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CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU $1 TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
La Casa Snagov au continuat
convorbirile oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și tovarășul Todor
Jivkov, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.
In cadrul noii runde de convor
biri, tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Todor Jivkov au fost informați
în legătură cu activitatea desfășu
rată de membrii celor două dele
gații în vedereă promovării de noi
forme și mijloace pentru dezvol
tarea In continuare a colaborării
și cooperării reciproc avantajoase,
în spiritul și pe baza înțelegerilor
convenite la nivel înalt. Cei doi
conducători de partid și de stat
au apreciat rezultatele la care s-a
ajuns și au indicat să se ia toate
măsurile pentru realizarea con
cretă în viață a celor convenite.
în continuare, tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov au avut
un larg schimb de păreri în legă
tură cu probleme actuale ale vie
ții internaționale și ale mișcării
comuniste și muncitorești, precum
și cu privire la căile și mijloacele
întăririi în continuare a colaboră
rii și conlucrării româno-bulgare
pe arena mondială.
Apreciindu-se că situația mon
dială rămîne afectată de creșterea
tensiunii și încordării în relațiile
internaționale, a fost reafirmată
hotărîrea României și Bulgariei de
a acționa în continuare pentru
oprirea creșterii confruntării și
reluarea politicii de colaborare,
destindere și pace, pentru stator
nicirea între state a unor relații
noi, întemeiate pe deplină egali
tate în drepturi, pentru rezolvarea
problemelor complexe ce confrun
tă omenirea, corespunzător intere
selor generale ale păcii, progresu
lui economic și social al tuturor
popoarelor.
O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor legate de înfăp
tuirea securității europene. In
acest context, s-a apreciat că în
momentul de față problema fun
damentală pentru Europa o con
stituie oprirea amplasării pe con
tinent a noilor rachete nucleare
cu rază medie de acțiune, tre
cerea la măsuri practice, con
crete de încetare a cursei înar
mărilor, de dezarmare, și în pri

iar

întreaga zi-lumină

la însămînțări

PENTRU 0 NOUĂ CALITATE
1N 1NVĂTĂM1NTUI POLITICO-IDEOLOGIC
Măsuri de permanentă perfecționare, de sporire
a contribuției învățămîntului politico-ideologic la formarea
conștiinței revoluționare, patriotice, la cultivarea hotărîrii
de a înfăptui exemplar politica partidului

mul rînd de dezarmare nucleară,
de înlăturare a pericolului de
război.
în acest cadru au fost apreciate
rezultatele reuniunii de la Madrid,
considerîndu-se ca deosebit de po
zitiv faptul că s-a realizat consen
sul pentru convocarea Conferinței
consacrate măsurilor de creștere a
încrederii, securității și dezarmării
în Europa și s-a convenit organi
zarea unui șir de reuniuni viitoare
care asigură continuitatea proce
sului inițiat la Helsinki.
în cadrul convorbirii a fost sub
liniată necesitatea intensificării eforturilor pentru întărirea colabo
rării, securității și păcii în Balcani.
S-a exprimat convingerea că exis
tă toate condițiile ca, prin eforturi
comune, să se asigure transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii,
lipsită de arme nucleare.
A fost evidențiată, de asemenea,
necesitatea întăririi conlucrării pe
plan internațional în vederea solu

ționării prin mijloace pașnice a
conflictelor din diferite zone ale
lumii, a promovării destinderii, pă
cii și înțelegerii între toate națiu
nile lumii.
în același timp, s-a evidențiat
necesitatea de a se acționa în ve
derea lichidării subdezvoltării, a
decalajelor existente în lume, edi
ficării unei noi ordini economice
mondiale, care să asigure tuturor
statelor posibilități egale de dez
voltare, de progres economic și so
cial.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit, vineri, cu tovarășul Todor
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare
Bulgaria, în cadrul unui dineu. Cu
acest prilej a continuat schimbul

In timpul convorbirilor oficiale

în timpul convorbirii, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
au reafirmat voința Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist Bulgar de a acționa pentru în
tărirea în continuare a prieteniei
și colaborării dintre ele, în folosul
și spre binele celor două popoare,
al cauzei socialismului, progresului
și păcii în lume.
Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie,
de deplină înțelegere și stimă re
ciprocă. \

★
de păreri într-o serie de probleme
bilaterale, precum și cu privire la
aspecte actuale ale vieții interna
ționale.
Dineul a decurs în aceeași at
mosferă de caldă prietenie, de în
țelegere deplină și stimă reciprocă,
caracteristică dialogului românobulgar la nivel înalt, relațiilor
dintre partidele, țările și popoarele
noastre.

Ne aflăm la începutul unui nou an
în învătămîntul politico-ideologic,
acțiune ce are loc anul acesta în con
textul înaltelor exigențe formulate de
secretarul general al partidului în
cuvîntarea la Consfătuirea de lucru
de la Mangalia, în celelalte docu
mente de partid. încă o dată s-a
relevat gîndirea profundă, spiritul
novator al gindirii secretarului
general al partidului, capacita
tea sa de a descifra tendințele noi
ce apar in dina
mica evoluției so
ciale. de a dezvol
tă creator și revo
luționar concepția,
noastră
despre
lume și societate
și a îmbogăți în
mod substanțial
gîndirea sncial-filozofică și ideolo
gică a partidului
cu noi teze și orientări,
confe
rind
orizonturi
largi
activității
practice de for
mare a conștiin
ței socialiste. Cu
deosebire la ple
nara
C.C.
al
P.C.R. din iunie
1982, la Consfă
tuirea de lucru
de la Mangalia
au fost conturate
noi direcții de maximă Însemnă
tate pentru dezvoltarea activită
ții politico-educative, pentru creș
terea forței sale de inrîurire și
mobilizare a oamenilor la în
făptuirea sarcinilor ce le revin.
Din cuvîntările și expunerile se
cretarului general al partidului s-a
conturat o viziune superioară, dina
mică, activă, înnoitoare și in ceea ce
privește conceperea, organizarea și
finalitățile muncii politico-educa
tive desfășurate în societatea noas
tră. O viziune care integrează acti
vitatea educativă amplului proces
constructiv ce se desfășoară în
România de azi, conferindu-i ca
obiective țelul nobil al formării unui
om nou, profund devotat cauzei so
cialismului, sarcina de a contribui
într-o mai mare măsură la înfăp

tuirea cerințelor de care depinde pro
gresul multilateral al țării noastre.
Din această perspectivă dobîndesc
o importanță deosebită aprecierile
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea lichidării rămînerii
în urmă a conștiinței față de nivelul
de dezvoltare al forțelor de produc
ție, al societății noastre în general ;
întronarea unui spirit profund revo
luționar în întreaga muncă educativă
prin promovarea noului, cunoașterea

le slujească fiecare dezbatere ți ac
tivitate educativă.
Importanța deosebită pe care o
acordă conducerea partidului învățămîntului de partid și activității
politico-educative în general decurge
din rolul major pe care îl joacă con
știința politică a oamenilor muncii
în desfășurarea cu succes a operei
de construcție socialistă, în înfăp
tuirea obiectivelor actualului cinci
nal. în condițiile în care am făurit
o puternică ba
ză
tehnico-materială, perfecțio
narea pregătirii
profesionale
și
politice, răspun
derea, dăruirea și
angajarea cu care
comuniștii,
toți
oamenii muncii
acționează la fie
care loc de mun
că reprezintă o
condiție de cea
mai mare însem
nătate pentru uti
lizarea integrală
a mijloacelor de
producție de care
dispunem, pentru
accelerarea pro
gresului economico-social al țării.
Iată de ce prin
cipala cerință pe
care
secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a ridicat-o în
fața învățămîntului politico-ideo
logic este creșterea capacității salo
formative, sporirea contribuției la
educarea în spirit revoluționar a
cursanților, la formarea lor ca
devotați constructori ai cauzei so
cialismului, hotăriți să învingă
orice greutăți pentru triumful idea
lurilor societății noastre.
Este o cerință cu atît mai actuală
cu cit în cursurile învățămîntului
politico-ideologic sint cuprinși circa
10 milioane de oameni ai muncii,
practic întreaga populație activă
a României. Cursurile învățămîntului politico-ideologic trebuie să
asigure cadrul pentru a dezbate și

„E necesar să îmbunătățim activitatea
cercurilor și a cursurilor învățămîntului
de partid în direcția ridicării nivelului
politic, ideologic al comuniștilor, a creșterii
spiritului revoluționar în muncă, în viață
și în luptă"
NICOLAE CEAUȘESCU
tradițiilor glorioase de muncă și
luptă ale clasei muncitoare, ale parti
dului nostru ; dezvoltarea puternică
a atașamentului față de orînduirea
noastră, afirmarea hotărîrii de a
învinge orice greutăți pentru a
asigura progresul neîntrerupt al
construcției socialiste.
Toate aceste cerințe reprezintă un
mobilizator program de lucru pentru
perfecționarea activității din toate
cercurile și formele invățămintului
politico-ideologic, pentru creșterea
capacității sale de influențare și
mobilizare. Pe tot parcursul anului,
propagandiștii,
organizațiile
de
partid vor găsi în aceste ample do
cumente învățăminte și indicații pre
țioase în ceea ce privește organi
zarea învățămîntului politico-ideo
logic, obiectivele pe care trebuie să

Intîlnlre prieteneasca

(Continuare în pag. a IV-a)
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„E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE“
„Unirea de la 1918 a răspuns cerințelor și

legilor obiective ale dezvoltării sociale, bazîndu-se
pe realități fundamentale cum sînt originea și

limba comună, identitatea de interese și aspirații

ale întregului popor dornic să trăiască într-o
singură țară. Românii au trăit secole de-a rîndul

în formațiuni statale diferite, dar, în pofida
acestei fărîmițări, în conștiința lor a rămas
mereu vie ideea unității, a apartenenței la același

unic popor".
NICOLAE

CEAUȘESCU
MAREA ADUNARE NAȚIONALA DE LA ALBA IULIA. 1 decembrie 1918. Relief (detaliu) de Gheorghe Adoc

„E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE I* Sint aceste cuvinte, des
prinse din cadențele unui imn nemuritor, expresia unui mare
adevăr al istoriei noastre naționale. Acela că in inimile și în
conștiințele românești idealul Unirii a fost mereu viu.
Nevoiți să viețuiască secole la rind in mai multe formațiuni
statale, românii au fost conștienți mereu că „despărțit ori de
părtat fratele-i tot frate", că undele pirîului fără putere al Milcovului ori spinările de piatră ale maiestuoșilor Carpați nu sint
decît vremelnice hotare. Au fost mereu conștienți că sint fii ai
aceluiași popor, de străveche obîrșie, că prin strămoșii lor getodaci iși aveau înfipte în această vatră adînci, multimilenare ră
dăcini. li unea cu o puternică," cu o trainică legătură, limba co
mună, purtînd neschimbat prin timp sigiliul Daciei și al Romei,
felul identic de a simți, a gindi și a fi, obiceiurile și portul, cintecul și dansul, speranțele de înfăptuit, nevoile de împlinit —
aceleași de o parte și de alta a Carpaților.
Un mesqj răscolitor străbate deci spre noi din filele cărții de
Istorie - mesajul unității, al hotărîrii nestrămutate a înaintașilor
de a-și făuri propriul stat unitar. Acesta a fost dorul cel mare
care, generație după generație, a încălzit inimile, această a fost
făclia care a luminat drumul lung și eroic spre ziua de dreaptă
Sărbătoare, de măreață cucerire istorică de la 1 Decembrie 1918*

De aceea, în inima și conștiința noastră, a generației de azi,
unitatea are valoare de neprețuit. Cinstind în acest an mo
mentul împlinirii idealului istoric al unității, poporul aduce oma
giu fierbinte înaintașilor care au pregătit ziua de apoteoză de
acum 65 de ani și face solemn legămînt : de a păstra neclintit
unitatea țării, de a acționa ca un singur om, ca o unică și
uriașă inimă pentru propășirea patriei scumpe, pentru ca Româ
nia să se înalțe liberă sub soare, mai mîndră și demnă. Mesa
jului de unitate al Albei lulia, generațiile ce edifică azi Româ
nia socialistă, îi adaugă, așa cum ne îndeamnă secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, semnele iubirii
adînci pentru țară : faptele de muncă așezate sub pecetea unei
înalte responsabilități sociale, politice — mărturie peste timp că
și-au înțeles pe deplin datoriile, și-au asumat și au împlinit visul
de aur al poetului : României, la trecutu-i mare, mare viitor.
...Filele documentelor istorice poartă spre noi speranțele, idea
lurile înaintașilor, lupta lor pentru unitate și independență și
spun că pe cuprinsul patriei nu este o palmă de pămint care
să nu fi fost martora acestui țel îndelungat și statornic. Cîteva
asemenea mărturii istorice, care atestă cît de vechi este visul
unirii, cîtă dăruire și jertfă au trebuit spre a se împlini, prezen
tăm în pagina de față.
»

„Toți românii dintr-o fîntînâ au izvorit"
„TOȚI DINTR-O FlNTlNA AU IZVORIT
ȘI CURA". Este o celebră mărturie istorică
această memorabilă formulare care atestă
că românii erau adine pătrunși de adevărul
că sînt fiii aceluiași popor, că legăturile
dintre ei sînt firești, legitime, drepte. Și
sînt multe asemenea mărturii. La 1558,
munteanul Stănilă vornicul scria brașove
nilor : „Știți bine că fără noi voi nu puteți
fi ți țara voastră, Țara Bîrsei, fără țara
noastră nu poate". Era o idee ce se întipă
rise adine în cugete, de vreme ce. cîteva
decenii mai tîrziu, la începutul secolului
următor, un moldovean, vornicul din
Cîmpulung, se adresa bistrițenilor cu vorbe
asemănătoare. „Acest cap de țară a Mulduvei nu poate hi fără dumniavoastră și
dumnilor-voastre incă are hi îndemână cu
noi".
Asemenea legături, asemenea osmoză su
fletească ce unea într-un singur mănunchi
poporul, au fost de timpuriu sesizate de
mințile clarvăzătoare și considerate drept
un factor fundamental de care trebuiau să
țină seama toate proiectele politice ce pri
veau viitorul. La 1629, patriarhul constantinopolitan, Chirii Lucaris, îi scria princi
pelui Transilvaniei, Gabriel Bethlen. despre
„legătura de singe și simțiri care trăiește,
in. mod tainic, dar cu atit mai puternic,
intre românii din Țara Transilvaniei și in
tre locuitorii ’țării Munteniei și Moldovei".
Trăind în sufletul poporului, idealul uni
tății avea să fie apoi afirmat și argumen
tat cu putere în scrierile cărturarilor care,
lucrînd într-o parte a pămîntului românesc,
au scris și au lucrat pentru întregul neam.
La temelia activității tipografice a Iui Co
reei în veacul al XVI-lea, stătea nevoia
acută de carte în limba vorbită și înțe
leasă de întregul popor român, convin
gerea că „mai bine e a grăi cinci cuvinte
cu ințeles decit 10 mie de cuvinte neînțe
lese in limbă străină". In numele acestui
iideail. „biruit-au gîndul" logofătului Miron
Costin, care pe urmele lui Grigore Ureche,
•-a aplecat asupra trecutului românesc,
evidențiindu-i marile sale adevăruri. Iar
unul dintre acestea era cel al originii co
mune a tuturor românilor : moldoveni,
munteni, transilvăneni. Scria deci Miron
Costin :

„Numele cel mai adevărat, au
tentic, de la primul descălecat
prin Traian este român sau romanus, care nume acest popor
l-a păstrat întotdeauna intre din
ții și... același nume este dat în
deobște și muntenilor, și moldo

venilor, și celor ce locuiesc în
Țara Transilvaniei. (...) Locul
dară acesta unde este acum
Moldova și Țara Muntenească
este drept Dachia, cum și tot Ar
dealul cu Maramoroșul și cu Ța
ra Oltului".
Se întîlnea în aceste gînduri eruditul
cărturar moldovean cu spusele altui învățat
al acelei vremi — stolnicul muntean Con
stantin Cantacuzino. „însă rumâni în
țeleg nu numai aceștia de aici (de la
sud de Carpați n.n.), ce și den Ardeal,
carii încă și mai neaoși sînt, și mol
dovenii și toți cîți și intr-altă parte

se află și au această limbă... tot unii
sînt. Ce dară pe aceștia, cum zic,
tot romani îi ținem, că toți aceștia
dintr-o fintină au izvorit și cură".
Pentru domnul-cărturar Dimitrie Cantemir, Moldova, Ardealul, Muntenia nu con
stituiau decit părți ale unui întreg care
fusese o realitate în vechime — Țara Româ
nească — pe cane vitregiile vremurilor o îm
părțiseră în trei țări, locuite de același popor.
Suna, astfel, ca un program de luptă titlul
lucrării pe cane Cantemir o închină istoriei
acestei popor unitar, „Hronicon a toată
Tara Românească (care apoi s-au împărțit
in Moldova, Muntenească și Ardealul)".
Adică programul reclădirii întregului,
al adunării între fruntariile unui sin
gur stat a ramurilor aceluiași trunchi.

„...Mai cu dinadins trebuința
urmează să aveți corespondențe
cu dumnealor boierii moldoveni,
ca unii ce sîntem de un neam,
de o lege și supt aceeași stăpînire și ocrotiți de aceeași putere.
Așadar, urmează să știm cele ce
să fac acolo și să le vestim ceste
de aici, ca, fiind la un gînd și in
tr-un glas cu Moldova, să putem
ciștiga deopotrivă dreptățile acestor Prințipaturi, ajutorindu-ne
unii pe alții”.

voluției românești din anul 1848. Atunci,
prin gîndurile și faptele sale, un întreg
popor a arătat lumii că socotește, așa cum
suna gîndul lui Kogălniceanu, că unirea este
„cheia bolței, fără care s-ar
prăbuși tot edificiul național” ;
„o unire dorită de veacuri de toți
românii amînduror Principatelor,

o unire pe care, după spiritul
timpurilor, cu armele in mină au
vroit să o săvîrșească Ștefan cel
Mare și Mihail Viteazul, carele și
ajunsese a se intitula : domn al
Țării Românești, al Moldovei și
al Ardealului”.

„Noi vrem să ne unim cu tara!"
„Trăiască Moldova ! Trăiască Valahia !
Dar învredniciți să fim să putem striga
într-o zi : Trăiască România unită ! Atunci,
fraților, soarele luminei va pătrunde și va
împrăștia adîncul întuneric in care zăcem :
atunci numai vom fi ceea ce trebuie să
fim, adecă fiii unei singure și puternice
moșii ! In visurile mele, înflorit se arată
viitorul României".
Aceste gînduri ale lui COSTACHE
NEGRI, rostite în decembrie 1848, cuprin
deau în ele gîndurile românilor de pretu
tindeni.
Revoluția de la 1848 fusese, așa cum se
cunoaște, înăbușită. Dar idealurile ei au
rămas vii în inimile, în conștiințele româ
nilor. Și dintre aceste idealuri, cel mai
măreț, cel maj arzător, cu rădăcini adînci,
puternice în întreaga istorie a poporului
nostru, s-a dovedit a fi idealul unității
naționale.
Bălcescu scria, nu fără îndreptățită mîndrie patriotică, într-un moment în care
patriotismul vibra ca o înflăcărată chemare
la lupta revoluționară, că „unitatea națio
nală fu visarea iubită a voievozilor noștri
cei viteji, a tuturor bărbaților noștri cei
mari, care întrupară în sine individualita
tea și cugetarea poporului, spre a le ma
nifesta lumii". Pentru unitatea națională,
arată marele patriot revoluționar, „ei tru
diră, munciră, suferiră și muriră ; pentru
dinsa Mircea cel Bătrîn și Ștefan cel Mare
se luptară toată viața lor îndelungată;
pentru dinsa Mihai cel Viteaz cade ucis în
cimpul de la Torda",.. Și, așa cum istoria
a confirmat, tot unitatea națională „fu
visarea iubită" a revoluționarilor de Ia
1848; „Eu — rostise Mihail Kogălniceaniu — privesc ca patria mea toată
acea întindere de loc unde se vorbește
românește și ca istorie națională istoria
Moldovei, a Valahiei și a fraților din Tran
silvania".
Acesta era climatul în care, exprimînd
dorința cea mare a tuturor generațiilor tre

cute, a generației de la jumătatea veacului
al XlX-lea, ca principatele române să se
unească într-un singur stat. Costache Negri
visa la viitorul României.
România viitoare era gîndită de revolu
ționarii moldoveni. Peste ani, într-un proces-verbal al unei ședințe a Adunării ad-hoc
a Moldovei, din 7 octombrie 1857, avea să
se înscrie umil dintre cele mai puternice
motive ale acestui vis cît o întreagă
istorie :

„Pentru că avem același
început, același nume, aceeași
limbă, aceeași religie, aceeași
istorie, aceeași civilizație, ace
leași instituții, aceleași legi și
obiceiuri, aceleași temeri și ace
leași speranțe, aceleași trebuin
țe de îndestulat, aceleași hotare
de păzit, aceleași dureri în tre
cut, același viitor de asigurat și,
in sfîrșit, aceeași misie de îm
plinit”.

România viitoare era gîndită de revolu
ționarii din Țara Românească. Aici cuvin
tele lui Nicolae Bălcescu însuflețeau ma
sele : „A crea o nație ! O nație de frați,
de cetățeni liberi, aceasta este, români,
sfinta și marea faptă !“,
România viitoare era gîndită de revolu
ționarii din Transilvania. Spre Blaj, spre
Cîmpia Libertății, unde din zeci de mii de
piepturi au răsunat memorabilele cuvinte
„Noi vrem să ne unim cu țara", se îndrep
tau oameni din toate părțile Transilvaniei.
„Ii mina către Blaj — cum notează Gheorghe
Sion — istoria cu suferințele trecutului și
ale prezentului, dreptul național, iubirea
patriei. Veneau cete-cete. Un spectacol

măreț se înfățișa înaintea privirilor, un
important eveniment istoric care înflăcăra
inimile și îmbărbăta conștiințele ; -de
ne-ar frige, de ne-a fierbe, de-am ști că
ne-am potopi cu toții acolo, toți om merge
pe ziua pusă la Blaj*".
Anul 1859 a fost momentul măreț în
care acest vis secular a început să prindă
viață. Venit din istorie, consolidat în vii
toarea revoluției de la 1848, gîndul de a
înfăptui o țară unică, România, prindea
noi aripi după ce, prin voința poporului,
‘ Moldova și Țara Românească âu format
un singur stat, omogen, unitar, așa cum
era firesc, așa cum era drept

„Străbunii noștri ne-au con
servat limba și pămîntul strămo
șesc ,* părinții noștri, generațiu*
nea care se duce, au făcut Uni
rea, independența și mult lucrat-au pentru libertate. Acum e rîn
dul nostru : nouă ne este dat a
completa unitatea națională, a
întări libertatea și a face ca ega
litatea să nu fie un van nume”.

Aceste cuvinte sînt cuprinse în articolul
„România față cu principiul naționalități
lor", apărut în revista „Dacia viitoare",
nr. 2 din 1883.
De fapt, așa a gîndit, așa a simțit fie
care generație : că îi este dat a completa
unitatea națională. Pentru că această uni
tate a existat dintotdeauna în mințile și în
inimile românilor. Ideea unității naționale
s-a dezvoltat, an de an, secol după secol,
fiecare generație avînd propria ei contri
buție la dezvoltarea conștiinței naționale,
la întărirea legăturilor dintre cele trei
principate, la înfăptuirea Unirii, măreață
operă a tuturor fiilor țării, români, ma
ghiari, germani, a întregului nostru popor.

în numele dragostei de patrie

INTRAREA LUI MIHAI VITEAZUL IN ALBA IULIA. 1 noiembrie 1599. Pictură de C. Lecca

„Pentru o Românie slobodă și independentă"
UNIREA FACE PUTEREA. Din această
Idee a izvorit și gîndul lui Tudor Vladimirescu cînd, adresîndu-se unor demnitari
munteni, cerea să stabilească strînse legă
turi cu Moldova :

revoluționară din 1838—1839, condusă de
Ion Cîmpineanu, inițiatorii săi considerînd
ca o sacră datorie „dă a mîntui suverani
tatea română, dă a întoarce o patrie slo
bodă și independentă către toate mădula
rele răspîndite ale neamului lor". Acelu
iași scop i-a fost consacrată viguroasa miș
care politică din anii 1844—1845 din Tran
silvania, codusă de revoluționarul Eftimie
Murgu. Și mai ales a fost acesta telul re

Și tot la cîștigarea drepturilor lor, de
multe secole zilnic călcate în picioare de
nobilimea maghiară, se gîndeau atunci și
țăranii români transilvăneni. Și tot prin
ajutorarea dintre toți românii vedeau ei
calea atingerii acestor dreptăți. Caldă și
vie a fost speranța izvodită în sufletele lor
de ridicarea „obștii locuitorilor" din Mun
tenia condusă de Tudor din Vladimiri spre
a reintemeia o patrie liberă și unită. De
aceea, numele lui Tudor — „Todoraș, Todoruț" — „craiul nou" așteptat de la moar
tea lui Mihai Viteazul se afla pe buzele
țăranilor ardeleni, care vedeau reînviate
vremurile' eroice ale lui Horea. Ceea ce,
așadar, raporta atunci cornițele de Hune
doara — „toate împrejurările arată că țără
nimea română de aici privește cu simpatie
evenimentele din Tara Românească și, in
caz că s-ar produce o incursiune din partea
aceea, s-ar arăta fără îndoială dispusă să i
se alăture" — nu se putea localiza doar in
acele părți, ci dobîndea valoarea unui sim
bol pentru o stare de spirit mai largă. Stare
de spirit ce se explica prin identitatea de

aspirații a tuturor românilor, prin dorința
lor de a-și constitui un stat național unitar.
Era dorința care avea să concentreze toate
puterile, toate energiile, toate gîndurile po
porului. La ea se referă diplomatul francez
Bois-le Comte în 1834, scriind : „Crearea
unui mare ducat al Daciei, care să reu
nească cele două principate, mi s-a părut a
fi aici expresia dorinței celei mai generale
a acestei țări ; am căutat să mă pun în le
gătură la Iași cu toți, cei ce păreau a fi
oameni care luau cit de cît parte la treburi,
și, fără ca eu să-i fii provocat in nici un
fel, toți, după primele fraze schimbate
între noi, ajungeau să-mi exprime această
dorință (...) La București am găsit aceeași
dorință in adîncul sufletelor".
Nenumărate au fost încercările îndreptate
spre această țintă. Pentru că românii au
înțeles limpede că spre a putea trăi liberi,
stăpîni pe soarta lor, spre a progresa în
ritm mai alert, pe măsura energiilor șl ca
pacității lor creatoare, trebuiau să reali
zeze Unirea.
Acestui scop i-a fost subsumată mișcarea

Străbunii noștri și-au făcut datoria...
Gîndul acesta era viu în pragul, sfirși tul ui
secolului al XlX-lea. Secol în care s-a în
făptuit unirea Moldovei cu Țara Româ
nească. Secol în care a fost făurită și recu
noscută România. Secol în care, procla
mată la 9 mai 1877, independența a fost
pecetluită pe cîmpul de bătălie. Pe bună
dreptate scria revista „Dacia viitoare" că
„părinții noștri, generațiunea care se duce,
au făcut Unirea, independența și mult lucrat-au pentru libertate".
Unitatea națională s-a înscris. încă în
secolul XIX, ca un măreț ideal al miș
cării muncitorești, al socialiștilor români.
Luptînd împotriva exploatării, a nedreptă
ților din țară, pentru instaurarea unei for
me avansate, democratice de organizare a
statului, socialiștii români aveau pe deplin
conștiința faptului că o Românie democra
tică nu poate fi decit o Românie unită,
liberă și independentă. De aceea, încă de
la constituirea sa, în anul 1893, Partidul
Social-Democrat al Muncitorilor din Româ
nia a înscris pe flamurile sale de luptă
realizarea unității național-statale. „Voim
o Românie liberă, unită și puternică" —
iată unul dintre principalele obiective de
luptă ale muncitorimii din patria noastră,
„Acum e rîndul nostru"... O nouă gene
rație era chemată să întregească unitatea
națională. Ea a fost să se înfăptuiască la
Alba lulia, orașul biruinței lui Mihai Vi
teazul ; orașul suferințelor lui Horia și
Cloșca ; orașul în care s-au născut cuteză
toare visuri de Unire.
Anii de după 1 decembrie 1918 au prile
juit o și mai puternică afirmare a luptei
clasei muncitoare, întrunind în rîndurile ei
oameni ai muncii români, maghiari, ger
mani. de alte naționalități, a partidului co
munist, făurit la 8 mai 1921, pentru consoli
darea unității naționale, pentru independen
ța patriei. în momentele de cumpănă ale is
toriei patriei, cînd nori grei s-au abătut
asupra țării, cînd fascismul, aflat în plină
ascensiune în Europa, a atentat la unitatea
României, la integritatea ei teritorială,
partidul comunist a ridicat stindardul
luptei pentru apărarea ființei naționale :
„Ne cheamă la luptă sing ele lui Doja,

Horia și Tudor Vladimirescu. Ne cheamă
la luptă dragostea de țară, pe care nu vrem
să o vedem sfîșiată și cotropită, dragostea
de acest popor, pe care nu-l vrem înge
nuncheat și robit". Dealtfel, în anii ame
nințării fasciste, în anii în care tara
era in pericol, partidul comunist s-a
afirmat drept cea mai consecventă forță
politică în lupta pentru apărarea patriei.
Printre cei care, cu patriotică dăruire,
s-au ridicat împotriva fascismului, a Dic
tatului de la Viena, împotriva antrenării
României într-un război pe care nu-l dorea,
s-a aflat, încă din anii cei mai tineri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. revoluționarul con
secvent, patriotul înflăcărat, care. azi. este
conducătorul iubit și stimat ăl partidului și
statului nostru. La Craiova, în 1934, cînd
s-a ridicat în apărarea conducătorilor lupte
lor ceferiștilor și petroliștilor, al căror pro
ces se desfășura acolo,, la Brașov, în 1936,
cînd a făcut să se audă chemările parti
dului la vigilență, la unirea forțelor împo
triva pericolului fascisț, la 1 mai. 1939, cu
prilejul puternicei manifestări de la Bucu
rești împotriva fascismului și a războiului,
în alte și alte împrejurări istorice, mili
tantul comunist Nicolae Ceaușescu și-a
făcut o datorie de onoare din prezenta între
cei ce erau mereu în fruntea marilor ac
țiuni politice pentru apărarea independen
ței și integrității țării.
Experiența acțiunilor de luptă ale parti
dului din deceniul al patrulea va fi plenar
folosită pe baricadele revoluției sociale și
naționale, antifasciste și antiimperialiste
din august 1944, moment ce a marcat în
ceputul unei etape noi. superioare în lupta
poporului român pentru înfăptuirea mă
rețului său ideal multimilenar — idealul
unității naționale.
Cercetarea istoriei patriei, această preg
nantă mărturie a vieții progresive a unul
brav popor care a știut și a reușit, întot
deauna, prin lupte și prin jertfe nepieri
toare, să-și apere ființa și glia strămo
șească, a devenit astăzi, în societatea noas
tră socialistă, o datorie de onoare. Trăim
o epocă eroică și, în mod firesc, partidul
nostru comunist, secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, arată o preo

Celebrarea actului Istoric de la 1 decembrie 1918 într-un climat
în care întregul nostru popor face dovada unei înalte răspun
deri față de prezentul socialist, privește cu încredere spre vii
torul comunist, constituie pentru toți fiii patriei, fără deosebire
de naționalitate, un însuflețitor și emoționant prilej de a-și uni
energiile, de a munci cu pasiune, cu abnegație, cu elan creator,

cupare fundamentală pentru cinstirea tutu
ror înaintașilor care s-au sacrificat eroic
pentru păstrarea ființei noastre naționale,
care și-au făcut un crez din slujirea inte
reselor și aspirațiilor poporului nostru.
Sîntem, astăzi, martori și părtași la gran
dioasa operă condusă de partid : făurirea
societății socialiste multilateral dezvoltate,
în munca și în viața noastră își găsesc
împlinire năzuințele și idealurile seculare
ale generațiilor trecute. Totodată învățăm
din faptele lor, din pildele lor de eroism.
Lupta pentru unitatea națională este una
dintre marile lecții, poate cea mai mare,
ale istoriei poporului nostru. în acest an
se împlinesc șase decenii și jumătate de la
făurirea statului național unitar, de la în
cununarea, printr-un măreț act istoric, a
strădaniilor și a jertfelor de veacuri ale
generațiilor de înaintași pentru ca unirea
să nu rămină numai un vis, numai un
ideal, ci să devină realitate. Unirea s-a
împlinit la 1 decembrie 1918. Dar ea se
consolidează cu adevărat acum, în anii edi
ficării noii societăți în România.
Are bogate semnificații faptul că aceste
momente omagiale din preajma zilei de
1 decembrie 1918, încărcate de fiorul unui
însuflețitor patriotism, izvorăsc din sufle
tul unui popor pe deplin conștient că de
aproape 19 ani, în această rodnică etapă de
după cel de-al IX-lea Congres, este martor
și ctitor, sub conducerea partidului, al unor
prefaceri economice și social-politice fără
egal în întreaga istorie a României.
în toți acești aproape 19 ani, din 1965 și
pînă în prezent, prin munca avîntată a po
porului, pe deplin unit în jurul partidului,
al secretarului său general, au cunoscut o
puternică dezvoltare industria, agricultura,
știința, învățămîntul și cultura, s-a lărgit
și s-a perfecționat democrația muncito
rească, socialistă, s-a afirmat umanismul
revoluționar, au înflorit orașele și satele.
Așa cum pe drept cuvînt releva tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „numai în deplină uni
tate, numai prin munca unită a poporului
vom făuri socialismul dezvoltat și comunis
mul in România, vom asigura independența
și suveranitatea patriei".

strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pre
ședintele republicii, pentru continua înflorire a României socia
liste, pentru afirțnarea ei liberă, suverană, independentă.
Pagină realizată de Silviu ACHIM șl Adrian VASILESCU
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Tovarășului EZEKIAS PAPAIOANNOU

TELEGRAMA

Secretar general al Partidului Progresist
al Oamenilor Muncii din Cipru — A.K.E.L.

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al guvernului, a tri
mis o telegramă tovarășului Fam
Van Dong. președintele Consiliului
de Miniștri al Republicii Socialiste
Vietnam, în legătură cu pierderile
de vieți omenești si distrugerile pro
vocate de taifunul care s-a abătut
recent asupra regiunii de nord a
tării, prin care transmite expresia
sentimentelor de profundă compa
siune și adresează sincere condolean
țe familiilor celor dispăruți.

Stimate tovarășe Ezekias Papaloannou,
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere
vă transmit un cald salut tovărășesc, urări de sănătate, viață îndelungată,
de noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată înfăptuirii aspirațiilor
și drepturilor legitime ale poporului cipriot, asigurării independenței și su
veranității patriei, cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Să ne unim forțele pentru a edifica o Europă

Cu privire la convocarea sesiunii C.A.E.R.

a păcii și colaborării, fără arme nucleare I

La
tala
mane
dința
liului

ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

18 octombrie a.c., In capi
Republicii Democrate Ger
-- Berlin — se va deschide șe
a XXXVII-a a Sesiunii Consi
de Ajutor Economic Reciproc.

Încheierea

economice

în conformitate cu Înțelegerea re
alizată, ședința sesiunii se va des
fășura la nivelul șefilor de guverna
din țările membre ale C.A.E.R.

lucrărilor

La București s-au încheiat, vineri,
lucrările celei de-a IX-a sesiuni a
Comisiei economice mixte românoamericane.
Delegația română a fost condusă
de Vasile Pungan, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice
internaționale, Iar delegația ameri
cană de Malcolm Baldrige, secretar
pentru comerț al S.U.A.
La lucrările sesiunii au participat
membrii Consiliului economic româno-american, precum și reprezentanți
ai unor mari firme americane.
în spiritul Înțelegerilor convenite
cu prilejul dialogului romftno-american la nivel înalt și prevederilor
Acordului pe termen lung de coope
rare economică, industrială și tehni
că, cele două delegații au analizat
stadiul actual și perspectivele rela
țiilor economice dintre cele două
țări, modul în care s-a acționat pen
tru Înfăptuirea hotărîrilor adoptate
la precedenta sesiune în vederea
creșterii schimburilor comerciale bi
laterale șl dezvoltării colaborării în
diferite sectoare de interes comun.
Ambele părți și-au afirmat dorința
de a amplifica relațiile dintre ele pe
baze reciproc avantajoase. In acest
scop au fost analizate noi acțiuni și
forme menite să conducă la lărgirea

din

Inițiative de larg ecou, care exprimă
voința și năzuințele întregului popor
însuflețită adunare desfășurată
Ieri la Întreprinderea de autocami
oane din Brașov a constituit o pu
ternică manifestare a adeziunii de
pline a acestui detașament de
frunte al muncitorimii brașovene
față de politica externă a țării, față
de inițiativele și demersurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în ve
derea preintîmpinării unui dezastru
nuclear, pentru reluarea și apro
fundarea politicii de pace și inde
pendență, de înțelegere și colabo
rare.
Sosind din toate secțiile și atelie
rele uzinei, participanții la aduna
re, reprezentînd colectivul de 24 000
de oameni ai muncii din întreprin
dere, scandau :
„Nu rachete în
Europa l“, „Dezarmare — pace !“,
„Partidul — Ceaușescu — Româ
nia
„Să barăm calea unui nou
război !“.
Arătînd, în cuvintul său, că po
poarele Europei — leagănul atîtor
cuceriri ale minții omenești — nu
trebuie să accepte instalarea de noi
arme de distrugere în masă, mais
trul Dionisie Man, Erou al Muncii
Socialiste, a spus : „Este convinge
rea noastră că, prin voința și ac
țiunea lor unită, masele cele mai
largi, popoarele continentului pot
făuri' o armă mai puternică decit
cea nucleară — arma păcii și cola
borării. Tocmai de aceea, ne unim
glasul cu acela al tuturor popoare
lor continentului și cerem răspicat
șă se renunțe la amplasarea noilor
rachete, să se treacă la retragerea
și distrugerea celor existente. Nu
mai lichidarea armamentului nu
clear poate oferi garanția că asupra
Europei și a lumii nu se va abate

pîrjolul atomic, că popoarele se
vor putea consacra înfăptuirii as
pirațiilor lor de progres și bună
stare".
Aceeași idee a fost reluată de
muncitorul Wilhelm Zoppelt care,
după ce a relevat că inițiativele de
pace ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu se bucură de un larg
ecou în lume și exprimă voința co
lectivului său de muncă, a între
gului nostru popor, a spus : „Ni
mic nu este mai de preț decît pa
cea, decît posibilitatea de a munci
în liniște pentru făurirea unei vieți
tot mai bune pentru noi, pentru
generația de mîine. Sprijinind cu
putere activitatea intensă a pre
ședintelui țării, în vederea împlini
rii acestor năzuințe, răspunzînd
apelului F.D.U.S., sîntem hotărîțî
să facem totul pentru ca. alături de
întregul nostru popor, de toate po
poarele europene să contribuim la
lupta pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru transformarea Eu
ropei într-o zonă'fără arme nuclea
re". în cuvintele lor, muncitoarele
Maura Popescu, Anica Mincu, lă
cătușul Alexandru Szeredai și teh
nicianul David Lospa au relevat
necesitatea de a se trece la redu
cerea cheltuielilor militare, de a nu
se întreprinde nimic care să ducă
la agravarea situației internaționa
le, ca guvernele, toți factorii de
răspundere să acționeze numai și
numai în vederea asigurării* păcii.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții au adresat
o telegramă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, în care se spune, prin
tre altele : ,

Dinii, încă n dată, cea mai înaltă apreciere excepționalei dumnea
voastră contribuții la cauza nobilă a apărării păcii, a libertății și vie
ții poporului român, ale tuturor popoarelor lumii, vă încredințăm,
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu
dăruire revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne
și externe a partidului și statului nostru, a prevederilor Programului
partidului, a hotărîrilor Congresului al XH-lea și ale Conferinței Na
ționale. Vom munci cu inaltă răspundere muncitorească pentru ca
produsele pe care le realizăm și le exportăm să slujească progresului
și bunăstării, să poarte in lume mesajul nostru de prietenie și cola
borare, dorința noastră fierbinte de a se asigura o pace trainică in
Europa și in întreaga lume.

Cuceririle științei și tehnicii să fie
puse exclusiv in slujba păcii
și progresului!
într-o entuziastă adunare, desfă
șurată la Institutul de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru echipamente energetice din
București, numeroși cercetători și
proiectanți și-au exprimat adeziu
nea deplină la strălucitele inițiati
ve ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, consacrate opririi cursei
înarmărilor, și în primul rînd a
celor nucleare, pronunțîndu-se ferm
împotriva amplasării de noi rache
te cu rază medie de acțiune în Eu
ropa, pentru reducerea celor exis
tente la niveluri cit mai scăzute,
pînă la eliminarea armamentului
atomic de pe continentul nostru.
„Ne exprimăm deplinul acord cu
Inițiativele de pace ale președinte
lui României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care au un amplu ecou
în țara noastră și pe plan mon
dial, și sprijinim întru totul Ape
lul pentru dezarmare și pace al

F.D.U.S., a spus dr. ing. Constantin
Haiduc. Cercetătorii științifici, proiectanții și ceilalți oameni ai mun
cii din institutul nostru susțin din
toată inima activitatea Comitetului
„Oamenii de știință și pacea", inițiat
și condus în mod strălucit de tova
rășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știință și
Tehnologie, eminent om politic și
savant de renume mondial. în acest
spirit, cerem tuturor oamenilor de
știință de pretutindeni ca minuna
tele cuceriri ale geniului uman, ale
științei și tehnicii moderne să fie
puse exclusiv în slujba păcii și pro
gresului și nu a distrugerii și
războiului".
Vorbind în numele tinerilor din
institut,
muncitorul
Alexandru
Bodocea a declarat : „Noi, cei care
nu am cunoscut ororile războiului
mondial decît din cărți sau filme,

condamnăm cu fermitate produce
rea de arme de distrugere în masă,
solidarizîndu-ne cu toți cei care
luptă pentru pace, progres și bună
starea oamenilor. - Noi, tineretul
revoluționar al acestui institut, nu
vom precupeți nici un efort pentru
a urma și transpune în viață po
litica înțeleaptă a partidului și
statului nostru, sprijinind cu hotărire
inițiativele
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de amplu ecou
internațional, privind oprirea am
plasării de noi rachete nucleare în
Europa, retragerea și distrugerea
celor existente. Ne angajăm să
facem tot ce depinde de noi pen
tru înflorirea continuă a patriei,
să ne aducem întreaga contribu
ție la înfăptuirea năzuințelor de

pace și progres ale întregii ome
niri".
In același spirit au vorbit subinginerul Marin Pitiș, proiectanta
Eugenia Iacob și inginerul proiec
tant principal Gabriela Constanti■nov. care au subliniat, totodată,
cerința ca oamenii politici, guver
nele să asculte de glasul popoa
relor. să acționeze pentru a se
pune capăt irosirii unor uriașe can
tități de bunuri materiale, a pu
terii creatoare a milioane de oa
meni în scopul înarmării, pentru
punerea acestora în folosul pro
gresului întregii omeniri.
Cei prezenți la adunare au adop
tat o telegramă adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se
spune :

Tanzania
La aeroportul Otopenl, delegația a
fost salutată de tovarășii Emil Bobu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., și Olimpia Solomonescu, membru supleant al C.C.
al P.C.R., adjunct de șef de secție
la C.C. al P.C.R.

relatări ale reporterilor și corespondenților oScînteii“
■ In comuna Lehllu Gară, Ju
dețul Călărași, s-a dat in folosință
un nou spital cu 100 locuri, iar in
comuna Gurbănești un bloc de lo
cuințe destinat lucrătorilor din agri
cultură.
■ De la începutul anului și pină
in prezent, la cea mai tinără uni
tate economică din orașul Roșiori
de Vede — întreprinderea de trico
taje - s-au asimilat în fabricație
250 de produse noi, toate creație
proprie, care Se bucură de frumoase
aprecieri din partea beneficiarilor.
■ Odată cu începerea noului an
școlar, la spațiile existente în ju
dețul Suceava s-au adăugat noi
săli de clasă, laboratoare și ate
liere de practică productivă. Prin
tre localitățile in care au fost date
in folosință noi și moderne edificii
școlare se numără Ciocănești, Bosanci și Mălini.
■ Stațiunile de mecanizare a agriculturii din județul Tulcea au in
tensificat ocțiunile de recondiționa
te a pieselor de schimb, in acest
an, mecanizatorii tulceni ou recon
diționat piese in valoare de aproa
pe 20 milioane lei, cu peste 3 mi
lioane lei mai mult decit prevede
rile planului.
■ Rețeaua turistică a județului
Bistrița-Năsâud s-a imbogățit cu un
nou obiectiv reprezentativ : com
plexul hotelier și de alimentație
publică „Tlhuțo", amplasat • intr-un
cadru natural de o rară frumusețe
peD.N. 17.
■ Intr-o serie de unități econo
mice și sociale din municipiul Bis
trița au Intrat In funcțiune sau
sint in fază de finalizare instalații

Din oțel să facem pluguri, nu arme
nimicitoare!
„Sîntem profund recunoscători to
varășului Nicolae Ceaușescu pen
tru modul magistral în care acțio
nează, în numele întregii noastre
națiuni, pentru o lume care să se
întemeieze și să se conducă exclu
siv după normele dreptului inter
național. ale rațiunii și înțelegerii".
Exprimînd gîndurile și sentimen
tele specialiștilor de la centrul de
cercetare și proiectare al combina
tului, inginera Silvia Criș a spus :
„Noi, cercetătorii români, vrem să
lucrăm în pace și pentru pace.
Pentru că numai în condiții de
pace cercetătorul poate să creeze
pentru binele oamenilor, oțelarul
să producă oțel, țăranul să-și cul
tive ogorul, iar pruncul să-și doar
mă somnul liniștit". Referindu-se
la răspunderea uriașă ce revine
Oamenilor politici, maistrul lami
nator Anghel Spătaru a declarat :
„Cerem să nu se treacă peste vo
ința popoarelor europene și să nu
se instaleze noi rachete nucleare
pe continent, iar cele existente să
fie retrase și distruse !“.
In încheierea adunării, partlcipanții au adoptat o tele
gramă adresată tovarășului Nicolae
Ceaușescu, în care se spune :

de încălzit apă menajeră cu ajuto
rul energiei solare. Ele au o supra
față de captare de 2 100 mp și vor
aduce anual o economie de com
bustibil convențional de peste 157
tone. Autorii instalațiilor sint con
structori de mașini de la întreprin
derea de utilaj tehnologic.
■ Tehnicieni și maiștri de la Di
recția regională căi ferate lași au
realizat compostoare electrice pen
tru legitimații de călătorie, numai
pe bază de componente în structura
cărora se află materii prime indi
gene, sporindu-le concomitent și
capacitatea de utilizare, compara
tiv cu cele existente. Noile compos
toare funcționează cu bune rezul
tate la Agenția de voiaj C.F.R. din
lași.
■ De curind, la Brăila a fost
dată in folosință o nouă linie de
tramvai, care străbate Calea Do
robanților. Avind o lungime de
3 350 m cale dublă, noua linia
aduce o importantă îmbunătățire
circulației din municipiu, scurtînd
durata transportului cetățenilor între
platforma industrială Chișcani și
cartierul muncitoresc „Progresul”.
Totodată, ea oferă legături mai
rapide între alte numeroase car
tiere și zone intens frecventate ale
municipiului.
■ A intrat In funcțiune, la între
prinderea de talpă șl încălțăminte
de cauciuc Drăgășani, o nouă linie
tehnologică pentru valorificarea re
surselor materiale refolosibile din
unitate. Este de subliniat că utila
jele și instalațiile au fost concepute
de către specialiștii din întreprin
dere și realizate prin autoutilare.

Vineri
după-amiază,
tovarășul
Vasile Pungan, ministrul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, a primit delegația
R.S.S. Gruzine, condusă de N. A. Citanava, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.S.S. Gruzine,
deputat în Sovietul Suprem al
U.R.S.S., care se află in vizită în
țara noastră cu ocazia Tîrgului in
ternațional București ’83.
Au fost abordate, cu acest prilej,
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a schimburilor comerciale
româno-sovietice. S-a apreciat parti
ciparea tradițională a Uniunii Sovie
tice la Tîrgul internațional de la
București, subliniindu-se că aceasta
contribuie la mai buna' cunoaștere î
potențialului economic al celor doui
țări, în vederea lărgirii și diversifi
cării schimburilor bilaterale de măr
furi, dezvoltării cooperării românosovietice.
A fost prezent E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
★
Cu prilejul împlinirii a 38 de ani
de la crearea Partidului Muncii din
Coreea, ambasadorul acestei țări la
București, Sin In Ha, a organizat,
vineri, o gală de filme, urmată de un
cocteil.
Au participat Ion Popescu-Puțuri,
membru al C.C. al P.C.R., directorul
Institutului de studii istorice și soclal-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R., Mihai Nicolae, adjunct de
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai
conducerii altor ministere și instituții
centrale, Asociației de prietenie
româno-coreeană, unor organizații
de masă, alte persoane oficiale.
(Agerpres)

Concursul profesional
„Trofeul sondorului"
Schela de producție petrolieră
Moșoaia și cea de foraj Bascov,
din cadrul Trustului petrolului de
la Pitești, au găzduit, timp de două
zile, faza pe țară a concursului
profesional „Trofeul sondorului",
ediția 1983, organizat în cinstea
„Zilei petrolistului". Actuala ediție
a concursului a reunit în etapa fi
nală sondori din toate trusturile
petroliere, din sectoarele de inter
venție și reparații, de producție și
de foraj.
Cîștigătorii din acest an ai tro
feului amintit sint : Ion Căntoiu,
Schela de producție petrolieră Drăgâșani, județul VîTcea, GTîeofgfie
Preoteasa. Schela de foraj Bascov,
județul Argeș, Emil Buftea, Schela
de producție petrolieră Comănești.
și Dorin Ștefănescu, Schela de pro
ducție petrolieră Zemeș, județul
Bacău, Laurențiu Petroiu, Schela
de extracție Berea, județul Buzău.
Ion Bercaru, Schela de foraj Ianca.
județul Brăila.
(Agerpres)

MUREȘ:
Apartamente
pentru oamenii muncii
Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă. constructorii mureșeni au
predat „la cheie". în perioada de
la începutul anului și pînă acum.
1 800 apartamente, mai mult cu
223 apartamente față de sarcinile
de plan. înălțate după proiecte
care pun în valoare tradițiile arhi
tectonice locale, armonios îmbina
te cu cerințele moderne, cele mai
multe blocuri au fost construite in
municipiile Tîrgu Mureș si Sighi
șoara, în orașele Reghin. Tîrnăveni. Luduș și Sovata. In prezent,
lucrătorii trustului de construcțiimontaj Mureș depun eforturi sus
ținute pentru finalizarea. înainte
de termen, a planului de anartamente pe acest an. din care 814 se
află în stadiu de finisai, 485 — la
structura de rezistență, iar 89 — la
fundații. (Gheorghc Giurgiu, co
respondentul „Scînteii").

v r e me a
Timpul probabil pentru perioada 8 oc
tombrie ora 20 — 11 octombrie ora 20.
In țară: Vremea va fi schimbătoare.
Cerul va fi variabil cu înnorări mai ac
centuate în vestul și nordul țării unde
pe alocuri vor cădea ploi slabe și bur
nițe. tn rest burnițe și ploi Izolate Vîntul va sufla slab plnă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
5 și 15 grade. Izolat mai coborîte, iar
cele maxime Intre 15 și 25 grade. Di
mineața ceață locală în Transilvania șl
la munte. In București: Vremea va fl
schimbătoare cu cerul variabil favora
bil ploii slabe în a doua parte a inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fl
cuprinse între 7 și 9 grade, iar cele
maxime între 20 șl 24 grade.
(Ileana
Mlbăllă, meteorolog de serviciu).

Avantajele economisirii la locul de muncă al depunătorilor la C.E.C.

Nenumăratele acțiuni pentru pace, inițiativele și propunerile făcu
te de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit și devotai fiu al poporului nostru, personalitate marcantă a
vieții politice internaționale, reprezintă o contribuție inestimabilă In
direcția feririi omenirii de coșmarul unui război nimicitor. Vă urmăm
în tot ceea ce întreprindeți, conștienți că in acest fel vom contribui
la instaurarea unui climat de încredere și respect intre popoare, pen
tru ca oamenii să trăiască intr-o lume mai bună și mai dreaptă.

Participanta la adunări și mi
tinguri au trimis scrisori amba
sadelor U.R.S.S. și S.U.A. la
București, ambasadelor tuturor
statelor europene, precum și
mesaje către Organizația Națiu

Revoluționar

—COTIDIAN.

Ne exprimăm acordul deplin față de ideile cuprinse In scrisorile
adresate de dumneavoastră conducătorilor Uniunii Sovietice și State
lor Unite ale Amerlcil, precum și față de Apelul pentru dezarmare și
pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Noi vedem in
acestea o vibrantă chemare pentru unirea eforturilor tuturor popoare
lor în vederea opririi cursei înarmărilor, pentru asigurarea existenței
pașnice a întregii omeniri, pentru dezvoltarea liberă, pe calea pro
gresului economic și social, a tuturor națiunilor lumii, pentru asigu
rarea dreptului fundamental al omului — dreptul la viață și libertate.
Noua dumneavoastră inițiativă, pătrunsă de o înaltă grijă și răspun
dere pentru destinele civilizației umane, demonstrează incă o dată
clarviziunea de care dați dovadă în rezolvarea marilor probleme po
litice internaționale, ilustrează dorința de pace și colaborare a Româ
niei, consecvența și fermitatea cu care partidul și staMul nostru mili
tează pentru lichidarea focarelor de încordare, tensiune și conflict,
pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie.

Mii de oameni ai muncii de la
Combinatul de oțeluri speciale din
Tirgoviște au participat ieri, la ie
șirea din schimb, la o entuziastă
adunare în cadrul căreia și-au ex
primat aprobarea unanimă fată de
strălucitele inițiative și acțiuni în
favoarea păcii ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, față de contri
buția sa excepțională la cauza de
zarmării și destinderii în Europa
și în întreaga lume, la instaurarea
unui climat de înțelegere și cola
borare pașnică între toate popoa
rele. Cuvintele înscrise pe zeci de
pancarte — „Ceaușescu — pace !“,
„Nu rachetelor nucleare în Eu
ropa !“, „Stima noastră și mîndria
— Ceaușescu România", „Dezar
mare — Pace!" — au dat expresie
dezideratului fierbinte al acestui
puternic colectiv, care este și de
zideratul întregii noastre națiuni.
„Noi, cei ce plămădim oțeluri înalt
aliate, dorim din toată inima ca
pretutindeni In lume oțelul să fie
destinat fabricării mașinilor si
uneltelor necesare creșterii bună
stării oamenilor, nu producerii
de arme ce pun viața po
poarelor în pericol — a spus
maistrul oțelar Anatolie Ciobanu.

și diversificarea cooperării pe mul
tiple planuri, la valorificarea eficien
tă a posibilităților pe care le oferă
economiile naționale ale celor două
țări, în interesul ambelor popoare, al
progresului lor.
Măsurile convenite au fost con
semnate în protocolul sesiunii, sem
nat de președinții celor două părți
în comisie — Vasile Pungan și Mal
colm Baldrige. Documentul prevede
soluții concrete pentru creșterea
schimburilor bilaterale de mărfuri,
dezvoltarea cooperării economice, in
dustriale și tehnice în domeniile
energiei, electronicii, construcțiilor de
mașini, chimiei, agriculturii și în alte
sectoare. Se evidențiază rolul Consi
liului economic româno-american și
importanța clauzei națiunii celei mai
favorizate în adîncirea relațiilor eco
nomice dintre cele două țări în di
verse sfere de activitate de interes
reciproc.
în aceeași zi, au fost semnate con
tracte de export între , întreprinderi
de comerț exterior din țara noastră
și partenerii lor din S.U.A., în do
meniul construcțiilor de mașini, in
dustriei chimice și în alte sectoare,
precum și acorduri de cooperare în
domeniul Industrial.
.
(Agerpres)

Partidului

La invitația C.C. al P.C.R., ieri
după-amiază a sosit în Capitală o
delegație a Partidului Revoluționar
(Chama Cha Mapinduzi) din Tanza
nia, condusă de Seif Sharif Hamad,
membru al Comitetului Executiv Na
țional, secretar al C.C.M. Din dele
gație fac parte Nicodemus Banduka,
membru al Comitetului Executiv Na
țional al C.C. al C.C.M., șl I. Kiligatin, adjunct de șef de secție la C.C.
al C.C.M.

Imagine de la adunarea oamenilor muncii de la întreprinderea „Optica română" din București Foto : Eugen Dichiseanu

Comisiei

româno-americane

mixte

Sosirea delegației

sesiunii

Cronica zilei

nilor Unite, In care se adresează
chemarea de a se întreprinde
acțiuni pentru curmarea cursei
înarmărilor, în primul rînd a ce
lor nucleare, pentru înfăptuirea
dezarmării și asigurarea păcii.

y

Casa de Economii și Con'semnațiuni pune la dispoziția populației o
formă avantajoasă de a economisi
în mod constant o sumă de bani
chiar la locul de muncă : depune
rile prin virament pe bază de consimțămint scris.
Depunerile se pot efectua, la ale
gere, pe libretul de economii pre
ferat sau în contul curent personal.
Prin folosirea acestei forme de
economisire se asigură efectuarea
sistematică a depunerilor lunar sau
chenzinal, fără ca depunătorul să
se deplaseze de fiecare dată la uni
tatea C.E.C., sumele fiind virate de
întreprinderea sau de instituția la
care acesta își desfășoară activi
tatea.
Cei Care doresc să utilizeze
această formă de economisire tre
buie să completeze un formular
prin oare să solicite unității socia

liste la care lucrează să 11 se de
pună la C.E.C. parțial sau total re
tribuția pe care o primesc. Formu
larele respective se găsesc la ghi
șeele C.E.C. din întreprinderi ori
instituții sau la oricare unitate
C.E.C. și se pun la dispoziția depu
nătorilor gratuit.
Sumele consimțite să fie depuse
la C.E.C. sînt înscrise în libretul de
economii la ghișeul C.E.C. din
întreprindere sau la unitatea C.E.C.
unde s-au virat sumele respective,
înscrierea in contul curent perso
nal a sumelor virate se efectuează
în mod automat de unitatea C.E.C.
la care este deschis contul. Sumele
consimțite a fl depuse cu regulari
tate la C.E.C. se pot modifica în
sensul majorării sau micșorării
acestora.
Totodată
depunătorul
poate oricînd să dispună anularea
consimțămîntului dat, fără nici o
motivare.

De reținut că depunătorii care
folosesc această formă de econo
misire beneficiază de toate drep
turile și avantajele generale acor
date de Casa de Economii și Consemnațiuni și anume : garanția sta
tului asupra sumelor depuse, eco
nomiile putînd fi retrase oricînd ;
păstrarea secretului privind nu
mele depunătorilor, ale titularilor
și operațiile efectuate ; scutirea de
impozite și taxe a depunerilor, cîștigurilor și dobînzilor ; dobînzi și
cîștiguri în bani, obiecte și excursii
in străinătate ; dreptul de a împu
ternici alte persoane să dispună de
sumele păstrate la.C.E.C. ; dreptul
de condiționare a restituirii depu
nerilor ; dreptul de a introduce
dispoziție testamentară asupra su
melor depuse ; imprescriptibilitatea
depunerilor, a dobînzilor și cîștigurilor.

Lichidarea politicii de forță si de amenințare cu forța,
soluționarea pașnică, prin tratative, a divergentelor
dintre state, potrivit drepturilor legitime ale popoarelor
la libertate, independentă si dezvoltare de sine stătătoare
— cerințe

majore

sesiunii

reliefate

Adunării

în

dezbaterile

Generale

NAȚIUNILE UNITE — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, transmite : In
plenara Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile de politică ge
nerală in cadrul cărora reprezentanții statelor membre înfățișează pozi
țiile de principiu și propunerile guvernelor în legătură cu marile probleme
ce confruntă lumea contemporană.
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Ministrul afacerilor externe al
Iordaniei, Marwan Kasim, a subli
niat că există o relație nemijlocită
între deteriorarea climatului politic
mondial și cazurile tot mai frecvente
de recurgere la forță în raporturile
interstatale. In privința păcii și
securității mondiale, a declarat el, se
poate afirma că tensiunea la care
asistăm în viața internațională ac
tuală este însoțită în mod regretabil
de lipsa de respect a unor state față
de principiile de drept internațional
și ale Cartei O.N.U.
De asemenea, ministrul iordanian
a insistat asupra gravității crizei din
economia mondială și a efectelor ei
negative deosebit de puternice asu
pra țărilor în curs de dezvoltare,
apreciind că interesele cooperării
normale între state și ale păcii mondiale reclamă adoptarea unor măsuri
urgente care să contribuie la ate
nuarea decalajelor și a stării de sub
dezvoltare, să ducă la sporirea asis
tenței către țările sărace și la îm
bunătățirea pozițiilor lor in comerțul și finanțele mondiale.
Vorbitorul a prezentat, apoi, pozițla țării sale față de problema
Orientului Mijlociu, arătînd că gu
vernul iordanian se pronunță pentru
intensificarea eforturilor și pentru
noi inițiative diplomatice care să
conducă la soluționarea justă și du
rabilă, prin mijloace pașnice, a si
tuației din zonă, pe baza principiilor
statuate de rezoluțiile O.N.U.
Carta O.N.U. preconizează renun
țarea la război ca mijloc de soluțio
nare a problemelor. Dar din anul
1945, milioane de oameni au murit
din cauza războiului — a remarcat
ministrul de externe al statului Barbados, Louis Tuli.
Vorbitorul a subliniat că Barbados
ee pronunță pentru reglementarea
pașnică, prin negocieri, a tuturor pro
blemelor litigioase și sprijină activi
tățile țărilor nealiniate vizînd întă
rirea legalității internaționale, apă
rarea drepturilor legitime ale po
poarelor. Sprijinim fără rezerve rea
firmarea de către Conferința la nivel
înalt a țărilor nealiniate de la Delhi
a necesității aderării stricte la prin
cipiile neintervenției și neamestecu
lui în treburile interne ale altor state
— a adăugat el. Țara mea consideră
că toate statele au dreptul sacru de
ă-și urma calea lor‘proprie de dezvoltare economică, fără nici un fel
de intimidări, amestec sau presiuni
din afară.

Să ne unim eforturile pen

tru a apăra primul drept al
oamenilor, al popoarelor —

dreptul la viața, la pace I
Trebuie să ne unim eforturile pen
tru a apăra primul drept al oame
nilor — dreptul la viață, a declarat,
în discursul său în plenara Adunării
Generale a O.N.U.. ministrul relații
lor externe al Cubei, Isidoro Malmierca. El a amintit, în context, că la
conferința la nivel înalt de la Delhi
din acest an, țările nealiniate au re
afirmat cu tărie cererea întregii co
munități internaționale de a se opri
cursa înarmărilor și de a se adopta
acorduri concrete în domeniul dezar
mării, ceea ce ar contribui la crearea
unui climat de pace în toate regiu
nile globului și ar fi în folosul tu
turor popoarelor.
Pentru a asigura un climat de
pace pe planeta noastră, a continuat
el, este de o importanță fundamen
tală să se creeze o situație interna
țională sănătoasă, prin eliminarea
factorilor de insecuritate și prin în
tronarea unui climat de încredere și
destindere în raporturile interstatale.
Popoarele cer să fie curmată cursa
înarmărilor, care nu face altceva decît să pericliteze grav pacea. Astăzi,
mai mult ca oricînd, omenirea cere
să se adopte decizii, să se încheie
acorduri care să ducă la crearea
unui climat de securitate, de pace și
dezvoltare.
Ministrul cubanez a arătat, pe de
altă parte, că numai o adevărată re
structurare a relațiilor economice in
ternaționale — printr-un proces de
cooperare largă — poate duce la gă
sirea de soluții viabile și pe termen
lung pentru problemele atit de grave
și potențial periculoase cu care este
confruntată lumea de azi.
în discursul său, ministrul de ex
terne al Afganistanului, Shah Mo
hammad Dost, a vorbit pe larg des
pre efectele negative ale crizei din
economia mondială asupra țărilor
sărace și a subliniat că o sarcină de
cea mai mare actualitate pentru toa
te statele lumii o constituie sporirea
sprijinului și a asistentei pentru ță
rile în curs de dezvoltare, depune
rea de eforturi susținute pentru în
ceperea negocierilor globale în ve
derea edificării noii ordini econo
mice mondiale.
EI s-a pronunțat, de asemenea,
pentru restructurarea radicală a ac
tualelor raporturi financiar-monetare internaționale, apreciind că povalra problemelor economice care
apasă asupra majorității covîrșitoare
a popoarelor lumii, ce trăiesc în ță
rile în curs de dezvoltare, a devenit
și mai grea în condițiile actualului
sistem financiar internațional.
De asemenea, vorbitorul a accen
tuat necesitatea stopării cursei peri
culoase a înarmărilor, în snecial a
înarmărilor nucleare, și a înfăptuirii
dezarmării. Eliminarea pericolului
unui holocaust nuclear, a declarat el,
este sarcina primordială care stă as
tăzi în fata întregii comunități in
ternaționale.
Ministrul de externe afgan a rei
terat, de asemenea, poziția cunoscută
a țării sale cu privire la reglemen
tarea problemei Afganistanului.

Se impune anularea măsu-

riior protecționiste în reia*

țiile economice dintre sta*

te, intensificarea eforturilor
pentru începerea negocie

rilor globale, în vederea
făuririi

noii ordini econo

mice mondiale
Ministrul de externe al Bahreinnlui, Al Khalita, a consacrat cea mai
mare parte a cuvîntării sale pre
zentării gravității focarului de ten
siune din Orientul Mijlociu, a peri
colelor pe care acesta le generează
pentru pacea mondială, subliniind
că țara sa se pronunță pentru o so
luție negociată care să ducă la întro
narea unei păci cuprinzătoare și
drepte în regiune, pe baza retra
gerii Israelului din teritoriile ara
be ocupate și a recunoașterii drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian, inclusiv a dreptului său de
a avea un stat propriu.
El a vorbit, totodată, despre greu
tățile mari cu care sînt confruntate
țările în curs de dezvoltare, declarind
că statele industrializate trebuie să
dea dovadă de mai multă flexibili
tate în vederea începerii și reușitei
negocierilor Nord-Sud, care trebuie
să ducă la o nouă ordine în econo
mia mondială.
Primul ministru al statului Samoa,
Tofiian Eti Alesana, a relevat în
cuvîntul său că pentru eliminarea
încordării și' dezamorsarea pericole
lor acumulate în viața internaționa
lă actuală este nevoie de o întărire
a respectului față de normele drep
tului și moralei și de luarea în con
siderare a drepturilor și intereselor
legitime ale țărilor mici și mijlocii.
Vorbitorul a apreciat că instaura
rea unei păci autentice și durabila
în lume reclamă imperios stăvilirea
actualei competiții militare, care a
luat proporții iraționale, și trecerea
la adoptarea unor măsuri practice
de dezarmare, cu prioritate de dezar
mare nucleară. El a declarat, între
altele, că țara sa se pronunță pentru
încetarea experiențelor cu arme nu
cleare în toate mediile, pentru crea
rea unor zone de pace, libere de
arme nucleare, în diferite regiuni
ale globului, pentru adontarea altor
măsuri care să ducă în final la eli
minarea pericolului unei conflagra
ții nucleare atotdistrugătoare.
Tserenpiliin Gombosuren, adjunct
al ministrului afacerilor externe al
R.P. Mongole, a exprimat îngrijora
rea tării sale în legătură cu deterio
rarea climatului mondial în ultima
vreme și a apreciat că printre cauze
le principale ale agravării încordă
rii în relațiile interstatale se află
recurgerea frecventă la forță și esca
lada cursei înarmărilor.
Vorbitorul a declarat că țara sa se
pronunță pentru înfăptuirea de ur
gență a unor măsuri practice de
dezarmare, în primul rînd în dome
niul nuclear, care să conducă la în
cetarea experiențelor cu arme nu
cleare, Ia eliminarea armelor nuclea
re. precum și a celor chimice, cu neu
troni, radiologice. a tuturor tipurilor
de arme de exterminare în masă.
Șeful delegației statului Bhutan.
Om Pradhan. a evidențiat, în discur
sul său, rolul pozitiv aj statelor nea
liniate în lumea contemporană, ară
tînd importanta pe care o au mai
ales în actuala perioadă de încorda
re din relațiile internaționale acțiu
nile în direcția întăririi legalității
internaționale, a respectului față de
princioiile Cartei O.N.U., pentru
stăvilirea competiției înarmărilor și
realizarea de pași concreți pe calea
dezarmării. .
Yousef al Alwal Abdullah, minis
tru de stat Ia Ministerul de Externe
al Omanului, s-a referit în discur
sul său la pericolele grave pe care le
prezintă pentru pacea mondială
perpetuarea conflictelor din Orien
tul Mijlociu și din alte regiuni ale
lumii, apreciind că se impune o in
tensificare a eforturilor pentru re
zolvarea acestor focare de criză pe
căi politice pașnice.
Vorbind despre adîncirea decalaje
lor economice și înrăutățirea în
ultima vreme, din cauza crizei mon
diale, a situației țărilor în curs de
dezvoltare, el a declarat : Omanul,
ca țară în curs de dezvoltare, este
interesat, în mod deosebit, în lansa
rea negocierilor globale în vederea
instaurării noii ordini economice in
ternaționale și adresează un apel sta
telor industrializate să-și sporească
asistența către țările sărace.
în discursul său. ministrul aface
rilor externe al R.P.S. Albania, Reis

a

din

cadrul

O.N.U.
Malile. a apreciat că situația inter
națională actuală este cu mult mai
încordată decît în anul 1982 și. a sub
liniat că acest lucru se datorează
politicii de forță, intervenție și agresiune promovate de unele state.
Totodată, el a relevat că țările să
race din lumea a treia au de făcut
fată unor presiuni economice, poli
tice și militare, iar multe dintre ele
sînt confruntate cu conflictele și
războaiele. Această situație, a conti
nuat vorbitorul, este agravată de
criza economică mondială, care a
dus la niveluri record ale șomajului,
la creșterea preturilor și la noi de
teriorări ale standardului de viață.
Ministrul de externe albanez a
deolîns încheierea cu rezultate nesa
tisfăcătoare a reuniunii U.N.C.T.A.D.
de la Belgrad, apreciind că aceasta
se datorează refuzului statelor in
dustrializate de a lua în considerare
cererile legitime ale țărilor în curs
de dezvoltare.
Vorbitorul a trecut în revistă stă
rile de conflict existente în diferite
zone ale lumii și a apreciat că acestea sînt rezultatul politicii bazate
pe forță si amestec în treburile al
tora. subliniind că se impune o in
tensificare a eforturilor pentru a se
ajunge la soluții pașnice, care să țină
seama de drepturile legitime ale
popoarelor respective la libertate,
independentă și dezvoltare de sine
stătătoare.
El a scos în relief dorința tării
sale de a-șl aduce contribuția la edi
ficarea unei colaborări durabile, pe
baza politicii de bună vecinătate, în
zona Balcanilor.
Abdul Ati Obeidi, secretar al Bi
roului de legături externe al Comi
tetului Popular General al Jamahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, la rindul său, a constatat
„existența unui sentiment sporit de
insecuritate în lume" în etapa ac
tuală și a apreciat că încordarea în
creștere din viața internațională se
datorează politicii de forță a unor
state.
Vorbitorul a prezentat in conti
nuare, pe larg, poziția țării sale în
problema Orientului Mijlociu, apre
ciind că orice soluție de pace, pen
tru a fi justă și durabilă, trebuie să
asigure retragerea forțelor armate
ale Israelului din toate teritoriile
arabe ocupate și garantarea dreptu
rilor inalienabile ale poporului pa
lestinian.
De asemenea, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru întărirea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite în lumea
contemporană, în special in menți
nerea păcii și în apărarea drepturi
lor legitime ale popoarelor.

Generalizarea

respectării

la scară globală a norme

lor dreptului internațional.
condiție esențială a destin
derii, înțelegerii

și cola

borării
Pentru sporirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în viața mon
dială s-a declarat, în intervenția sa
în dezbaterile generale din plenară,
și Moustapha Niasse, ministru de
stat pentru afacerile externe al Se
negalului, care a subliniat. în spe
cial, faptul că „O.N.U. trebuie să
rămînă cadrul indispensabil pentru
reglementarea prin mijloace pașnice
a diferendelor dintre state".
Vorbitorul a consacrat, în conti
nuare, un loc important în discursul
său problemelor economice și finan
ciare cu care sînt confruntate țările
in curs de dezvoltare din cauza pe
rioadei îndelungate de dominație co
lonială și de spoliere a bogățiilor lor,
precum și ca urmare a crizei ac
tuale din economia mondială, a mă
surilor protecționiste și a altor ba
riere artificiale din calea schimburi
lor economice, a datoriei externe în
creștere, care constituie o povară tot
mai apăsătoare pe umerii popoarelor
din țările sărace. Actualul sistem econoihic și financiar internațional, a
subliniat el, se cere restructurat,
astfel încît el să țină seama de in
teresele lumii în curs de dezvoltare.
Datoriile externe ale țărilor în curs
de dezvoltare se cer reeșalonate, iar
măsurile protecționiste trebuie să
fie anulate.
Ministrul de externe al statului
Bahamas, Paul Adderley, a declarat
că țările mici și mijlocii văd în Or
ganizația Națiunilor Unite un factor
de promovare a principiilor de drept
înscrise în Cartă și de apărare a
intereselor legitime ale popoarelor.
O.N.U., a spus el, constituie, totoda
tă, singura speranță pentru elabora
rea unor soluții juste în multiplele
probleme ce confruntă lumea con
temporană și o instanță de anei
pentru victimele agresiunii. Vorbi
torul a scos în evidență faptul că.
pentru a-și putea îndeplini în mai
bune condiții sarcinile de mare răs
pundere care îi revin. Organizația
Națiunilor Unite se cere întărită și
are nevoie de cooperarea tuturor
membrilor săi.

LA NAȚIUNILE UNITE CONTINUĂ

Reuniunea ministeriala a tarilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au continuat lucrările
reuniunii ministeriale a țărilor neali
niate.
In cursul dezbaterilor sînt anali
zate activitatea țărilor nealiniate în
perioada ce s-a scurs de la reuniu
nea la nivel înalt de la Delhi, ac
țiunile acestor state în direcția so

luționării marilor probleme ale lumii
contemporane.
A fost finalizată activitatea de
elaborare a unui comunicat care
urmează să fie prezentat spre adop
tare reuniunii și în care se relevă
poziția țărilor nealiniate față de o
serie de situații conflictuale din
lume,
subliniindu-se
necesitatea
unor acțiuni eficiente pentru solu
ționarea lor pe cale pașnică.
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Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene.
Din partea secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și
a tovarășei Elena Ceaușescu au fost
adresate secretarului general al
P.B.A.S., președintele R.A. Siriene,
Hafez Al-Assad, și doamnei Anisse
Al-Assad. un cald mesaj de priete
nie și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de prospe
ritate și pace poporului sirian
prieten.
Exprimînd vil mulțumiri pentru
mesajul primit, Hafez Al-Assad a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, din partea sa și a doam
nei Anisse Al-Assad, un salut prie
tenesc, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate, fericire și succese
în activitate, de noi succese pentru
poporul român prieten, angajat ple
nar în opera de construire a unei
vieți noi, socialiste. Schimbul de
mesaje a avut loc cu prilejui pri
mirii de către Hafez Al-Assad a
tovarășului Iosif Banc, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. ai P.C.R., aflat la Da
masc într-o vizită oficială, la invi
tația Comandamentului Național al
Partidului Baas Arab Socialist
Cu această ocazie s-a exprimat
satisfacția pentru bunele relații de
prietenie și cooperare existente în
tre cele două țări și s-a subliniat do
rința fermă de a transpune în prac
tică hotărîrile și acordurile conve
nite la cel mai înalt nivel, la Bucu
rești și Damasc, cu prilejul întîlnirilor devenite tradiționale între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez
Al-Assad.
Intîlnirea a prilejuit efectuarea
unui schimb de păreri cu privire la
activitatea celor două partide, țări și
popoare, precum și asupra unor as
pecte ale situației internaționale ac
tuale, în mod deosebit a celei din
Orientul Mijlociu. în acest context,
s-a reliefat necesitatea soluționării
globale, juste și durabile a conflic
tului din regiune, prin retragerea
Israelului din toate teritoriile arabe
ocupate în urma războiului din 1967

tei țări, pentru realizarea unui larg
consens al forțelor politice libaneze.
Președintele Hafez Al-Assad a dat
o înaltă apreciere inițiativelor și
preocupărilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, poziției consecvente și
principiale a României socialiste,
pentru soluționarea crizei din Orien
tul Mijlociu și, în general, pentru re
glementarea, în interesul libertății și
independenței popoarelor, a proble
melor complexe care confruntă ome
nirea.
Primirea și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, de
caldă prietenie și înțelegere reci
procă.
★
La Damasc a avut loc semnarea
programului de cooperare între
Partidul Comunist Român si Parti
dul Baas Arab Socialist din R. A.
Siriană pe anii 1984—1985.
Din partea română, programul a
fost semnat de tovarășul Iosif Banc,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., iar
din partea siriană de Abdalah AlAhmar, secretar general adjunct al
Partidului Baas Arab Socialist.
Programul evidențiază bunele ra
porturi de prietenie, solidaritate și
cooperare stabilite între P.C.R. și
Partidul Baas din R. A. Siriană, pe
baza convorbirilor și înțelegerilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și
Hafez Al-Assad, secretar general
al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele R. A. Siriene,
exprimînd dorința ambelor părți
de a contribui la dezvoltarea și con
solidarea cooperării politice, econo
mice, culturale și tehnico-științifice
dintre Republica Socialistă Româ
nia și R. A. Siriană, în intere
sul popoarelor român și sirian.
Cu această ocazie s-a reliefat do
rința ambelor pșrtide de a con
tribui la întărirea solidarității tu
turor forțelor revoluționare, demo
cratice și patriotice în lupta împo
triva imperialismului, colonialismului
și neocolonialiismului, pentru pace
și cooperare în lume.

A 34-a aniversare a întemeierii R. D. Germane
Cuvintarea tovarășului Erich Honecker
BERLIN 7 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul la festivitatea decorării unor
colective de muncă și personalități
cu ocazia împlinirii a 34 de ani de
la întemeierea R.D. Germane. Erich
Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliului
de Stat al R.D.G., a subliniat că
statul socialist al muncitorilor și ță
ranilor a cunoscut o dezvoltare con
tinuă. stabilă și dinamică — infor
mează agenția A.D.N. Sub condu
cerea clasei muncitoare și a parti
dului ei. împreună cu ceilalți oa
meni ai muncii, cu toate partidele
și organizațiile reunite în Frontul
Patriei, au fost înfăptuite transfor
mări fundamentale spre binele tu
turor — a subliniat vorbitorul.
Totodată. Erich Honecker a relevat
succesele obținute de oamenii mun
cii din R.D.G. în înfăptuirea preve
derilor Congresului al X-lea al
P.S.U.G.. în edificarea societății so
cialiste dezvoltate.
Relevînd că cetățenii R.D.G. au
motive întemeiate să fie mîndri de
ceea ce s-a realizat în cei 34 de ani.
vorbitorul a subliniat că toate acestea le dau forța să facă față și

sarcinilor viitoare. în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea al
P.S.U.G.
în prezent umbra pericolului unui
război nuclear mondial — a decla
rat vorbitorul — trebuie eliminată,
spirala cursei înarmărilor să fie oprită și procesul destinderii să fie
reluat. Confruntarea aduce prejudi
cii popoarelor, pe cînd cooperarea
este în folosul lor reciproc. în aceasta constă sensul rațional șl co
existenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, la care nu
există alternativă acceptabilă — a
menționat vorbitorul.
★
BERLIN 7 (Agerpres). — Parada
festivă a Armatei populare națio
nale a R.D.G.. desfășurată vineri la
Berlin, a constituit evenimentul cen
tral al festivităților prilejuite de cea
de-a 34-a aniversare a întemeierii
Republicii Democrate Germane —
transmite agenția A.D:N. în tribuna
oficială au fost prezenți Erich
Honecker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat, altl conducători de partid șl
de stat ai R.D.G.

LONDRA

încheierea Conferinței anuale a Partidului Laburist
LONDRA 7 (Agerpres). — La
Brighton s-au încheiat, vineri, lu
crările Conferinței anuale a Parti
dului Laburist din Marea Britanie.
în cadrul dezbaterilor, o atenție de
osebită a fost acordată problemelor
internaționale și aspectelor legate
de creșterea încordării internațio
nale și accelerarea cursei înarmă
rilor.

Conferința — relatează agenția
Reuter — a adoptat o rezoluție prin
care reafirmă că, în caz că va veni
la putere, Partidul Laburist va aboli,
necondiționat, toate armele nucleare
din Marea Britanie. Rezoluția afirmă
totodată că Partidul Laburist tre
buie să acționeze pentru realizarea
unei Europe libere de arme nu
cleare.

„Marș pentru democrație* în Chile
SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — „Alianța Democratică", una
din principalele mișcări de opoziție
chiliene, a lansat un apel pentru des
fășurarea la 11 octombrie a unui
„marș pentru democrație", urmat de
un mare miting, la Santiago de
Chile. Vor fi organizate demonstrații
și în alte orașe ale țării.

La rîndul său „Mișcarea Democra
tică Populară", care grupează comu
niști, socialiști, independenți de stin
gă, precum și formațiuni sindicale și
de tineret, a chemat la organizarea,
în ziua de 13 octombrie, a celei de-a
șasea „zile de protest național" în
sprijinul revenirii țării la democra
ție.

I R.
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F GERMANIA: Să se renunțe la instalarea
rachetelor!

BONN 7 (Agerpres) — O organi
zație a colaboratorilor administra
ției municipale a orașului vest-german Hagen s-a pronunțat pentru
renunțarea la staționarea noilor
rachete cu rază medie de acțiune
in R.F.G., indiferent de rezultatul
tratativelor de la Geneva. Cei 300
de semnatari ai unui apel dat pu
blicității in acest sens au cerut, de
asemenea, desființarea sistemelor
de arme existente în prezent.

VIZITA LA PRAGA. în comuni
catul dat publicității la Praga. la
încheierea convorbirilor dintre Lubomir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., președinte
le Guvernului R.S. Cehoslovace, și
Maurice Bishop, președintele Bi
roului Politic al C.C. al Partidului
„New Jewell", primul ministru al
Grenadei, este exprimată îngrijora
rea părților în legătură cu agrava
rea situației internaționale, apre
ciind că. în prezent, principala sar
cină este menținerea păcii și preîntîmpinarea războiului, în primul

LA AMMAN au avut loc convor
biri între regele Hussein al Iorda
niei și cancelarul R. F. Germania,
Helmut Kohl, care efectuează un
turneu în Orientul Mijlociu. Au
fost examinate cu prioritate pro
bleme legate de evoluția situației
din zonă. Vineri, șeful guvernului
vest-german a sosit la Cairo, cea
de-a doua etapă a turneului său,
după care va vizita Arabia Saudită.

NEGOCIERI. La Luxemburg s-au
deschis negocierile între 63 de
țări în curs de dezvoltare din
Africa, Caraibi și Pacific (A.C.P.),
pe de o parte, și reprezentanți ai
„celor 10", pe de altă parte, privind
reînnoirea Convenției de la Lome.
La negocieri participă pentru pri
ma oară Angola și Mozambic. pre
cum și statul recent declarat in
dependent Saint Kitts și Nevies.

rază medie de acțiune pe tertto- 7
riul R. F. Germania. Hotărirea cere
cu insistență încetarea tuturor pre
gătirilor pentru desfășurarea ra
chetelor „Pershing-2“ și „Cruise“.

*

ț politice

se pronunță contra escaladării înarmărilor |
HAGA 7 (Agerpres). - Comitetul
a se opune staționării noilor rache *

„Cruisraketten Nee“ („Nu
* —olandez
rachetelor de croazieră !“), care

*

grupează organizațiile mișcării pen
tru pace din Olanda, precum și
șase partide politice și uniunea sin
dicală F.N.V., a adresat parlamen
tarilor din țările N.A.T.O. apelul de

te nucleare cu rază medie de ac- .
țiune in Europa occidentală. Chiar ț
dacă la Geneva - se. relevă in i
apel - nu se ajunge la un acord 7
pînă în luna decembrie, aceasta nu ț
trebuie să ducă automat la insta
larea noilor rachete.

FINLANDA „Lupta pentru apărarea vieții
-sarcina primordială a fiecărui locuitor al planetei"

I
) HELSINKI 7 (Agerpres). — în
a fost constituită organiț Finlanda
zația „Oamenii de artă — pentru

pace", din care fac parte scriitori.
compozitori, pictori, regizori, dirijcri, actori etc. Președinte al noii
organizații este cunoscutul compozitor finlandez Henrik Otto Donner.
„Noi, oamenii de artă din. FinI landa, a declaratt el. prezentind
.
l
7
ț
'
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țelurile noii organizații, profund
îngrijorați de apariția pericolului
unui război nuclear, am.hotărit să
contribuim cu toate forțele noastre
la însănătoșirea climatului interna
țional, la menținerea vieții pe Părnînt". în prezent, a subliniat el,
aceasta este sarcina primordială a
fiecărui locuitor cinstit și rațional
al planetei.

SPANIA: Europa

J

S.U.A. * Chemare
la încetarea

- fără arme nucleare !

MADRID 7 (Agerpres). — Sub
L lozinca „Pentru o Europă denuclea? rizată", la Madrid a avut loc o deI monstrație de protest împotriva
proiectelor de instalare a noi rai chete nucleare cu rază medie de
) acțiune pe continent. Participanții
) purtau pancarte pe care se aflau
| lozinci împotriva amplasării rache
telor „Cruise" și „Pershing II" în
tr-o serie de țări vest-europene.

..

*

DANEMARCA* Cereri

I

cursei înarmărilor

(

J
*
Jl
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WASHINGTON 7 (Agerpres). •
Peste 15 000 de oameni au luat par- .
te la o manifestație împotriva ar- i
melor nucleare organizată în orașul !
american Philadelphia. Vorbitorii ț
la mitingul desfășurat cu acest pri
lej și-au exprimat „opoziția față de
instalarea rachetelor cu rază medie
de acțiune în Europa" și au lansat
o chemare „la încetarea cursei .
înarmărilor nucleare" în lume.
ț

J

privind demilitarizarea

{

Arcticii

COPENHAGA 7 (Agerpres). —
într-o ședință a Landstingului
(parlamentul local groenlandez),
partidul de orientare socialistă
; Inuit Ataqatigiit — care face parte
7 din actuala coaliție guvernamenta
lă — a cerut organizarea unui refe
\ rendum în problema bazelor
N.A.T.O. de pe teritoriul Groenlan
\ dei.
\ Liderul partidului, Arkaluk
Lunge, a atras atenția, într-un ar
\ ticol
publicat în ziarul „Land og

Folk", asupra extinderii șl modernizării, în ultimul timp, a bazelor, ț
instalațiilor radar și a altor obiec- /
tive militare din insulă, care con- 7
travin rezoluției celei de-a treia l
sesiuni a eschimoșilor din zona 1
Cercului polar, prin care se cere ț
demilitarizarea Arcticii. împreună 1
cu mișcarea partizanilor păcii din ’
țările nordice — a subliniat Lunge i
— ne vom intensifica eforturile J
pentru crearea unor zone demilita- Ț
rizate în această regiune a lumii.

cleare — se arată într-un mesaj
adresat de președintele partidului,
Rene Urbany, parlamentului țării.

spirală a cursei înarmărilor trebuie 1
să fie înlăturată și că Luxembur- i
gul trebuie proclamat zonă denu- 7
clearizată".
I
—
-<

I

\
declarat stat lipsit
|
\
„Luxemburgul să fie
\
de arme nucleare"
\
\
LUXEMBURG 7 (Agerpres) — „Majoritatea covîrșitoare a luxem\ Partidul
Comunist Luxemburghez
burghezilor — se subliniază în do- i
propune
Luxemburgul să fie
cument — sînt de părere că noua I
\ declarat ca
stat lipsit de arme nu-

În vederea instaurării păcii in America Centrală
Difuzarea unui document al membrilor „Grupului de la
Contadora"
CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — Ministerul Relațiilor Exter
ne al Mexicului a difuzat un docu
ment privind instaurarea păcii în
America Centrală, elaborat de mem
brii „Grupului de la Contadora" și
aprobat de guvernele țărilor centroamericane — informează agenția
Prensa Latina.
Documentul, care conține 20 de
puncte, propune, între altele, promo
varea destinderii în regiune, înceta
rea cursei înarmărilor, controlul și
reducerea armamentelor, interzicerea
instalării de baze militare străine,

ne scurt
rînd a războiului nuclear — infor
mează agenția C.T.K.

_____________________
Totodată,
organizația din orașul
vest-german Duisburg a Partidului A
Social Democrat a adoptat, cu
mare majoritate de voturi, o hotărire
racheteîmpotriva
nuclearestaționării
americanenoilor
cu |

OLANDA: Numeroase organizații și partide

IGENTIILE DE PRESA
SITUAȚIA IN LIBAN a fost în
general calmă în cursul zilei de
vineri. Agențiile internaționale de
presă au semnalat schimburi de
focuri în suburbia sudică a capi
talei, în cursul cărora un militar a
fost ucis. Tot în cursul zilei de vi
neri, precizează agențiile, între
părțile antrenate în conflict a avut
loc un schimb de prizonieri efec
tuat într-o zonă din împrejurimile
Beirutului.

{

PRIMUL MINISTRU AL SUE
DIEI, Olof Palme, l-a primit pe
ministrul de stat pentru relații ex
terne al Egiptului, Boutros Ghali.
Au fost examinate, potrivit agen
ției M.E.N., probleme privind solu
ționarea politică a situației din
Orientul Mijlociu.

AMIN ARE. Cea de-a doua întîlnire guvernamentală chino-japoneză programată să aibă loc în acest
an va fi amînată pentru 1984. la
propunerea părții japoneze — In
formează agenția China Nouă.
Prima întîlnire s-a desfășurat la
Tokio, în octombrie 1982.

STARE DE ALERTA. Efectivele
Gărzii civile costaricane din zona
de frontieră cu Nicaragua de la
Penas Blancas au fost puse în sta
re de alertă pentru a preîntîmpina
orice acțiune a grupurilor de con
trarevoluționari antisandiniști — a
anunțat ministrul securității pu
blice al Costa Ricăi. Angel Solano.
Consiliul Securității Naționale din

reducerea și retragerea totală a con
silierilor militari străini, respectarea
și garantarea dreptului la autodeter
minare al popoarelor din zonă, crea
rea condițiilor politice destinate ga
rantării securității internaționale, in
tegrității și suveranității țărilor din
zonă.
Pe baza documentului menționat,
miniștrii relațiilor externe ai state
lor centroamericane și ai celor ce
compun „Grupul de la Contadora"
vor iniția negocieri pentru Instaura
rea păcii în America Centrală.
Costa Rica a fost informat anterior
de către autoritățile nicaraguane în
legătură cu pregătirea unor ele
mente contrarevoluționare în ve
derea lansării unui nou atac în
sectorul Penas Blancas împotriva
Nicaraguei.
ACCIDENT AVIATIC. Două avi
oane de vinătoare americane au in
trat in coliziune in plin zbor, in
cursul executării unor manevre, in
apropiere de baza militară canadia
nă de la Cold Lake, in Alberta. Un
purtător de cuvint al forțelor ar
mate canadiene a precizat că pilo
tul unuia dintre aparate a reușit să
se salveze prin catapultare.

ADERAREA SPANIEI ȘI POR
TUGALIEI LA PIAȚA COMUNA
NU VA FI POSIBILA Intr-un vi
itor apropiat dacă nu se vor putea
soluționa în cadrul reuniunii la ni
vel înalt a C.E.E. din decembrie,
de la Atena, problemele financiare
ale „celor zece" — a declarat pri
mul ministru al Franței, Pierre
Mauroy.
INUNDAȚII. Zonele centrale și
estice ale Thailandei sint serios
afectate de inundațiile provocate
de ploile abundente din ultimele
zile, transmite agenția U-P.L, citind
declarațiile autorităților de la
Bangkok. Se precizează că șase
persoane și-au pierdut viața, iar
pe zone întinse culturile au fost
compromise.
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