pace — vibrante chemări adresate tuturor forțelor 
antiimperialiste, progresiste, întregii omeniri pentru trium
ful rațiunii și înțelegerii, pentru apărarea celui mai de 
preț drept al oamenilor, dreptul la viață, la existență liberă 
și demnă. Prin consecvența și hotărîrea cu care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general, militați 
pentru lichidarea focarelor de încordare, tensiune și con
flict din viața internațională, pentru soluționarea proble
melor complexe ale lumii de azi, in concordanță cu inte
resele și năzuințele vitale ale popoarelor, România și-a 
ciștigat un binemeritat prestigiu în intreaga lume. Sînt 
considerente convingătoare, pentru care aleșii poporului 
v-au încredințat mandatul pentru a vă adresa direct tova
rășului Leonid Ilici Brejnev, secretar general al Comitetului 
Central al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și președintelui S.U.A., Ronald Reagan, cu 
apelul de a face tot ceea ce le stă In putință în vederea 
ajungerii la acorduri concrete privind oprirea amplasării 
și dezvoltării de noi arme de distrugere în masă/ ca și retra
gerea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din 
Europa. Asemenea întregului nostru popor, oamenii mun
cii din județul Brăila sînt ferm angajați în realizarea mi
nunatelor obiective stabilite de Congresul a! XII-lea al 
partidului, a orientărilor și sarcinilor date de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară a Comitetului Central al partidului. Vă vom urma 
neabătut nobilul exemplu de muncă neobosită în slujba 
intereselor vitale ale poporului român, a cauzei edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără 
războaie".

j • „Hotărîrea de a împuternici pe tovarășul; 
j Nicolae Ceaușescu să se adreseze direct conducătorilor ; 
ț Uniunii Sovietice, Statelor Unite și celorlalte țări semnatare j 
j ale Actului final de la Helsinki in vederea eliminării armelor J 
; racheto-nucleare din Europa are girul voinței și este J 
! expresia năzuințelor de pace ale întregului nostru popor!" J 
j • „Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii' 
; Socialiste România - o nouă acțiune constructivă, în' 

| consens cu aspirațiile cele mai arzătoare ale popoarelor i 
j de pretutindeni, cu voința lor de apărare a civilizației, ' 
} a vieții pe întreaga planetă" i
i » !
i • In spiritul chemărilor înflăcărate la rațiune [ 
J adresate de președintele României socialiste, de cele mai} 
i largi foruri obștești și organisme democratice din țara ' 
i noastră, participanții la mitinguri și adunări exprimă ' 
' hotărîrea nestrămutată de a face totul pentru asigurarea ' 

! securității și dezarmării nucleare pe continentul european j 
* și în întreaga lume j

De la Galați. Tudorel Oancea 
transmite :

In minunatul colț de țară care 
este Galațiul, unde oamenii au 
asigurate toate condițiile pentru 
a trăi și munci în liniște și pace, 
pentru a se bucura din plin de 
rodul muncii lor. a avut loc ieri 
o mare adunare populară, care 
a dat expresie adeziunii entu
ziaste a locuitorilor județului 
Galați la strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pește 100 000 de oa
meni ai muncii din cele mai di
ferite categorii sociale, de cele 
mai diferite virste și profesii, au 
pornit în șuvoaie pe principalele 
artere ale orașului, pentru a se 
întîlni pe platoul din fața casei 
de cultură a sindicatelor, unde 
au dat glas, în deplină unitate de 
voință cu întregul popor, hotă
rîrii de a spune un NU ferm, 
energic, războiului, un DA în
crederii și colaborării între po
poarele lumii.

Adunarea populară a fost des
chisă prin cuvintul rostit de to
varășul Paraschiv Benescu. 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Galați al P.C.R. în con
tinuare au urcat la tribună re
prezentanți ai tuturor categorii
lor sociale din județ, care au 
exprimat. în numele colectivelor 
respective, adeziunea fierbinte 
la noua și strălucita inițiativă 
a președintelui tării, la hotă- 
rirea Marii Adunări Naționale 
prin care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este împuternicit să 
se adreseze conducătorilor 
U.R.S.S. și S.U.A., celorlalți șefi 
ai statelor semnatare ale Actului 
final de la Helsinki, chemindu-i 
să acționeze pentru transfor
marea Europei intr-un continent 
fără rachete cu rază medie de 
acțiune și alte arme nucleare.

în încheierea adunării popu
lare a fost adoptată o moțiune 
adresată C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în ca"e 
se spune : - >

„Evocînd marile pagube umane șl materiale pricinuite de 
ultimul război mondial localităților din județul nostru, efortul 
extraordinar care a urmat pentru a ridica și această parte a 
țării la cotele inalte ale civilizației socialiste, noi, gălățenii, 
sintem hotărîți să ne apărăm cuceririle revoluționare dobin- 
dite in acest timp de aur al istoriei noastre, să facem in așa 
fel incit niciodată norii întunecați ai războiului să nu se mai 
abată asupra vetrelor noastre. Sintem mindri să recunoaștem 
in glasul dumneavoastră voința noastră de pace, dorința 
nestrămutată de a ne făuri in libertate propria istorie, de a 
lupta împreună cu toate popoarele lumii pentru triumful ra
țiunii, al adevărului, al geniului uman. In numele acestui țel, 
ne angajăm in fața dumneavoastră să nu precupețim nici un 
efort pentru îndeplinirea fermă a sarcinilor reieșite din expu
nerea programatică la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Cu 
aceste sentimente, cu această hotărire și cu această voință, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu toată energia pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului și statului nostru, avind convingerea că 
o Românie puternică, prosperă și înfloritoare, o Românie 
tribună a păcii constituie o forță politică importantă în 
influențarea destinelor umanității, a viitorului însuși al 
omenirii".

TELEORMAN

cretar al Comitetului iudetean 
Buzău al P.C.R.. președintele 
Consiliului iudetean al Frontu-

motiune adresată C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune :

Corespondentul ..Scînteii", Ste- 
lian Chiper, transmite :

Buzăul. străbună vatră de nă- 
mint românesc, care în ultimii 
ani a devenit un vast șantier 
al construcției socialiste, a trăit 
momentele vibrante si emoțio
nante ale unei amDle manifes
tări dedicate dezarmării si păcii. 
Peste 30 000 de oameni ai mun
cii din municiDiul si iudetul 
Buzău s-au îndreptat din Pia
ța Hasdeu spre stadionul Glo

ria. Purtînd stindarde roșii si 
tricolore, sute de pancarte, pe 
care se putea citi ..Ceausescu — 
pace!". „NU rachete în Euro
pa !“. oameni de toate profesii
le si vîrstele. uniți într-o singu
ră voință, si-au exprimat cu în
suflețire deplina adeziune la 
noua si strălucita inițiativă de 
pace a secretarului general al 
partidului nostru, la hotărîrea 
Marii Adunări Naționale de a 
împuternici ne tovarășul Nicolae

„Animați de înalte sentimente de mindrie patriotică și 
profundă recunoștință pentru dăruirea cu care acționați pen
tru a asigura poporului român un climat pașnic, de dezvol
tare multilaterală, care să-i dea posibilitatea să se afirme 
liber si demn în rindul popoarelor lumii, ne exprimăm con
vingerea nestrămutată că propunerile României in vederea 
opririi cursei înarmărilor, a reducerii cheltuielilor militare, 
trecerii la dezarmare, și, în primul rind, la dezarmare nu
cleară. a instaurării încrederii reciproce si colaborării oe plan 
mondial, constituie singura cale capabilă să conducă la în
florirea civilizației pe planeta Pămint. Cu această convingere 
susținem din adincul inimilor noastre vibrantele chemări cu
prinse in apelurile Marii Adunări Naționale și Frontului De^ 
mocrațici și Unității Socialiste, deplin încrezători că dumnea-j 
voastră, cel mai iubit fiu al poporului român, veți da expresie, 
în forurile internaționale și in cadrul intilnirilor la nivel inalt, 
voinței noastre fierbinți de incetare a aberantei curse a înar
mărilor. a proliferării armelor de distrugere in masă, care 
constituie grave amenințări la adresa umanității. La unison 
cu tara, urmind neabătut luminosul dumneavoastră exemplu 
de înflăcărat patriot si eminent militant pentru salvgardarea 
năcii. vom lupta cu abnegație si spirit revoluționar in ve
derea traducerii neabătute în viată a politicii interne si ex
terne a partidului si statului, a prețioaselor dumneavoastră 
indicații si orientări, conștienți că astfel contribuim ia ba- 
rarea oricărei tendințe de război, la instaurarea unei lumi 
a năcii. progresului si civilizației oe planeta noastră".

panții au salutat cu satisfacție 
hotărîrea Marii Adunări Na
ționale de a-1 împuternici pe 
președintele țării noastre să se 
adreseze conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A., celorlalți șefi ai sta
telor semnatare ale Actului final 
de la Helsinki în vederea de
nuclearizării Europei, văzind în

melor de distrugere In masă, 
pentru făurirea unei lumi a păcii 
și înțelegerii pașnice.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire. în finalul adunării 
a fost adoptat textul unei mo
țiuni adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune :

Corespondentul „Scînteii", Stan 
Stefan, transmite :

Municipiul Alexandria. re
ședința județului Teleorman, a 
trăit momente de puternică vi
brație patriotică. în piața cen
trală din fața casei de cultură a 
sindicatelor peste 30 000 de oa
meni ai muncii de diverse vîrste 
și profesii au luat parte la o 
mare adunare populară. Purtînd 
drapele roșii și tricolore, portre
te ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pancarte pe care 
scria : „Partidul — Ceaușescu — 
pace !“, „Jos războiul !“, „Româ
nia să trăiască, pacea lumii să 
înflorească !“. participanții. re- 
prezentînd voința unanimă a 
populației județului, au susținut 
cu însuflețire noua și strălucita 
inițiativă de pace a secretarului 
general al partidului nostru, 
ideile și îndemnurile înflăcărate 
cuprinse în apelurile Marii

Adunări Naționale și Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Teodor Roman, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R. în conti
nuare. numeroși vorbitori au ex
primat în cuvinte emoționante 
hotărirea fermă de a lupta îm
preună cu întregul popor pen
tru apărarea păcii, oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, de a ac
ționa neabătut pentru înfăp
tuirea politicii constructive, de 
pace și colaborare a partidului 
și statului nostru.

Sînt gînduri și sentimente care 
se regăsesc și in moțiunea adre
sată de participanții la adunarea 
populară C.C. al P.C.R.. tovară
șului Nicolae Ceaușescu. mo
țiune în care se spune :

DOLJ
Corespondentul „Scînteii", Ni

colae Petolescu, transmite :
Peste 100 000 de oameni ai

muncii doljeni. purtînd lozinci 
pe care se putea citi: „Ceaușescu 
— pace!". „Pace și securitate!".

„Exprimind gîndurile și năzuințele fierbinți ale tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc în acest străvechi colț de tară, 
adunarea reprezentanților locuitorilor municipiului Craiova și 
județului Dolj afirmă unanima adeziune a oamenilor muncii, 
a tuturor cetățenilor, față de strălucitele dumneavoastră ini
țiative și acțiuni consacrate cauzei păcii, dezarmării și dez
voltării cooperării intre popoare, față de ideile nobile ale 
Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste și ale 
Apelului Marii Adunări Naționale. Considerăm aceasta ca o 
nouă și remarcabilă expresie a Înaltei responsabilități cu 
care poporul român acționează, sub conducerea președintelui 
său, pentru apărarea păcii și salvgardarea umanității. Ingă- 
duiți-ne, totodată, să dăm expresie deplinei noastre satis
facții față de hotărîrea Marii Adunări Naționale de a vă 
imputernici pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru a vă adresa conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A., celorlalți șefi ai statelor semnatare ale Actului 
final al Conferinței pentru cooperare și securitate în Eu
ropa. în vederea opririi amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, pentru retragerea celor existente, pentru o 
Europă fără arme nucleare. Sintem mîndri să constatăm, și 
de astă-dată, largul și impresionantul ecou internațional pc 
care nobilul demers pentru pace și dezarmare al României și 
al președintelui său ii cunoaște pe toate meridianele, In- 
scriindu-1 in avangarda uriașei mișcări pentru pace, care a

„Dind glas voinței unanime a tuturor oamenilor muncii din 
județul Teleorman, participanții la marca adunare por ară 
de la Alexandria își exprimă totala adeziune față de noi 
strălucita inițiativă de pace a dumneavoastră, mult iubi și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, concretizată în Apelul 
F.D.U.S.. care pune în evidentă puternica afirmare a voinței 
poporului român de a-și făuri în deplină libertate viitorul 
său luminos, de a lupta împreună cu toate popoarele lumii 
pentru dezarmare și destindere. Exprimăm, totodată, deplina 
aprobare față de Apelul Marii Adunări Naționale adresat 
parlamentelor, guvernelor și popoarelor statelor europene, ale 
S.U.A. și Canadei, față de hotărîrea forului legislativ suprem 
al tării de a împuternici pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
se adreseze conducătorilor Uniunii Sovietice și S.U.A., condu
cătorilor celorlalte state semnatare ale Actului final al Con
ferinței pentru securitate și cooperare /de la Helsinki, pentru 
a acționa în comun în vederea opririi amplasării de noi ra
chete pe continentul nostru și retragerii celor existente, edi
ficării unei Europe fără arme nucleare. Vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile ce ne revin din istoricele documente ale Congresu
lui al XII-lea al partidului, pentru înflorirea eontinuă a Româ
niei socialiste și creșterea prestigiului ei pe toate meridia
nele globului pămîntesc".

Pentru viata și viitorul copiilor noștri și al tuturor copiilor lumii44 y

Femeile din Capitală își spun răspicat cuvintul în apărarea păcii
în toate cele șase sectoare ale 

Capitalei s-au desfășurat, simbătă 
și luni, ample demonstrații și mi
tinguri ale femeilor, care, după în
cheierea programului de lucru în 
Întreprinderi și instituții, au stră
bătut marile artere ale Bucu- 

■ reștiului pentru a-și afirma, aseme
nea tuturor femeilor din tară, so
ților, fraților și părinților lor. a în
tregului popor, sprijinul deplin și 
entuziast față de noua și strălucita 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în vederea pre- 
intimpinării unui război nimicitor, 
pentru securitate și pace in Europa 
și în întreaga lume.

Zeci de mii de muncitoare și in
ginere din întreprinderi industriale, 
medici și surori medicale, arhitecte 
și funcționare, profesoare, gospodi
ne, studente și eleve, purtînd pan
carte de culoare albastră — simbol 
al speranței, încrederii în îzbinda 
rațiunii — pe care erau înscrise cu 
litere albe chemări la apărarea pă
cii, sau scandînd lozinci mobiliza
toare au străbătut bulevardele și 
străzile Capitalei, cartierele noi ri
dicate in anii luminoși ai socialis
mului, indreptindu-se spre casele 

k

Din cuvintul participantelor
„Am simțit, copil fiind, groaza războiului. Am suferit cumplit de 

pe urma dezastrului și tare mult am muncit pentru viața de azi, 
pentru împlinirea viselor și năzuințelor. Sint muncitoare și mamă. 
Doresc să muncesc in liniște și pace pentru înflorirea țării mele, 
pentru ca să-mi văd copiii mari și fericiți. Demersurile secreta
rului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint 
o garanție a speranței".

ECATERINA ZMARANDESCU, sudor, I.V.C. „Grivița roșie"
„Distrugeți armele șl rachetele, uitați cuvintul război, pentru a nu 

răpi oamenilor bucuriile vieții! Pace și zimbete, viată și visuri 
inaripate, iată ce dorim noi, tinerii din România, hotăriți să trans
formăm planeta prin munca noastră intr-o planetă a fericirii și 
păcii !“.

DANIELA IANCU, elevă la Liceul de științe ale naturii nr. 1
„Aprobăm din adincul inimii hotărirea Marii Adunări Naționale 

de a împuternici pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să se adreseze 
personal conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., ai celorlalte state sem
natare ale Actului final de la Helsinki cu chemarea de a se depune 
toate eforturile pentru stoparea aberantei curse a inarmărilor, pen
tru promovarea securității tuturor popoarelor".
Prof. ANA SPIRIDON, președinta Comitetului de femei 

din sectorul 5

de cultură din diferite sectoare, 
unde au avut loc entuziaste mi
tinguri.

într-o impresionantă unanimitate, 
participantele la mitinguri și-au 
exprimat, pline de însuflețire, ade

ziunea față de hotărirea adoptată 
de Marea Adunare Națională de a 
imputernici pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să se adreseze conducă
torilor Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii, celorlalți șefi ai 
statelor semnatare ale Actului final 
de la Helsinki în vederea opririi 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și re
tragerii celor existente, pentru ca 
popoarele de pe continentul nostru 
să poată trăi fără teama că vor 
deveni victime ale armelor nuclea
re. să-și poată concentra eforturile 
creatoare in vederea înfloririi în 
continuare a străvechii lor civili
zații.

în luările de cuvînt. In te
legramele adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a 
subliniat, totodată, voința femeilor 
din Capitală de a acționa în spiri
tul apelurilor Marii Adunări Na
ționale, Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, ale 
celorlalte organizații și organisme 
reprezentative din țara noastră

Prin mii de glasuri, femeile din sectorul 1 al Capitalei și-au exprimat, ieri, în cadrul unui impresionant marș 
al păcii, adeziunea deplină la noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotărîrea lor fermă de 
a ocroti viața copiilor de pretutindeni, liniștea căminelor de primejdia unui nou război Foto : E. Dichiseanu

pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru eliberarea continentului 
nostru de arme nucleare, cu convin
gerea fermă că stă în puterea unită

a maselor, a forțelor progresiste și 
democratice de pretutindeni să 
salvgardeze pacea și securitatea in
ternațională, să impună renunțarea

la politica de încordare si conti
nuarea destinderii, să asigure pro
movarea unei largi și rodnice co
laborări intre toate națiunile lumii.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a 
binevoit să mi-1 transmită cu ocazia „Sărbătorii Regelui**  și vă adresez vii 
mulțumiri.

• Teatrul National (sala mică) : Ca
ligula — 19, (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (la 
Muzeul de artă al Republicii Socialis
te România) : „Comori ale artei ne- 
erlandeze" (sec. XV—XVII). Concertul 
formației „Consortium violae" — 18.
• Opera Română : Liliacul — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Gin-Ru-
mmy — 19,30, (sala Grădina Icoanei) :

La rîndul meu, exprim Excelenței Voastre cele mai bune urări de feri
cire personală, urări de fericire pentru compatrioții dumneavoastră și de 
dezvoltare continuă a relațiilor dintre cele două țări ale noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Sosirea unor miniștri ai afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în cursul zilei de luni au sosit la 

București, pentru a participa la șe
dința Comitetului miniștrilor aface
rilor externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia : Puja 
Frigyes, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Ungare. Bohu- 
slav Chnoupek, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ceho
slovace, Petăr Mladenov. ministrul 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Bulgaria, și Jozef Czyrek. minis

Un amplu și mobilizator program de muncă
(Urmare din pag. I)
stabilite de Congresul al XII-lea 
al partidului, planul pe 1982 pune 
în centrul atenției dezvoltarea ba
zei energetice și de materii prime 
in tară. Cu toată claritatea a subli
niat tovarășul Nieolae Ceaușescu 
In expunerea la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. că în acest scop sînt 
necesare eforturi susținute pentru 
realizarea producției de petrol și 
cărbune stabilită, dezvoltarea noi
lor surse de energie, descoperirea 
și punerea în valoare de noi mine
reuri și materii prime. „Trebuie 
să considerăm prevederile la pro
ducția de cărbune si petrol, la pro
ducția de minereuri, in general de 
materii prime, ca minime**  — ară- 
)a eecretarul general al partidului. 
Concomitent cu dezvoltarea bazei 
proprii de materii prime și resurse 
energetice, prin planul pe 1982 
au fost accentuate prevederile cin
cinalului în domeniul reciclării 
materiilor prime și materialelor 
refolosibile.

Corespunzător obiectivelor stabi
lite pentru cel de-al doilea an al 
cincinalului, planul prevede un pro
gram de investiții de 226,3 miliar
de lei, unmind să fie puse în func
țiune 800 capacități de producție 
industrială si agrozootehnice im
portante. Acest efort apreciabil 
cere, așa cum sublinia tovarășul 
Nieolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., măsuri hotărite 
pentru concentrarea fondurilor și 
mijloacelor materiale în vederea 
accelerării punerii în funcțiune a 
tuturor capacităților planificate. în 
condițiile unei eficiente economice 
sporite.

în întreaga activitate de dezvol

So fim întotdeauna 
în mijlocul oamenilor

(Urmare din pag. I) 
privind obligația activiștilor, a ca
drelor din conducerea unități
lor socialiste, a specialiștilor din 
agricultură, a medicilor și ca
drelor didactice de a locui in 
localitățile în care îsi desfășoară 
activitatea este un lucru normal si 
va contribui nemijlocit la ridicarea 
social-economică a fiecărei locali
tăți.

— Am copilărit la tară si-ml a- 
mintesc cu emoție si recunoștință 
de învățătorii mei din sat. care 
mi-au îndrumat primii nași în via
tă. mi-au luminat drumul spre îm
plinirile de azi — ne mărturisește 
tovarășa Deăk Eva, director adjunct 
la Liceul agroindustrial din comu
na Livada, județul Satu Mare. Dacă 
nu erau ei. oameni devotați pro
fesiunii de educator, legați trup si 
«uflet de școala, de satul In care 
I“* *rau.  în ciuda tuturor dificultă- 

- materiale de atunci, cum m-as 
*alizat ca profesor, ca cetățean 7 

. firesc, moral, uman să le ur- 
m„.. exemplul, să mă dedic cu toa
tă ființa mea copiilor din comuna 
în care profesez ? Tocmai de a- 
ceastă datorie morală tine seama 
si legea recent votată de înaltul for 
legislativ al tării, care prevede ca 
fiecare specialist să se integreze în 
colectivul său de muncă, să trăias
că împreună cu el frămîntările sl 
bucuriile lucrului făcut cu răspun
dere si spirit gospodăresc !

— Sînteti de-a locului sau ati 
fost repartizată în această co
mună 7

— împreună cu soțul meu. pro
fesor si eL ne-am stabilit de mai 
multi ani in comuna Livada si ne 
considerăm aici cu adevărat acasă 
la noi. Si alti colegi, profesori, lo
cuiesc în comună. Din 41 de ca
dre didactice doar 13 sint navetiști. 
La început, mărturisesc, nu ne-a 
fost chiar asa ușor. Am simtit însă 
întotdeauna griia oamenilor de aici, 
în prezent locuim la bloc, ca oră
șenii. avem toate condițiile de via
tă civilizată si muncă rodnică. în
cercăm sentimentul de mîndrie ce
tățenească generat de faptul că 
muncim acolo unde tara are ne
voie de noi.

— Tovarășe Petre Coman. sin- 
teti medic la circumscripția sa

...Da, la înfrumusețarea vieții, la îmbogățirea ei, la fortificarea ei 
nu poți participa intre două trenuri. Legea privind obligativitatea sta
bilirii activiștilor, cadrelor de conducere și specialiștilor in localitățile 
in care-și desfășoară activitatea este un act normativ, juridic, dar 
litera și spiritul ei cuprind in fond prevederi umane, morale, sint 
expresia responsabilității față de profesie, a răspunderii civice, sint 
menite să acționeze in sprijinul mersului firesc al lucrurilor, al orin- 
duirii lor pe făgașul normal cerut de necesitățile fundamentale ale 
dezvoltării social-economice și politice echitabile, armonioase a tuturor 
localităților țării. Vom continua investigația noastră in viitoarele 
numere ale ziarului, publicînd noi opinii și argumente, tot atitea fapte 
și atitudini de viață, onorind misiuni si idealuri împlinite cu dăruire 
și abnegație.

Anchetă realizată de redactori șl corespondenți ai „Scinteli"

trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Constantin Oancea și 
Gheorghe Dolgu, adjuncți ai ministru
lui afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorii țări
lor respective acreditați la Bucu
rești. (Agerpres) 

tare economlco-socială în anul 1982, 
ca și în întregul cincinal, un rol de 
însemnătate deosebită revine co
merțului exterior, participării tot 
mai active și eficiente a României 
la diviziunea internațională a mun
cii, la circuitul mondial de valori 
materiale. Sarcina esențială în do
meniul comerțului exterior o con
stituie intensificarea exportului — 
considerîndu-se minime sarcinile 
planificate și actlonîndu-se pentru 
găsirea de noi posibilități de dez
voltare a schimburilor și cooperării 
cu toate statele lumii — și reduce
rea la strictul necesar a importu
lui, prin utilizarea mai largă și cu 
maximă economie a resurselor in
terne. Pe această bază trebuie să 
se asigure o balanță comercială și 
o balanță de plăți echilibrate, mij
loacele de restituire treptată a da
toriei externe.

Creșterea mal accentuată a efi
cientei economice constituie facto
rul hotăritor al dezvoltării echili
brate a economiei naționale. Este 
o cerință majoră a etapei actuale, 
o cerință impusă de realizarea unei 
calități noi, superioare în toate sec
toarele de activitate, o cerință sub
liniată cu o deosebită putere de to
varășul Nieolae Ceaușescu în expu
nerea la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. Corespunzător acestei orien
tări, planul pe anul viitor preve
de creșterea accentuată a produc
tivității muncii în industrie si in 
activitatea de constructii-montaj, 
reducerea substanțială a consumu
rilor specifice si îmbunătățirea 
structurii sortimentale a produse
lor. astfel ca aproximativ 27 la sută 
din sporul producției-marfă indus
triale să se obțină prin valorifica
rea superioară a materiilor prime 

nitară a comunei Potcoava, ju
dețul Olt. Cum s-ar spune, om 
al locului, legat prin toate fibrele 
conștiinței sale de împlinirea desâ- 
virșită a jurămîntului lui Hipocrat. 
Din acest punct de vedere vă soli
cităm opinia în legătură cu acțiu
nea noii Legi privind obligativita
tea pentru specialiști de a locui în 
localitatea în care muncesc.

— Consider că este un lucru nor
mal ca omul să locuiască acolo unde 
își desfășoară activitatea, indiferent 
dacă e inginer sau economist, medic 
sau profesor. Eu locuiesc și mun
cesc aici de la data de 15 martie 
1957, deci de aproape 25 de ani. 
Spuneam că este firesc să locuiești 
acolo unde îți desfășori activitatea. 
Aceasta fiindcă meseria de medic 
nu se poate profesa între două tre
nuri de navetă. Boala, accidentul nu 
intervin planificat. Cînd nu te aș
tepți, se ivesc cazuri urgente și e 
nevoie de iscusința ta profesională 
pentru a alina suferința bolnavului. 
A trebuit să intervin de multe ori 
în situații-limită. Ce s-ar fi petre
cut dacă aceste cazuri-limită s-ar 
fi produs în absența medicului, 
atunci cînd el s-ar fi aflat la zeci 
de kilometri depărtare 7 Te cutre
muri, gîndindu-te !

— Dar ati fost aici, vă puteti uita 
drept în ochii oamenilor...

— După un sfert de veac, cu circa 
12 mii de consultații pe an. cînd te 
lntîlnești zilnic cu consăteni sănă- 
toși, viguroși, cu tineri pe care 
i-ai cunoscut de la primele semne 
de viață te simți mîndru că ai pus 
umărul la starea de sănătate, deci 
de fericire, aici, în comună. Aici, 
împreună cu soția — profesor de 
biologie — am întemeiat o adevăra
tă familie, avînd tot ce ne trebuie. 
Vreau să subliniez că oricît de con
știincioasă ar fi activitatea profe
sională a cuiva, ea nu poate fi se
parată de contextul vieții colecti
vului. al localității în care se des
fășoară. Nici medicul, nici profe
sorul, nici agronomul, după cum 
nici omul care lucrează la primă
rie nu sînt niște piese reci ale unui 
aparat functional, ci sînt cetățeni ai 
obștii. DarticiDanti directi la viata 
obștii, la preocupările șl faptele 
ei. Or, viata fiind un proces con
tinuu. nu poți participa la dezvol
tarea ei între două trenuri.

I

Primul ministru al guvernului va face 
o vizită oficială in Republica Irak

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, va efectua o vizită

Lucrările celei
guvernamentale româno-sovietice de colaborare culturală

în perioada 27—30 noiembrie s-au 
desfășurat, la București. lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-sovie
tice de colaborare culturală.

Au fost discutate probleme privind 
colaborarea dintre cinematografiile 
română și sovietică, dintre institutele 
de invățămint superior din cele două 
țări și s-a realizat un schimb de in
formare si experiență cu privire la 
activitatea cultural-educativă de 
masă, la antrenarea celor mai largi 
mase de oameni ai muncii la crearea 
și propagarea valorilor spirituale. 
De asemenea. în cadrul lucrărilor s-a 

si materialelor. în vederea soluțio
nării problemelor calitative ale 
economiei, planul nominalizează 
obiectivele în domeniul cercetă
rii științifice, dezvoltării tehnolo
gice și introducerii progresului 
tehnic.

Cu o deosebită pregnanță se re
găsește în prevederile planului pe 
anul viitor legătura directă, nemij
locită care există intre rezultatele 
obținute in dezvoltarea economiei, 
in sporirea avuției naționale și ri
dicarea bunăstării întregului popor 
— scopul suprem al politicii parti
dului nostru. Potrivit prevederilor 
planului, în anul 1982 vor crește 
veniturile totale reale ale popu
lației, volumul desfacerilor de măr
furi cu amănuntul și al prestărilor 
de servicii pentru populație, se va 
construi un număr important de lo
cuințe, se va dezvolta baza mate
rială a învățămintului, ocrotirii să
nătății si culturii.

Poporul nostru are acum un am
plu și mobilizator program de 
muncă consacrat progresului eco
nomic al țării și creșterii nivelului 
său de trai. Acționînd ferm în spi
ritul exigentelor și orientărilor 
subliniate de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., luînd măsuri eficiente 
pentru lichidarea grabnică a nea
junsurilor care mai există, oamenii 
muncii sint chemați să-și desfășoa
re larg energiile creatoare, să dea 
dovadă de înaltă răspundere și spi
rit revoluționar pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor ce le revin 
pe acest an, pentru înfăptuirea 
exemplară a prevederilor planului 
pe 1982, în vederea dezvoltării ne
contenite a economiei naționale, 
ridicării bunăstării întregului popor.

• In orașul Split s-au Încheiat în
trecerile turneului final al ..Cupei 
cupelor" la polo pe apă. La actuala 
ediție a competiției, o evoluție re
marcabilă a avut echipa Crișul Ora
dea, clasată pe locul doi. în ultimul 
meci. Crișul Oradea a învins cu sco
rul de 11—8 (5—2, 1—2, 2—2, 3—2) 
formația spaniolă C. N. Montjuich.

Iată clasamentul final : 1. Posk
Brodomerkur Split — 6 puncte.
2. Crișul Oradea — 4 puncte ; 3. C. N. 
Montjuich — 2 puncte ; 4. Szentes
(Ungaria) — zero puncte.

• Selecționata feminină de handbal 
a României a obținut a doua victorie 
consecutivă în cadrul campionatului 
mondial (grupa ,,B“), competiție ce se 
desfășoară în aceste zile în mai mul
te orașe din Danemarca.

în cel de-al doilea joc. handbalis
tele românca au întilnit reprezenta
tiva Suediei, pe care au învins-o cu 
scorul de 18—15 (7—6).

(Urmare din pag. I)
Viteazul ta favoareă românilor tran
silvăneni, supuși unui regim de dis
criminare, dovedesc că și domnul 
muntean se simțea solidar cu frații 
de singe și de cuget de peste Car- 
pați.

Pe măsura progresului economic, a 
intensificării relațiilor de schimb în 
direcția constituirii unei piețe unice, 
s-au maturizat premisele obiective 
ale constituirii națiunii române și ale 
trecerii conștiinței de neam in faza 
superioară a conștiinței naționale. 
Statul national, care să unească pe 
toți românii, a fost resimțit ca o ne
cesitate vitală la toate nivelurile so
cietății românești ; în focul revoluției 
române din 1848, pe cîmpia de la 
Blaj a răsunat strigătul „Vrem să no 
unim cu Tara**,  cu Tara fraților de pes
te munți ; era dovada limpede că. asa 
cum nota — după această adunare — 
învățatul sas Stephan Ludwig Roth, 
sentimentul national prinsese „rădă
cini atit de adinei, incit el nu va mai 
putea fi niciodată scos din Inimile 
românilor**.

Lupta pentru unire a întîmpinat 
însă mari și numeroase obstacole, 
pentru că marile imperii vecine ve
deau în aceasta un obstacol în calea 
politicii lor de expansiune și domi
nație în spațiul carpato-dunărean. 
Voința de unitate a românilor s-a 
dovedit însă mai puternică : în 1859 
s-a realizat unirea Moldovei cu Țara 
Românească, punindu-se astfel teme
lia statului român modem, care în 
1877 și-a dobindit neatîrnarea prin 
grele sacrificii pe cimpul de luptă. 
Existenta statului independent a con
stituit un puternic factor de progres 
al societății românești și un stimu
lent al luptei pentru desăvîrșirea 
unității naționale.

împlinirea acestui ideal a devenit 

oficială in Republica Irak, la invita
ția guvernului acestei țări, in prima 
jumătate a lunii decembrie a.c.

analizat modul cum au fost înfăp
tuite recomandările sesiunii prece
dente cu privire la dezvoltarea rela
țiilor culturale pe multiple planuri 
între cele două țări și au fost exami
nate programele de colaborare bila
terală în domeniul producției edito
riale și al activității teatrale.

La încheierea sesiunii, președinții 
celor două părți în comisie. Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, și Piotr 
Demicev, ministrul culturii al 
U.R.S.S., au semnat un protocol care 
prevede măsuri pentru dezvoltarea, 
în continuare, a colaborării culturale 
dintre România și U.R.S.S.

La semnare au fost de fată Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Petre Constantin, 
adjunct al ministrului educației și 
învățămintului, reprezentanți ai con
ducerii Centralei Româniă-film și 
Centralei editoriale, precum și mem
brii comisiei mixte.

Au luat parte V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9,00—11,00 Teleșcoală
11,00 Pe sub obclne, la Volovăț
11.30 Documentar științific
12.20 Telex
16,05—17,15 Teleșcoală
17,15 Clubul tineretului
18.00 Almanah pionieresc
18.25 Forum politico-ideologic. Legă

tura indisolubilă dintre producție 
și consum (II)

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Practic, util, gospodărește
19.30 Memoria documentelor. 1 decem

brie 1918. Răsunet in inimile româ
nilor, ecou peste hotare

19.50 Unire pe-un pămint de pace — 
spectacol muzical-literar

20.20 Pentru dezarmare și pace — o 
nouă și strălucită inițiativă a tova
rășului Nieolae Ceaușescu, a Româ
niei socialiste

20.40 Teatru TV : „Cronică de vitejie**  
de Dan Tărchilă

22.10 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.25 Film serial pentru copil : „Alice In 

tara minunilor". Reluarea episodu
lui 1

19,50 Melodii populare
20.10 Viata economică
20.40 Pagini camerale
21.25 Moștenire pentru viitor — Zaharia 

Stancu
22.10 Telejurnal

ȘTIRI SPORTIVE
Alte rezultate : Bulgaria — Polo

nia 23—21 ; Olanda — Spania 17—16; 
R.F. Germania — Franța 18—13 ; Ce
hoslovacia — Norvegia 21—20 ; Da
nemarca — Austria 11—9. Se califică 
pentru grupa „A“ primele cinci 
clasate.

• La Sofia au luat sfîrșit întrece
rile turneului international de judo, 
la care au participat peste 80 de 
sportivi din Polonia, România. Fran
ța, Ungaria. R.F. Germania, Austria 
și Bulgaria. Printre ciștigătorii com
petiției s-au numărat și sportivii ro
mâni Daniel Albert (65 kg) și Bela 
Ujvari (95 kg), clasați pe primul loc 
la categoriile respective. Dintre cei
lalți concurent! români s-au mai evi
dențiat Lazăr Loghin (categ, 78 kg)( 
Gabriel Sapta (categ. 86 kg) — am
bii situați pe locul doi — și Gheorghe 
Dani, care a ocupat locul trei la ca
tegoria 60 kg.

• A luat sfîrșit campionatul mas

posibilă ta condițiile create la sfir- 
șitul primului război mondial, prin 
prăbușirea imperiilor multinaționale 
— habsburgic și țarist — cînd lupta 
de emancipare și unitate națională a 
cunoscut pretutindeni in lume un pu
ternic avint. Dealtfel, România în
săși, intrînd de partea Antantei, în 
marea conflagrație declanșată de ri
valitatea dintre cele două blocuri de 
mari puteri imperialiste, urmărea nu 
anexarea de teritorii străine, ci îm
plinirea legitimelor sale aspirații na-

Făurirea statului

tionale. In noile condiții istorice, ro
mânii și-au putut exprima liber, 
în virtutea dreptului de autodetermi
nare, votata lor de a trăi între fron
tierele unui singur stat; cel româ
nesc. încă la sfirșitui lunii oc
tombrie 1918, masele populare — 
muncitori, țărani, intelectuali, mese
riași, funcționari, soldați, adine înse
tați de dreptate socială și libertate 
națională — au înlăturat vechile au
torități habsburgice. au preluat con
trolul asupra întreprinderilor, mine
lor, instituțiilor, comunelor și orașe
lor. instaurînd efectiv o nouă admi
nistrație, cea românească. Iar la 
1 decembrie 1918, în străvechea Alba 
Iulia, în prezenta a circa 100 000 
oameni, a fost proclamată unirea 
Transilvaniei cu România, prin votul 
unanim al celor 1 228 delegați aleși 
de românii transilvăneni. Marea 
Unire a fost, așadar, opera întregului 
popor român, care a luptat, a singe- 
rat și In cele din urmă a biruit — 
tratatele de pace consfințind recu
noașterea acestei realități pe plan 
international.

Cronica zilei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Populare Benin, ambasa
dorul acestei țări la București. Guy 
Boukary-Mory, a oferit, luni, o re
cepție.

Au participat Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Ion Stănescu. șeful Departamen
tului pentru construcții in străinătate. 
Alexandru Mărgăritescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internationale. Gheorghe Dol
gu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
La București s-a deschis luni 

„Săptămîna tehnicii franceze", orga
nizată de Centrul francez de comerț 
exterior.

Au fost de fată Ion Constantinescu. 
președintele Camerei de comerț și 
industrie a Republicii Socialiste 
România, Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
numeroși specialiști, precum si Marcel 
Beaux, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

★
Luni dimineață, Audun Ofjord. 

directorul Centrului european al 
UNESCO pentru invătămîntul su
perior — C.E.P.E.S. — a vorbit, la 
Casa pionierilor și șoimilor patriei 
din București, în fata membrilor 
cercurilor și cluburilor UNICEF 
din Capitală, despre programul de ac
țiune și obiectivele Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, Știin
ță și Cultură.

în continuare, formații artistice ale 
Casei centrale a pionierilor și șoimi
lor patriei au prezentat un program 
artistic.

★
In sălile Muzeului de artă din Cluj- 

Napoca s-a deschis Salonul de iarnă 
41 medicilor din România — manifes
tare ajunsă la a Xl-a ediție și cir
cumscrisa însemnelor generoase ale 
Festivalului național „Cintarea 
României".

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 

3 și 4 decembrie. In țară s Vremea in 
general umedă. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
locale mal mult sub formă de ploaie, 
cit și sub formă de lapoviță. In Bucu
rești î Vreme în general umedă, cu cer 
variabil mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, laipoviță 
și ninsoare. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și zero grade, iar cele 
maxime între zero șl plus 3 grade. 
Ceață dimineața și seara. Condiții fa
vorabile producerii poleiului. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

culin de tenis de masă pe echipe, 
desfășurat sub egida „Daciadei". Pen
tru a 21-a oară, titlul a fost cîștigat 
de echipa C.S.M. Cluj-Napoca. care 
în ultimul meci a învins cu 9—3 pe 
Universitatea Craiova. Echipa clu
jeană — care a avut în componentă 
pe Șerban Doboși, Simion Crlsan. 
Ovidiu Mesaros și Eugen Borca — a 
învins în toate partidele susținute.

In clasamentul final, locul doi a fost 
ocupat de Progresul București, ur
mată de Universitatea Craiova.

• în turneul International feminin 
de șah de la Smederevska Palanka 
(Iugoslavia), după trei runde, conduc 
maestrele iugoslave Milivojevicl si 
Markovici. cu cite 2 puncte, urmate 
de Elisabeta Polihroniade (România), 
cu 1,5 puncte și o partidă întreruptă, 
în prima rundă, Polihroniade a cîș
tigat la Tereza Stadler, ta runda a 
doua a întrerupt cu Petrovid. iar în 
cea de-a treia a remizat cu Marko
vici.

Pe bună dreptate sublinia tovară
șul Nieolae Ceaușescu : „Desfășu
rarea evenimentelor istorice demon
strează in modul cel mai categorio 
faptul că unirea nu a fost efectul 
unei intimplări, rodul unei simple 
conjuncturi favorabile sau al înțele
gerilor intervenite Ia masa tratati
velor, ci rezultatul luptei hotăritoare 
a celor mai largi mase ale poporului, 
un act de profundă drentate națio
nală, realizarea unei concordante le
gice între realitatea obiectivă și

național unitar

drepturile Inalienabile ale poporului, 
pe de o parte, și cadrul național ce
rut cu stringență de aceste realități".

Din acei ani și pînă acum, po
porul român a străbătut un drum 
lung, de-a lungul căruia a găsit. în 
Partidul Comunist Român, călăuza 
sigură spre deplina realizare a as
pirațiilor sale de libertate, indepen
dentă, unitate și dreptate socială. 
Sub conducerea sa. el a Izbutit să 
înlăture pentru totdeauna orinduirea 
bazată pe exploatare, să făurească 
in România societatea nouă, socia
listă. Făurirea economiei socialiste 
unitare și avîntul fără precedent, pe 
baza noilor relații socialiste, al for
țelor de producție, înlăturarea anta
gonismelor de clasă și omogenizarea 
socială, instaurarea unei democrații 
reale, care dă posibilitatea partici
pării întregului popor la conducerea 
tării, a treburilor obștești, rezolva
rea problemei naționale prin asigu
rarea deplinei egalități in drepturi 
a tuturor fiilor patriei, fără deosebi
re de naționalitate, dezvoltarea con
științei sociale socialiste, unitatea

Cu prilejul zilelor naționale ale statului Barbados 

și Republicii Centrafricane

Fvcplpntpi Snip
Domnului DEIGHTON LISLE HARCOURT WARD

Guvernatorul general al Barbadosului
BRIDGETOWN

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, în numele poporului 
român și al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de fericire și sănătate, de progres și bunăstare poporului din Barbados.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Ilie Ver- 
det, a trimis o telegramă primului 
ministru al Barbadosului, . John Mi
chael Geoffrey Manningham Adams,

Excelenței Sale
Domnului general de armată ANDRE KOLINGBA

Președintele Comitetului Militar de Redresare Națională
BANGUI

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Centrafricane vă adresez dumnea
voastră și poporului centrafrican prieten felicitări și cele mai bune urări și 
îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta in 
folosul celor două popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

încheierea concursului cîntecului politic 
pentru tineret

In Capitală a luat sfirșit a IV-a 
ediție a concursului cintecului po
litic pentru tineret organizat de Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunea com
pozitorilor și Radioteleviziunea ro
mână. manifestare integrată Festi
valului național „Cintarea României",

In concurs au fost prezentate 
creații aparținînd genurilor coral și 
de muzică ușoară, inspirata din 
munca și viata tineretului, de visu
rile și idealurile sale, reflectind an
gajarea plenară a tinerei generații a 
patriei, alături de întregul nostru 
popor, în înfăptuirea sarcinilor care-i 
revin din Programul partidului, din 
hotăririle Congresului al XII-lea al 
P.C.R., pentru a urma neabătut 
exemplul de muncă și viată al tova
rășului Nieolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cu, ocazia spectacolului de gală, 
desfășurat ta sala de concerte a ra- 
dioteleviziunil, juriul celei de-a IV-a 
ediții a concursului cintecului poli
tic pentru tineret a decernat urmă
toarele premii :

Ctntece patriotice și marșuri revo
luționare :

Premiul I: „Pe nimb de vulturi", 
muzica : Irina Odăgescu Tutuianu, 
versuri ; Vasile Nicolescu ;

Premiul II : „Tinerețe, mîndru 
nume", muzica : Nieolae Costin, ver- 
•uri : Nieolae Dragoș ;

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna noiem
brie 1981 au ieșit următoarele com
binații de litere : X.T.F. ; O.I.N. ; 
N.Z.S. j P.X.D. ; Z.W.P. ; V.H.H. ; 
Y.A.B. ; Q.T.J.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste combi
nații de litere Înscrise în polițele lor 
urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurați! să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

indestructibilă dintre partid si po
por marchează profundele transfor
mări revoluționare petrecute in anii 
construcției socialiste în toate pla
nurile vieții sociale. Iar toate aces
tea întăresc și mai mult temeliile 
unității statale făurite acum 63 de 
ani, conferă națiunii noastre socia
lista o unitate de nezdruncinat.

La aniversarea măreței adunări de 
la Alba Iulia, această unitate își 
găsește întruchipare în hotărîrea cu 
care întregul popor acționează pen
tru transpunerea în viată a politicii 
partidului, a programului de dezvol
tare ecanomico-socială a tării adop
tat de Congresul al XII-lea, pentru 
a instaura in toate colectivele de 
muncă spiritul înnoitor, revoluționar, 
atit de convingător definit in ma
gistrala expunere a secretarului ge
neral al partidului la recenta plena
ră; această unitate își găsește în
truchipare în sentimentele de ne
mărginită dragoste și încredere cu 
care îl înconjoară pe tovarășul 
Nieolae Ceaușescu — simbol al 
celor mal înalte aspirații ale sale de 
demnitate, libertate, independență, o 
viată mai bună, pace și colaborare 
între popoare — sentimente atît de 
viu exprimate cu prilejul recentei 
plenare a C.C. al P.C.R., al sesiunii 
Marii Adunări Naționale, al întru
nirii Înaltelor foruri ale democrației 
noastre muncitorești. Acționînd unit 
sub steagul partidului comunist pen
tru înfăptuirea istoricului program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, urmînd în- 
flăcăratele, patrioticele- Îndemnuri și 
inițiative ale președintelui României, 
ale conducătorului partidului nostru, 
înaintând prin munca și fapta sa 
demne de noul timp al patriei, po- 
Dorul cinstește astfel, cum se cuvine, 
lupta șl jertfa înaintașilor, își poartă 
spre străluciri fără seamăn idealu
rile gale de permanentă. 

cu ocazia celei de-a XV-a aniversări 
a proclamării independenței de stat, 
prin care ii adresează cordiale felici
tări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire.------------- /

Premiul III : ex-aequo : „Ctitorii", 
muzica : Laurențiu Profeta, vensuri : 
George Țărnea ; „Sub un cer senin", 
muzica : Gheorghe Baza van, versuri: 
Constantin Atomii ;

Mențiune : „Ev comunist", muzica: 
Dan Bălan, versuri: Yvone Buzescu; 
„Statornicie", muzica: Dumitru Crăs- 
naru. vensuri : Daniela Crăsnaru.

Premiul special al juriului : „Pace, 
vis al omenirii", muzica : Adalbert 
Winkler, versuri : Constantin Cirjan.

Muzică ușoară >
Premiul I: „Tinerii din România", 

muzica : Marcel Dragomir. versuri : 
Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu;

Premiul II : „Cîntec despre tara 
mea", muzica : Florin Bogardo, ver
suri : Tania Lovinescu ;

Premiul III : ex-aequo : „Balada 
bobului de grfu", muzica: Lauren- 
țiu Profeta, vensuri : Dan Verona ; 
„Vis spre înalturi", muzica : Ion 
Cristinoiu, versuri : Eugen Rotaru ;

Mențiune : „Tinerețea noastră", 
muzica : Paul Urmuzescu, versuri : 
Aurel Storin ; „Bună seara, tara 
mea", muzica: Vasile Veselovschi, 
versuri : Mihai Maximilian ; „Omul 
zilei de azi" . muzica : Ionel Tudor, 
versuri : Andreea Andrei.

LISTA OFICIALĂ
■ obligațiunilor C.E.C. ieșite clștigă- 
toare Ia tragerea Ia sorți lunară 

din 30 noiembrie 1981
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1 80933 150 50 000
1 49516 144 50 000
1 33594 122 40 000
1 34170 113 40 000
1 65413 86 40 000
1 51451 09 30 000
1 54321 116 30 000
1 35570 115 30 000
1 33905 130 30 000
1 96859 54 25 000
1 46334 23 25 000
1 99817 148 25 000
1 63535 64 25 000
1 84487 135 25 000
1 59059 53 20 000
1 13112 132 20 000
1 21877 11 20 000
1 67113 143 20 000
1 16298 29 20 000
1 94522 25 20 000
1 33846 118 15 000
1 75938 72 15 000
1 49367 98 15 000
1 75295 102 15 000
1 00005 51 15 000
1 03039 43 15 000
1 52429

Ter
mina
ția se
riei 0- 
bliga- 
țîuni- 

lor

79 15 000

100 049 86 5 000
100 519 143 3 000
100 735 23 3 000

1 000 42 116 1 000
1 000 04 75 800
1 000 75 35 800
1 000 52 89 800
1 000 94 74 800
1 000 45 32 800
1000 00 42 800
1 000 38 87 800
1 000 26 148 800
1 000 86 61 800
1 000 36 20 800
11327 TOTAL ; 10 790 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea câști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite câștigă
toare.

Plata dștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primu. 
zero de la serie nu se ia ta consi
derare.

teatre
Cum se numeau cei patru Beatles ?
— 19.30.
• Teatrul de operetă : Stelele Operetei
— 19.30.
• Teatrul Mic : Diavolul șl bunul 
dumnezeu — 18.30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii Iul 
Kennedy — 20.
• Teatrul de comedie : Turnul de fil
deș — 19,30.
a Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Idioata — 19,30, (sala Studio) : Senti
mente șl naftalină — 19.
a Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Anunț la mica publicitate — 19,30.
a Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase**  
(sala Savoy) : Veselie Ia Tănase — 
19,30; (sala Victoria) : Idolul femeilor
— 19.30.

• Ansamblul „Rapsodia română" : 
Zl-le d-alea de-ale noastre — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Jocuri de 
poeți, jocuri de copil — 17; (la sala 
Giulești) : Osul de pește fermecat — 
17.
a Circul București : Music-hall la 
circ — 19,30.

cinema
• întâlniri târzii : SCALA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Acum douăzeci de ani : CENTRAL

— 9; 11,15; 13,30; ÎS; 18; 30. CULTU
RAL - 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15.
• Ana șl „hoțul" t VICTORIA - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 30.
a Lebedele sălbatice — 0,18; 11; 12,30; 
14; 15,30, întoarcere la dragostea dintâi
— 17; 19,15 : DOINA.
• Duelul : DACIA — I; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.
a învingătorul : FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19,30.
a Mondo umano 1 STUDIO — 10; ÎS; 
14; 16; 18; 20, FLOREASCA — «; 11;
13; 15,30; 17,45; 20.
• Kagemusha ; SALA MARE A PA
LATULUI - 16,30; 20.
• Yankeii : SALA MICĂ A PALATU
LUI — 17; 20,15.

• Alo, aterizează străbunica t MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fuga de acasă — 16,30, Problema 
personale — 17,30; 19,30 : FLACARA. 
a Părinți de duminică i LIRA — 16,30; 
18; 20.
• Ziua de naștere s unui ttnăr varso-
vian : DRUMUL SĂRII - 15,30; 18; M. 
a Copie la indigo t PATRIA — I; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI — 9,15; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 18,45; 
18; 20,15.
a Casa de la răscruce : CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• întâmplare nocturnă : GIULEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călăuza : COTROCENI — 18,30; 1».

• Un glonte rătăcit 1 AURORA — I; 
1145; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,18.
a Noaptea generalilor t PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 17.30.
• Escadronul husarilor zburători : 
MUNCA - 13,30; 16,30; 19,30.
• Moscova nu creds in lacrimi i TO
MIS — »; 12; 16; 19.
• Infernul din zgirlo-norl i FESTI
VAL - 8; 12; 18; 19.
• Polițist sau delincvent t TIMPURI 
NOI - 9; 11,18; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Ghețuri pe Înălțimi t FEROVIAR 
— »; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fontamara : GRIVIȚA — 8; 12,18;
15 30‘ 19 30
• Mica'romanță ■ EFORIE — 8; 11,18; 
13,30; ÎS,48; 18; 20,15.

• Toată lumea este a mea : BUZEȘTI
— 8; 12; 16; 19, VOLGA — 8; 12; 16; 18.
• Trecătoarea ■ PACEA — 16; 17,15;
19,30.
a Lupii mărilor t MELODIA — 8;
11,15; 13,30; 15,46; 18; 20,18, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FLA
MURA - 8; 11,30; 14,30; 17; 18,30.
a Călărețul electric : VIITORUL — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Kramer contra Kramer : POPULAR
— 14; 16; 18; 20.
a Pledone In Egipt i COSMOS — 13; 
15,15; 17,30; 19,30.
• Iubirea are multa fețe i ARTA — 8; 
12; 16; 19.
• Războiul stelelor i PROGRESUL — 
15,30; 19.
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GENEVA SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE BENIN

jocialiste, inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărirea Marii Adunări 
noastre pentru a se 
celorlalți șefi ai sta
in vederea realizării 
ale F.D.U.S. și Marii 
bucură de un amplu

Naționale de a împuternici pe președintele țării 
adresa personal conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., 
telor semnatare ale Actului final de la Helsinki 
dezarmării nucleare in Europa, importantele apeluri 
Adunări Naționale pentru dezarmare și pace - se 
ecou în diferite țări ale lumii, situate pe toate continentele. Aceste ini
țiative șl luări de poziție, precum și puternicele manifestații de masă din 
țara noastră împotriva înarmărilor și războiului sînt apreciate pe plan 
mondial ca un aport de seamă, constructiv al țării noastre, al conducă
torului partidului și statului nostru, la eforturile pentru depășirea actualei 
Încordări din viața internațională, pentru reluarea cursului destinderii, pen- 

„ ’ 7‘____ ” pentru făurirea unei lumi pașnice, fără

aprecierea 
președintelui României față de de
clarația făcută la Bonn de secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S.. 
Leonid Brejnev, ca și în legătură cu 
declarația președintelui american. 
Ronald Reagan, evidențiindu-se 
dorința celor două părți de a nego
cia, de a ajunge la înțelegeri pentru 
eliberarea continentului de pericolul 
generat de armele nucleare.

tru progresul pe calea dezarmării, 
arme și fără războaie.

BELGRAD 30 (Agerpres). — 
„România a salutat negocierile de 
la Geneva, dintre S.U.A. si U.R.S.S., 
privind dezarmarea nucleară si a 
lansat un apel tuturor țărilor eu
ropene să participe la orice fel de 
negocieri privind interzicerea desfă
șurării de rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune in Europa" — 6crie 
agenția TANIUG.

..Această poziție este conținută In- 
tr-un apel pentru pace si dezarma
re. adresat de Marea Adunare Na
țională a României tuturor parlamen
telor, guvernelor și popoarelor din 
Europa. Canada si S.U.A. Acest nou 
apel privind participarea tuturor ță
rilor la negocieri a fost motivat de 
necesitatea ca toate țările europene 
să-si expună poziția si să-si asume 
responsabilități mai mari pentru re
zolvarea problemelor 
relevă Taniug.

„Apelul subliniază, 
necesitatea creării de _ .. 
rizate si exprimă hotărirea României 
de a face tot npsibilul pentru stator
nicirea celor mai bune relații intre 
popoarele din Balcani si transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
păcii, fără armament nuclear".

contlnuare, punctul de vedere al to
varășului Nicolae Ceaușescu potrivit 
căruia este necesar ca toate statele 
de De continent să participe. Intr-o 
formă sau alta, la tratativele privind 
oprirea amplasării și dezvoltării ra
chetelor nucleare cu rază medie în 
Europa pentru a contribui la reali
zarea unor Înțelegeri acceptabile 
pentru toate părțile.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu — scrie agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL — a cerut

BONN 30 (Agerpres). — într-un 
comentariu intitulat „Președintele 
Nicolae Ceaușescu adoptă o poziție 
proprie", cotidianul vest-german 
„FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG" subliniază că șeful parti
dului și statului nostru a apreciat, 
în interviurile acordate recent pos
turilor televiziunii olandeze, că in 
problema dezarmării nucleare pe 
continentul european există diferite 
propuneri care trebuie luate, toate, 
in considerare. Președintele Nicolae 
Ceaușescu — precizează ziarul — a 
arătat că toate propunerile, atît cele 
făcute de L. Brejnev, cit și cele 
avansate de R. Reagan, trebuie exa
minate cu atenție pentru ajungerea 
la înțelegeri acceptabile pentru toa
te părțile. Președintele Nicolae 
Ceaușescu vede ca țel final al aces
tor negocieri o Europă fără nici un 
fel de rachete nucleare pe teritoriul 
ei, conchide ziarul.

GENEVA 30 (Agerpres). — La 30 
noiembrie, la Geneva au început tra
tativele dintre delegațiile U.R.S.S. si
S. U.A. privind limitarea armamente
lor nucleare în Europa — transmit 
agențiile T.A.S.S., A.P. si U.P.I. în 
cadrul primei zile a tratativelor a 
avut loc o întîlnire. consacrată unor 
probleme procedurale, a șefilor, dele
gațiilor celor două țări. Prima șe
dință de lucru a delegațiilor va avea 
loc marți.

într-o declarație făcută la Geneva, 
conducătorul delegației sovietice, 
ambasadorul lull Kviținski, a ară
tat, între altele: „Cheia realiză
rii unei înțelegeri în cadrul acestor 
negocieri constă în respectarea stric
tă a principiului parității si securi
tății egale" — transmite agenția
T. A.S.S. „Dacă partenerii noștri de

negocieri — a adăugat el — vor ma
nifesta dorința de a ajunge la o în
țelegere asupra renunțării complete, 
de ambele părți — Est și Vest — la 
toate tipurile de arme nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa, a- 
tunci, așa cum a declarat L. I. Brej
nev la Bonn. Uniunea Sovietică va fi 
de acord cu aceasta".

La rindul său — transmite agenția 
U.P.I. — șeful delegației americane, 
ambasadorul Paul Nitze, a declarat 
presei că „neliniștea actuală si im
perativele stabilirii păcii oferă Sta
telor Unite și Uniunii Sovietice toate 
motivele să fie sincere în eforturile 
lor. Consider că există perspective 
pentru realizarea unui acord corect, 
echitabil și verificabil, care ar putea 
fi punctul de plecare spre o nouă eră 
în relațiile Est-Vest“ — a adăugat el.

Un „NU" hotărît armelor 
nucleare și înarmării!

Declarații, luări de poziție, manifestări de masă 
pe diferite meridiane ale globului

dezarmării"

de asemenea, 
zone denuclea-

Larg ecou internațional 
al acțiunilor inițiate de pre
ședintele țării noastre în 

sprijinul dezarmării

HAVANA 30 (Agerpres). — „Marea 
Adunare Națională a României a 
chemat parlamentele, guvernele si 
popoarele țărilor europene, Statelor 
Unite si Canadei să se pronunțe 
pentru dezarmare nucleară" — re
latează agenția cubaneză PRENSA 
LATINA.

„Documentul a fost aprobat la în
chiderea primei părți a lucrărilor in 
plen a celei de-a IV-a sesiuni a ce
lei de-a VIII-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale. Apelul exprimă 
preocuparea parlamentarilor români 
fată de înrăutățirea situației inter
naționale. determinată mai ales de 
cursa înarmărilor, de acumularea 
unui imens arsenal de arme 
deare, tot mai perfecționate".

nu-

președinților Ronald Reagan șl Leo
nid Brejnev retragerea rachetelor 
nucleare existente în Europa și trans
formarea acestui continent într-o zo
nă denuclearizată.

Marea Adunare Națională l-a îm
puternicit pe Nicolae Ceaușescu să 
se adreseze lui Ronald Reagan și 
Leonid Brejnev, precum și conducă
torilor celorlalte state semnatare ale 
acordurilor de la Helsinki.

Apelul parlamentului român salu
tă convorbirile de la Geneva și își 
exprimă speranța că, în pofida deo
sebirilor esențiale existente între 
declarațiile lui Ronald Reagan șl cele 
ale lui Leonid Brejnev, negocierile 
vor duce la un acord privind elimi
narea armelor cu rază medie de ac
țiune, a oricărui fel de armament 
nuclear din Europa.

RABAT (Agerpres). — Cotidianul 
„AL BAYANE" a publicat sub titlul 
„O nouă și importantă inițiativă de 
pace" un articol in care se referă la 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S., relevînd faptul că acest do
cument cere tuturor popoarelor lu
mii, tuturor forțelor democratice să 
acționeze cu hotărîre pentru oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rind 
nucleare, pentru a asigura pacea 
omenirii.

SALISBURY (Agerpres). — POS
TURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIU
NE DIN ZIMBABWE au relevat im
portanța noilor propuneri și iniția
tive ale României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru pace și de
zarmare în Europa și în lume. în 
emisiuni sînt subliniate aprecierile 
secretarului general al partidului 
nostru referitoare la importanța în
ceperii de negocieri privind arma
mentele nucleare și rachetele cu rază 
medie de acțiune în Europa.

în-BEIJING 30 (Agerpres). 
tr-un amplu comentariu consacrat ini
țiativelor valoroase pentru pace si 
dezarmare ale României, ale condu
cătorului partidului si statului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceausescu, a- 
gentia CHINA NOUA relevă că „pre
ședintele Nicolae Ceausescu a adresat 
Uniunii Sovietice si Statelor Unite 
chemarea de a alunge la un acord 
reciproc acceptabil asupra opririi am
plasării de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa si 
asupra retragerii celor existente". 
Agenția arată 
Națională a 
România l-a 
hotărîre, pe 
Ceaușescu să se adreseze președinte
lui Leonid Brejnev și președintelui 
Ronald Reagan, celorlalți șefi ai sta
telor semnatare ale Actului final de 
la Helsinki, înainte de începerea ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva.

De asemenea, agenția China Nouă 
reproduce, din interviul acordat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Societă
ții naționale franceze de televiziune 
„Tele-France I“. declarația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în care se ara
tă că România salută începerea tra
tativelor dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite.

Agenția China Nouă inserează, în

că Marea Adunare 
Republicii Socialiste 
împuternicit, printr-o 
președintele Nicolae

ATENA 30 (Agerpres). — Ziarul 
grec „VRADYNI" publică un ar
ticol intitulat : „Chemarea adresată 
tuturor statelor — mesajul Româ
niei pentru pace", în care relevă că 
„In ultimele zile, România și-a 
reafirmat voința nestrămutată de a 
intensifica, împreună cu alte po
poare. lupta pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării și în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor 
și al națiunilor, a dreptului la pace, 
la viață liberă și independentă".

Noua 
vedește 
mică a 
Nicolae
naționale, preocuparea față de soar
ta păcii și securității in Europa."

BRASILIA 30 (Agerpres). — în
tr-un articol ziarul „ESTADO DE 
SAO PAULO" relevă că „președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, în 
interviul acordat posturilor de tele
viziune olandeze, a reafirmat așa-nu- 
mita „opțiune zero", adică cea a re
tragerii totale a rachetelor nuclea
re din Europa.

chemare a Bucureștiului do- 
incă o dată prezența dina- 
României, a președintelui 
Ceaușescu in relațiile inter-

LONDRA 30 (Agerpres). — Ziarul 
britanic „THE TIMES" inserează 
fragmente din cuvîntarea rostită de 
președintele Nicolae Ceaușescu la 
plenara comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, selectind 
acele pasaje care reflectă poziția 
șefului statului român în legătură cu 
problematica dezarmării.

BONN 30 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat postului de radio 
„Deutschlandfunk", cancelarul vest- 
german, Helmut Schmidt, a declarat 
că, deși R.F.G. nu este parte la nego
cierile de la Geneva, guvernul său 
„va rămîne în contact în această pro
blemă. pe toată durata negocierilor, 
nu numai cu S.U.A. și aliații săi oc
cidentali, ci si cu Uniunea Sovietică".

Șeful guvernului de la Bonn a afir
mat. totodată, că R.F.G. este în mod 
deosebit interesată în succesul nego
cierilor de la Geneva, deoarece este 
situată în centrul Europei și existen
ța sa ar putea fi amenințată de ra
chetele nucleare.

BRUXELLES 30 (Agerpres). — O 
delegație a Parlamentului vest-euro- 
pean va fi prezentă la Geneva pen
tru a face cunoscută delegațiilor so
vietică și americană dorința de pace 
a țărilor lor. manifestată îndeosebi 
cu prilejul a numeroase mitinguri și 
demonstrații desfășurate. în ultimul 
timp. în țările C.E.E. Delegația par
lamentară va fi însoțită de reprezen
tanții unor mișcări pentru pace din 
aceste țări — informează agenția 
France Presse.

CAIRO 30 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității la Cairo, gu
vernul egiptean consideră că un 
succes în negocierile americano-so- 
vietice de la Geneva va avea o in
fluență pozitivă asupra eforturilor 
desfășurate de statele din Orientul 
Mijlociu in direcția menținerii aces
tei zone fără arme nucleare.

Cagliari — au fost locul de desfășu
rare a unor ample manifestări pen
tru pace si dezarmare, în cursul că
rora reprezentanți ai opiniei publice 
au pronunțat un „NU“ hotărît arme
lor nucleare și noilor rachete în Eu
ropa.

în centrul istoric al Florenței, peste 
200 000 de persoane au participat la 
un marș de protest, care s-a încheiat 
cu un miting. Manifestația a fost ini
țiată de Federația Unită a Centrale
lor Sindicale Italiene — C.G.I.L, 
C.I.S.L. și U.I.L. — și s-a bucurat de 
sprijinul organizațiilor locale ale di
feritelor partide politice. Repre
zentanții celor trei mari centra
le sindicale, ca și alți vorbitori 
care au luat cuvîntul la miting au 
exprimat protestul față de intenția 
N.A.T.O. de a amplasa, la baza sa de 
la Comiso, din sudul tării, rachete de 
croazieră.

La Palermo, peste 50 000 de per
soane au luat parte la o mare de
monstrație pentru pace și dezarmare, 
pentru ca Europa să devină un con
tinent fără arme nucleare. O demon
strație similară, la care au participat 
peste 15 000 de oameni, organizată 
de sindicate, s-a desfășurat și la 
Cagliari, capitala administrativă a 
Sardiniei.

ROMA 30 (Agerpres). — Trei mari 
onașe italiene — Florența. Palermo și

LISABONA 30 (Agerpres). — Sute 
de tineri, în majoritate studenți și 
elevi, au luat parte, la Lisabona, la 
o demonstrație antirăzboinică, prima 
de acest gen — după cum precizează 
agenția United Press International — 
în Portugalia, țară care este membră 
a N.A.T.O. Participantii au cerut 
desființarea blocurilor militare.

Amplă manifestație pentru pace, la Tokio, împotriva cursei înarmărilor, a 
armelor nucleare

HAGA 30 (Agerpres). — La Am
sterdam s-au încheiat lucrările con
ferinței „Femeile Europei în lupta 
pentru pace", la care au participat 
500 de delegate din diferite țări de pe 
continent. La încheierea reuniunii, 
organizată de „Liga internațională a 
femeilor pentru pace și libertate", a 
fost adoptat textul unei telegrame 
adresată delegațiilor americană și 
sovietică la negocierile de la Gene
va. in care se exprimă speranța că 
aceste tratative se vor desfășura în
tr-o „atmosferă de încredere recipro-

“ și că se vor încheia cu succes.
MADRID 30 (Agerpres). — în Spar- 

nia a fost creată organizația „Plat
forma tineretului de luptă pentru 
pace și dezarmare", din care fac parte 
Uniunea Tineretului Comunist și alte 
șapte organizații de tineret din a- 
ceastă țară. Fondatorii au dat publi
cității o declarație în care se arată 
că scopul acestei noi organizații este 
inițierea de acțiuni în sprijinul cau
zei păcii, pentru destindere și dezar
mare, pentru transformarea Europei 
într-un continent al păcii și priete
niei.

Vibrantă expresie a voinței poporului român de a-și aduce 
întreaga contribuție la cauza păcii și dezarmării

(Urmare din pag. I)
plasării si dezvoltării de noi arme 
de distrugere în masă, la retrage
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune din Europa, la realizarea unei 
Europe fără arme nucleare de nici 
un fel. Este știut că si pînă acum 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a des
fășurat cu nesecată energie o inten
să si prodigioasă activitate în aceas
tă direcție. Dacă ar fi să ne referim 
doar la perioada de timp cea mai 
recentă, sînt elocvente în acest sens 
strălucita inițiativă de pace ca si 
formularea poziției clare, profund 
constructive a României. în recen
tele interviuri acordate, de larg ecou 
mondial. Tocmai în virtutea marelui 
prestigiu de care se bucură tovară
șul Nicolae Ceaușescu ca proemi
nentă personalitate a vieții politice 
internaționale, ca militant neobosit 
pentru pacea lumii, mandatul spe
cial al forului legislativ suprem al 
tării este de natură să amplifice si 
mai mult valoarea si ponderea a- 
cestui demers istoric, exprimă voin
ța națiunii noastre de a încredința 
această misiune celui mai înalt ex
ponent al său, celui mai clarvăză
tor si mai hotărit militant nentru În
lăturarea primejdiei nucleare, nentru 
asigurarea păcii si securității in În
treaga lume.

în același sens, exprimind voința 
întregului ponor, a milioanelor de 
cetățeni pe care-1 reprezintă. Marea 
Adunare Națională a adresat parla
mentelor. guvernelor si popoarelor 
țărilor europene, ale S.U.A. si Ca
nadei „Apelul" la acțiune energică, 
pentru apărarea intereselor vitale de 
libertate, securitate și pace ale po
poarelor continentului, ale tuturor 
popoarelor lumii. Subliniind urgenta 
cu care se impune să se acționeze 
pentru oprirea înarmărilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
.Acum, pină n-au început încă să fie 
lansate rachete, pină nu au inceput 
;ă cadă bombele nucleare, pină nu 
;ste prea tirziu deci, cind sintem 
n viată, să oprim înarmarea atomică.

să determinăm trecerea la dezarma
rea generală și in primul rind la de
zarmarea nucleară. După ce vor cădea 
bombele atomice va fi prea tirziu. 
Atunci nu va mai avea cine să-i 
judece pe vinovat!. Nu vor mal 
exista nici vinovății, nici judecăto
rii! Acum să acționăm uniți pentru 
salvarea omenirii de războiul atomic, 
pentru a apăra viata pa planeta 
noastră 1"

Se poate, astfel, aprecia că strălu
cita inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și noua misiune 
încredințată, vibrantul Apel al Marii 
Adunări Naționale, documentele a- 
doptate de celelalte organisme ale 
democrației noastre socialiste, ample
le acțiuni de masă ce au loc pe tot 
cuprinsul patriei formează un ansam
blu unitar de manifestări care ilus
trează elocvent faptul că țara noastră 
s-a angajat cu toate forțele în lupta 
pentru oprirea amplasării și dezvol
tării de noi rachete pe continent, 
pentru retragerea și înlăturarea com
pletă a celor existente.

Desigur, problema renunțării la am
plasarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a retragerii celor existente 
este o problemă care privește nemij
locit toate popoarele europene. De 
aceea este imperios necesar ca toate 
statele continentului să-și asume o 
răspundere mai mare în soluționarea 
ei. în înfăptuirea dezarmării. In pri
mul rînd a dezarmării nucleare, să 
participe, lntr-o formă sau alta, la tra
tative. la realizarea unor înțelegeri 
corespunzătoare intereselor tuturor 
popoarelor.

în acest spirit Apelul Marii Adu
nări Naționale subliniază în mod ex
plicit că România este gata să sus
țină și să ia parte la orice acțiune 
constructivă orientată în acest scop, 
să-și sporească aportul la eforturile 
generale pentru dezarmare, destinde
re și pace pe continent, la succesul 
negocierilor care au început la Ge
neva.

în legătură cu aceste tratative. In 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R.,

ca și In Apelul Marii Adunări Națio
nale, au fost salutate și s-a dat o 
înaltă apreciere declarațiilor făcute 
de L. I. Brejnev în timpul recentei 
sale vizite la Bonn, în sensul că 
Uniunea Sovietică se pronunță pen
tru un acord asupra renunțării totale 
de către cele două părți — Occidentul 
și Răsăritul — la toate tipurile de 
armament nuclear cu rază medie de 
acțiune îndreptate spre obiective din 
Europa pentru ca, în ultimă instanță, 
în Europa să nu mai existe arme nu
cleare. atît cu rază medie de acțiune, 
cit și tactice. Pe bună dreptate se 
poate aprecia că aceasta ar fi o ade
vărată „opțiune zero", ar reprezenta, 
într-adevăr. calea sigură a îndepăr
tării pericolului războiului si întăririi 
păcii pe continent.

De asemenea, a fost apreciată ca 
un element pozitiv declarația făcută 
de președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
potrivit căreia Statele Unite sint dis
puse să anuleze amplasarea de noi 
rachete în Europa ; totodată S.U.A. 
propun începerea de negocieri sovie
to-americane cît mai curind posibil, 
în cursul anului viitor, privind ar
mamentul strategic, pronuntîndu-se 
pentru reduceri substanțiale în acest 
domeniu, care să ducă la niveluri 
egale și controlate.

O deosebită importantă ar avea în 
acest sens — se arată în Apelul Ma
rii Adunări Naționale — ca încă de 
la începutul, negocierilor să se con
vină asupra hotăririi de oprire a am
plasării de noi rachete, de reducere 
a numărului celor existente, iar în 
încheierea negocierilor să se ajungă 
la înțelegerea reducerii armamentu
lui cu rază medie de acțiune la ni
velul cel mai scăzut, urmînd să se 
treacă la eliminarea tuturor tipurilor 
de arme nucleare și eliberarea con
tinentului european de arma atomică.

Desigur. între propunerile celor 
două țări există un șir de deosebiri 
importante, chiar esențiale. Dar. în 
același timp, este necesar să se re
tină faptul că există și anumite punc
te de interferență, unele idei comune 
și opinii convergente. Si. mai presus

de toate, se impune atenției faptul 
că în declarațiile conducătorilor 
U.R.S.S. și S.U.A. este exprimată în 
mod clar, explicit, dorința de a se ne
gocia, este proclamată intenția de a 
se ajunge la înțelegeri reciproc accep
tabile — aspect de o importantă fun
damentală, care trezește speranța că 
la tratative se va acționa pentru a se 
ajunge la un acord privind elimina
rea rachetelor, a armamentelor nu
cleare de orice fel. în concepția tării 
noastre, este imperios necesar să se 
identifice elementele de convergentă 
din propunerile formulate atît de 
Uniunea Sovietică cît și de S.U.A., să 
se caute căi de apropiere a punctelor 
de vedere, să se situeze pe primul 
plan ceea ce este comun.

Nu încape îndoială că, pe calea 
negocierilor, manifestîndu-se recepti
vitate și afirmîndu-se glasul rațiu
nii, al lucidității și responsabilității 
politice, depunîndu-se eforturi pentru 
depășirea barierelor de animozitate 
și neîncredere, situînd deasupra ori
căror deosebiri de vederi cerința po
poarelor de a se înlătura pericolul 
nuclear, este pe deplin posibil să se 
ajungă la soluții în consens cu inte
resele fundamentale ale cauzei păcii 
și securității în Europa și în lume.

Este un obiectiv pentru care, în
tr-o deplină unitate de voință, se 
pronunță întregul nostru popor. Așa 
cum o demonstrează știrile ce sosesc 
din întreaga țară șl care arată că, ex- 
primîndu-șl adeziunea și însușindu-și 
cu înflăcărare hotărîrile Plenarei 
C.C. al P.C.R., ale Marii Adunări 
Naționale, răspunzînd cu o puternică 
însuflețire noii șl strălucitei inițiati
ve de pace a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, milioane de oameni de 
toate profesiile, muncitori și țărani, 
intelectuali, elevi și studenți, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici, cetățeni 
de toate naționalitățile își exprimă 
intr-un singur glas, în cadrul impre
sionantelor mitinguri, adunări publi
ce și marșuri voința fermă de pace, 
spunînd un NU categoric înarmări
lor, un DA răspicat înțelegerii și co
laborării ! Se poate astfel afirma cu

toată tăria că inițiativa de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și împuternicirea dată de Ma
rea Adunare Națională au girul în
tregului popor, exprimă gîndurile 
cele mai fierbinți ale națiunii, aspi
rațiile supreme ale țării. Iată 
de ce România, după cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nutrește convingerea că Apelul Ma
rii Adunări Naționale, hotărirea fo
rului nostru legislativ suprem vor 
găsi ecou în rindul șefilor de stat, 
al guvernelor și parlamentelor, al po
poarelor europene, că șefii de stat — 
și în primul rind cei ai Uniunii So
vietice și Statelor Unite — vor ac
ționa în așa fel incit să răspundă 
speranțelor omenirii, care dorește ca 
aceste două mari puteri, care dețin 
armament atomic, să nu-1 foloseas
că niciodată in scopuri militare, să 
renunțe la armele nucleare, iar ato
mul să fie folosit numai în scopuri 
pașnice, spre binele și fericirea oa
menilor.

în același timp, marile demonstra
ții ale maselor populare din Europa, 
de pe alte continente împotriva răz
boiului, a cursei înarmărilor arată 
că poporul român este' alături și ac
ționează în consens cu toate forțele 
înaintate ale contemporaneității, 
ilustrează că popoarele de pe toate 
meridianele doresc eliberarea ome
nirii de coșmarul distrugerii atomi
ce. Pentru realizarea acestui obiectiv 
este necesar să se acționeze cu per
severență de către toate statele, de 
către toate popoarele, de către ma
sele largi de pretutindeni, cărora le 
revine un rol hotărîtor pentru a-și 
apăra dreptul lor fundamental — 
dreptul la viață, dreptul la existen
tă, la pace, libertate si progres. 
Este convingerea fermă a parti
dului și poporului nostru că. acțio- 
nînd în strînsă unitate, popoarele 
lumii pot să salveze planeta, tot ce a 
creat mai de preț umanitatea, să 
impună dezarmarea și. in primul 
rînd, dezarmarea nucleară, pentru a 
instaura o pace trainică pe pămînt.

Excelenței Sale MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii Populare Benin, 

Șef al statului
COTONOl

Sărbătoarea națională a Republicii Populare Benin îmi oferă plăcutu 
prilej de a vă adresa dumneavoastră, Partidului Revoluției Populare din 
Benin și poporului prieten beninez, în numele Partidului Comunist Român, 
al poporului român și al meu personal, calde felicitări, precum și cele mai 
bune urări de noi înfăptuiri pe calea dezvoltării economice și propășirii 
sociale a patriei dumneavoastră.

Exprim încrederea că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre partidele și țările noastre, precum și conlucrarea lor pe plan interna
țional se vor dezvolta și aprofunda tot mai mult în viitor, spre binele 
reciproc al celor două popoare, al politicii de pace, independență națională, 
destindere și înțelegere în întreaga lume.

Poporul beninez a aniversat ieri 
un eveniment cu profunde sem
nificații în evoluția istoriei sale 
seculare — împlinirea a 5 ani de 
la proclamarea Republicii Populare 
Benin, act care a marcat începutul 
unei noi etape de dezvoltare, de 
sine stătătoare, a tînărului stat afri
can, cunoscut pînă atunci sub de
numirea de Dahomey.

Situat în regiunea de nord a 
Golfului Guineea. Beninul are o 
suprafață de 112 600 kmp și o popu
lație de circa 3 milioane locuitori, 
care se ocupă în cea mai mare 
parte cu agricultura. Se cultivă 
palmieri, arahide. bumbac, cafea, 
porumb și manioc. Principalul pro
dus de export îl constituie uleiul 
de palmier. în anii care au trecut 
de la proclamarea independentei 
(1960). poporul beninez a depus in
tense eforturi in vederea lichidării 
înapoierii economice lăsate de colo
nialiști. reușind să obțină o serie de 
realizări marcante pe această cale, 
mai ales după proclamarea Repu
blicii Populare Benin și crearea 
Partidului Revoluției Populare, ce 
și-a propus ca obiectiv făurirea 
unei societăți noi. socialiste. Astfel, 
o atenție deosebită a fost acordată 
în această perioadă dezvoltării agri
culturii, sectorul de bază ăl econo

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

miei naționale, fiind create ferme 
de stat și cooperative agricole, alo- 
cindu-se importante fonduri pentru 
sprijinirea gospodăriilor țărănești; 
S-au luat, de asemenea, măsuri 
pentru punerea în valoare a bogă
țiilor subsolului și făurirea unei 
industrii proprii. La finele planului 
trienal 1977—1980, ponderea indus
triei in produsul național brut a 
ajuns la 17 la sută.

Poporul român, care nutrește 
sentimente de prietenie și solidari
tate față de popoarele Africii, față 
de toate statele ce au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
urmărește cu interes și simpatie 
succesele obținute de poporul ben 
nez în direcția făuririi unej v> 
noi. între Republica SoeitfTi 
România și Republica Populară Bt t 
nin s-au stabilit și se dezvoltă re 
lății de prietenie si colaborare. în
temeiate pe deplina egalitate îm 
drepturi și avantajul reciproc. Un 
rol determinant l-au avut in 
această privință convorbirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mathieu Kerekou, 
care au deschis noi perspective con
lucrării bilaterale, în interesul ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

varșovia: Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — După 

cum informează agenția P.A.P., la 
Varșovia au avut loc lucrările celei 
de-a Vl-a plenare a C.C. al P.M.U.P. 
Plenara a examinat raportul Birou
lui Politic al C.C. cu privire la sar
cinile partidului în perioada actua
lă, precum și în vederea realizării 
planului central al economiei națio
nale pe 1982.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a rostit o cu- 
vîntare.

Plenara a adoptat o hotărîre In 
care se spune : Comitetul Central 
constată că în ultima perioadă „în
cordarea socială generată de adver
sarii socialismului a crescut și, In 
pofida apelurilor Seimului, ale 
P.M.U.P., Partidului Țărănesc Unit 
și Partidului Democrat de a se pune 
capăt acțiunilor greviste, neliniștea 
socială crește neîntrerupt, sînt or
ganizate în continuare greve. Aceas
ta constituie o amenințare directă 
la adresa vieții poporului și a secu
rității interne a statului". S-a relevat 
că „numeroase verigi ale sindicatu
lui independent cu autoconducere 
„Solidaritatea" — înfăptuind concep
țiile politice ale unor organizații 
ilegale și antisocialiste — fac pre
siuni asupra activului comitetelor de 
uzină, pun la cale tentative de înde
părtare a partidului din întreprin
deri".

Hotărirea subliniază că „lupta Îm
potriva amenințării la adresa socia popor".

------------------4--------------

beijing: Deschiderea lucrărilor

lismului, Împotriva adversarilor po
litici reprezintă sarcina primordială 
a întregului partid, a frontului său 
ideologic și propagandistic și, îndeo
sebi, a mijloacelor de informare în 
masă".

„Comitetul Central își reafirmă 
dorința de creare a Frontului înțe
legerii naționale, care — întemeiat 
pe alianța muncitorească-țărănească, 
în strînsă legătură cu intelectuali
tatea — trebuie să unifice toate 
forțele patriotice ale poporului, ce 
se situează pe poziția recunoașterii 
principiilor Constituției țării". Comi
tetul Central consideră necesar „să 
se acorde guvernului R. P. Polone 
împuternicirile necesare pentru a se 
da o ripostă eficientă acțiunilor dis
tructive care secătuiesc țara și eco
nomia acesteia, care amenință statul 
socialist, orîndulrea socială și secu
ritatea".

în hotărirea plenarei se relevă 
necesitatea de a se trece la înfăp
tuirea reformei economice. începind 
cu ianuarie 1982.

în încheierea hotărîrii se spune : 
„Comitetul Central al P.M.U.P. își 
reafirmă voința fermă de a continua 
procesul înnoirii socialiste și cheamă 
pe toți patrioții care se situează pe 
poziția principiilor constituționale 
ale R. P. Polone să-și mobilizeze 
forțele în cadrul Frontului înțelegerii 
naționale, pentru depășirea crizei, 
prin eforturile comune ale clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectua
lității, prin eforturile întrf^ubii

sesiunii Adunării
Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
BEIJING 30 (Agerpres). — La 

Beijing s-au deschis lucrările se
siunii Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze.

La primul punct al ordinii de zi, 
premierul Consiliului de Stat, Zhao

Ziyang. a prezentat In fața deputa
tion un raport al guvernului asupra 
situației economice actuale și a prin
cipiilor de dezvoltare pe viitor a 
economiei R. P. Chineze.

I
I

g^RGENȚIILE de presa
WwS ne scurt

;ȘȘ»L

ȘEDINȚA A UNEI COMISII A C.A.E.R. La Moscova a avut loc 
ședința a 38-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul statisticii, la care au luat parte delegații ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F.I. Comisia a examinat problemele care-i revin 
din hotărîrile Sesiunii C.A.E.R. și ale Comitetului Executiv al consi
liului, precum și rezultatele analizei statistice privind unele aspecte 
ale procesului de apropiere treptată și egalizare a nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor membre ale C.A.E.R. Totodată, comi
sia a adoptat o serie de materiale metodologice privind indicatorii 
statistici din domeniul transporturilor și serviciilor nemateriale, pre
cum și planul de lucru pe anii 1982—1983.

VIZITA. După cum Informează 
I agenția C.T.K., Erich Honecker, 

secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 

IR.D. Germane, a sosit într-o vizită 
de prietenie la Praga, la invitația 
lui Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C.C.. președintele R.S. 

I Cehoslovace.

BUDAPESTA — După cum in
formează agenția M.T.I., Jânos 

IKâdăr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., s-a întîlnit cu Spyros 
Kyprianou, președintele Republicii 

I Cipru, care se află într-o vizită 
oficială la Budapesta. Părțile — 
subliniază agenția citată — au 
examinat probleme actuale ale si- 

| tuației internaționale, acordînd o 
I atenție deosebită cauzei consolidării 

securității șl colaborării în Europa. 
I FESTIVITĂȚI. După cum infor- 
I mează agenția B.T.A., în orașul

I

Sumen a fost dezvelit un monument 
consacrat aniversării a 13 secole de I 
la întemeierea statului bulgar. La | 
festivitățile care au avut loc a luat 
cuvintul Todor Jivkov, secretar ge- i 
neral al C.C. al P.C.B.. președin- I 
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul- ' 
garia. Concomitent, la Sumen au 
fost inaugurate noile clădiri ale I 
muzeului „Liudmila Jivkova". pre- | 
cum și biblioteci, un teatru in clă
diri restaurate din perioada Renaș
terii bulgare. Totodată, a fost anun
țată intrarea în funcțiune a uzinei 
de aluminiu din localitate — arată 
agenția B.T.A.

ACCIDENT. Lîngă satul Mohai | 
din județul Nograd (R.P. Ungară), | 
la traversarea unei căi ferate un 
autobuz s-a ciocnit cu un tren. în 
urma accidentului 13 persoane și-au 
pierdut viața, iar numeroase altele 
sint rănite.
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