
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

» .

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul agriculturii din
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit vineri di
mineața pe Joao Dos Santos 
Ferreira, ministrul agriculturii al 
Republicii Populare Mozambic, care 
efectuează o vizită în țara noastră.

La primire a participat Ion Teșu, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare.

Exprimînd mulțumiri pentru între
vederea acordată, oaspetele a inmî- 
nat un mesaj de prietenie și a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu urări de 
sănătate și fericire din partea tova

rășului Samora Moises Machel, pre
ședintele Partidului FRELIMO, pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Samora Moises Machel 
un cordial salut și cele mai bune 
urări.

în timpul convorbirii au fost evo
cate cu deosebită satisfacție relațiile 
de prietenie dintre România și Mo- 
zambic, subliniindu-se că evoluția 
pozitivă a acestor bune raporturi 
este puternic stimulată de înțelege
rile stabilite cu prilejul întîlnirilor 
la nivel înalt româno-mozambicane.

R. P. Mozambic
S-a apreciat că există largi posi

bilități pentru extinderea în conti
nuare a colaborării dintre cele două 
țări, în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, precum 
și conlucrării pe plan internațional. 
S-au menționat perspectivele buna 
care există în ce privește dez
voltarea unei largi colaborări șl coo
perări în domeniul agriculturii șl în 
alte sectoare de interes comun. A 
fo^t relevat faptul că această colabo
rare servește realizării aspirațiilor 
de progres și prosperitate ale po
poarelor român și mozambican.

întrevederea s-a desfășurat într-« 
atmosferă caldă, prietenească.

Printr-o temeinică organizare a muncii și utilizarea
la întreaga capacitate a mijloacelor de transport

RECOLTĂ DIN C1MP
- CÎT MAI REPEDE LA ADĂPOST!

s
• Toate camioanele, tractoarele cu remorci și atelajele să fie folosite 

intens, zi și noapte, pentru transportarea porumbului și sfeclei de zahăr
• Fiecare unitate agricolă, fiecare'județ să-și îndeplinească integral sar

cinile de livrare a porumbului la fondul de stat și la fondul de furaje

Campania de recoltare din această toamnă 
este pe sfîrșite. Acum se string porumbul din 
cultura a doua, sfecla de zahăr, precum și recolta 
de orez, legume și fructe de pe ultimele suprafe
țe. Recolta bună de porumb din acest an a nece
sitat efectuarea unui volum mai mare de lucrări 
atît la cules, cît și la transportul produselor din 
cîmp. Se poate aprecia că, prin participarea largă 
a oamenilor muncii, a locuitorilor de la sate 
ia lucrările agricole de toamnă si folosirea mai 
bună a mijloacelor mecanice, cea mai mare par
te a producției a fost strînsă la timp si. ceea 
ce este mai important, au fost evitate pierderile. 
Dar campania de recoltare nu poate fi conside
rată încheiată pînă cind nu vor fi culese, trans
portate și adăpostite toate roadele acestui an. 
In ce direcții trebuie îndreptate, în continuare, 
eforturile oamenilor muncii din agricultură 1

Cu suprafețele de porumb recoltate în ultime
le zile, se poate aprecia că această lucrare se 
apropie de încheiere. A mai rămas de strîns ore
zul de pe 500 hectare, iar sfecla de zahăr de 
pe 55 400 heotare. Problema cea mai importantă 
o constituie însă transportul produselor din 
cîmp.. Spunem aceasta întrucît. potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii si Indus
triei Alimentare, în seara zilei de 27 octombrie 
se mai aflau pe cîmp. în grămezi, aproape 
500 000 tone de stiuâeti de porumb, iar diferența 
între cantitatea de sfeclă recoltată si cea trans
portată era de 880 000 tone. La porumb, cele mai 
mari cantități de transportat din cîmp există în 
județele : Timiș — 93 000 tone. Călărași — 88 800 
tone. Arad — 45 000 tone. Brăila — 30 000 tone, 
Teleorman — 29 600 tone. Tulcea — 22 000 tone. 
De asemenea, la sfecla de zahăr, cele mai mari 
cantități recoltate, dar netransportate, se află 
în județele Covasna, Mureș. Sălaj, Mehedinți. 
Brăila. Satu Mare. Timiș. Constanta si altele.

Vremea se menține frumoasă in cea mai mare 
iparie a țării, dar s-ar putea schimba de la o zi 
la alta, ceea ce impune să se acționeze energic 
în vederea transportării neîntârziate din cîmp a 
tuturor produselor. Aceasta presupune folosirea 
la capacitatea maximă a caitnioanelor și tractoa
relor cu remorci, a atelajelor existente în uni
tățile agricole și în comune. întrucît distan

tele pînă la locurile de depozitare de la bazele 
de recepție și din unități sînt mici, pot și tre
buie să fie efectuate cel puțin patru curse pe zi. 
Acolo unde însă distantele pînă la bazele de 
recepție sînt mai mari, anumite cantități de po
rumb pot fi depozitate în pătulele unităților 
agricole. în custodia cărora vor rămîne pînă în 
momentul cînd vor exista mijloace care să le 
transporte la destinația stabilită.

Concomitent cu intensificarea transportului, 
conducerile unităților agricole și organizațiile de 
partid de la sate au datoria să pună ne primul 
plan al preocupărilor livrarea integrală a canti
tăților de porumb contractate la fondul de stat. 
Merită evidențiat faptul că. pînă la această dată, 
cooperativele agricole din județele Argeș. Vîlcea. 
Sălaj, Alba, Sibiu, Bistrița-Năsăud si din secto
rul agricol Ilfov și-au îndeplinit integral sar
cinile de livrare a porumbului la fondul de stat, 
iar cele din județele Buzău, Dîmbovița. Neamț. 
Hunedoara și altele transportă la bazele de re
cepție ultimele cantități de porumb contractate 
cu statul. în alte județe însă, livrările la fon
dul de stat sînt întîrziate. Bunăoară, cooperati
vele agricole din județele Dolj si Tulcea au li
vrat numai 33 la sută din cantitățile prevăzute 
la fondul de stat. Mehedinți — 43 la
sută. Botoșani — 38 la sută. Este întîrziată, 
în multe județe, si livrarea cantităților de • po
rumb destinate fondului de furaje. Tocmai de 
aceea este nevoie ca. zi de zi. organele si orga
nizațiile de partid, conducerile unităților agri
cole. consiliile populare si organele de speciali
tate să se ocupe cu toată răspunderea de livra
rea în ritm mai susținut a porumbului si a altor 
produse la fondul de stat și la cel de furaje.

Stadiul actual al transportului produselor din 
cîmp impune ca organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare si. direcțiile agricole 
județene să ia. în continuare, măsuri energice 
pentru utilizarea la întreaga capacitate a mij
loacelor auto și folosirea în mai mare măsură a 
atelajelor, pentru partiotparea activă a coopera^ 
Lorilor și celorlalți locuitori ai satelor la încăr
carea și descărcarea produselor, altfel ca tot ce 
a rodit cimotii să fie pus cît mai repede la adă
post, spre a se evita orice pierderi de recoltă.

O sarcină economică majoră în industria constructoare de nave

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL
Ne propunem să aducem în discu

ție, în articolul de față, cîteva 
probleme referiteare la consumul 
de materiale și îndeosebi de me
tal în industria constructoare de 
nave din țara noastră. Este lim
pede că, în întreaga lume, proiectan- 
ții și constructorii sint interesați să 
realizeze nave cu o siguranță de
plină în exploatare, dar nicăieri nu 
se neglijează aspectele referitoare la 
eficiența economică. în mod firesc 
se pune deci întrebarea : sînt navele 
românești competitive și din punctul 
de vedere al nivelului consumurilor 
materiale 7 Fără îndoială, în general, 
răspunsul este afirmativ. După cum 
se știe, țara noastră are o bogată și 
îndelungată experiență In construe- . 
ția de nave. Ar fi însă greșit să se 
creadă că, beneficiind de o veche 
tradiție, progresele in acest domeniu 
vin de la sine. îndeosebi în ultima 
perioadă, în lume s-au făcut pași 
mari înainte în privința raportului 
dintre greutatea netă a navelor și 
greutatea produselor transportate. 
Or, în unele cazuri, în țara noastră 
nu s-au luat operativ toate măsurile 
necesare pentru a situa navele con
struite, sub aspectul greutății lor 
nete, la nivelul celor mai bune rea
lizări pe plan mondial.

Un exemplu în acest sens ni-1 
oferă Șantierul naval din Galați, 
unde în prezent se construiesc două 
tipuri asemănătoare de nave pentru 
•transportul autocamioanelor, turis
melor, conteinerelor, așa-numitele 
nave „ro-ro“, după două proiecte di
ferite. Ambele nave au aproximativ 
aceeași capacitate de transport. Nu
mai că navele construite după . pro

iectul românesc au o greutate netă 
de aproximativ 5 300 tone, iar cele 
realizate după proiectul străin cîn- 
tăresț circa 3 400 tone, deci cu 1 900 
tone mai puțin. Am primit multe 
explicații in legătură :u această di
ferență. Specialiștii de pe șantier au 
ținut să sublinieze că navele româ
nești au totuși o structură diferită și 
o punte în plus, că se folosesc table 
de grosimi mai mari și multe altele. 
Dar problema tocmai aceasta este : 
de ce se mențin în fabricație nave 
cu soluții constructive neadecvate și 
consumuri încă mari de metal?

— Noi trebuie să respectăm întoc
mai proiectele de execuție, care sint 
elaborate de Institutul de cerce
tare științifică și inginerie teh
nologică pentru construcții navale 
(ICEPRONAV) și avizate de Regis
trul Naval Român, ne precizează to
varășul Vasile Lăcătuș, inginer-șef 
cu pregătirea fabricației pe șantier. 
Nu spune nimeni că pe șantier s-a 
făcut tot ce trebuia pentru reducerea 
consumului de metal. Totuși, an de 
an, am luat o serie de măsuri, cum 
ar fi organizarea debitării centrali
zate a metalului, folosirea mai rațio
nală a materialului de sudură, ex
tinderea sudurii automate și semi
automate, recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibile etc., ast
fel că normele de consum au fost in 
general respectate. In acest an avem

chiar o economie de circa 80 tone de 
metal. Pe șantier, posibilitățile de 
reducere a consumului de materiale 
sînt însă limitate. Dacă în proiect se 
prevede ca o navă să aibă o greu
tate netă de 5 000 tone, noi avem 
obligația să o construim întocmai.

— Și ce ar trebui făcut pentru re
ducerea mai substanțială a consumu
lui de metal ?

— Multe. Și nu ar trebui, ci tre
buie ! Potrivit sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului, urmează ca 
începînd chiar de anul viitor să se 
realizeze o reducere substanțială a 
consumului de metal în construcția 
de nave. La nivelul șantierului nos
tru, consumul de metal urmează să 
se reducă cu peste 5 000 tone. De 
aceea, consider necesar ca, în primul 
rind, cerințele Registrului Naval 
Român să se modifice, să țină mai

Anchetă realizată de 
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MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, 
adresat participanților la Simpozionul Internațional Pugwash

îmi este deosebit de plăcut să adresez particlpanți- 
lor la Simpozionul Internațional Pugwash, consacrat 
dezarmării și păcii în Balcani si in Europa, un salut 
cordiail și cele mai bune urări de succes în desfășura
rea lucrărilor acestei importante manifestări interna
ționale ce reunește oameni de știință și cultură din 
numeroase țâri ale lumii.

în viata internațională s-a ajuns la o încordare deo
sebită, ca urmare a intensificării cursei înarmărilor, 
în primul rînd a înarmărilor nucleare, a agravării unor 
conflicte și apariției de noi focare de tensiune în dife
rite regiuni ale lumii, a adîncirii decalajelor dintre ță
rile bogate și sărace — ceea ce sporește necontenit 
pericolele la adresa păcii, independentei popoarelor, a 
însăși existenței umane. In aceste condiții, problema 
fundamentală a zilelor noastre este apărarea păcii si 
preîntîmpinarea războiului, oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri concrete de dezarmare. în pri
mul rind de dezarmare nucleară.

Avînd în vedere situația internațională deosebit de 
gravă, este mai necesar ca oricînd ca toate popoarele, 
forțele democratice, progresiste din întreaga lume 
să-și unească eforturile și să conlucreze tot mai strîns. 
în deplină unitate, pentru a opri cursul periculos al 
evenimentelor spre încordare și război, spre o catas
trofă nucleară, pentru apărarea drepțului fundamental 
al națiunilor, al oamenilor, la viată, pace, la existentă 
liberă și demnă.

Simpozionul Pugwash consacrat dezarmării și pă
cii în Balcani și în Europa constituie o importantă 
contribuție la unirea și întărirea conlucrării tuturor 
forțelor care se pronunță și militează pentru securitate 
și destindere pe continentul european, pentru o Eu
ropă unită, a colaborării și păcii. Este bine cunoscut 
că în Europa s-a acumulat o uriașă cantitate de arme, 
îndeosebi nucleare — peste 80 la sută din totalul aces
tora aflîndu-se în dotarea celor două blocuri militare. 
Pactul Atlanticului de nord și Tratatul de la Varșovia. 
Amplasarea de noi rachete cu rază medie de acțiune 
în Europa va duce la intensificarea și mai puternică 
a înarmărilor, va spori considerabil pericolul unui 
război nuclear, cu consecințe extrem de grave pentru 
civilizația umană, pentru viata continentului și a în
tregii lumi. De aceea. în momentul de față, cea mal 
importantă problemă pentru Europa este de a se face 
to-tul. de a se mobiliza larg toate popoarele, toate for
țele și categoriile sociale, opinia publică mondială pen
tru a determina oprirea amplasării noilor rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru retragerea si distrugerea 
celor existente. Este necesar să se depună toate efor
turile pentru ca la negocierile de la Geneva să se 
ajungă la o înțelegere care să ducă la neamplașarea 
rachetelor. Bă deschidă perspectiva eliberării continen
tului de arme nucleare. Noi considerăm că propuneri
le care s-au făcut în acest sens, și de o -parte, și de 
alta, oferă o bază bună pentru a se ajunge la o ase
menea înțelegere.

Amplele mișcări de pace și dezarmare care au loc în 
Europa și pe alte continente sînt tocmai o expresie 
a faptului că popoarele, mase tot mai largi de oameni 
ai muncii înțeleg și sînt conștiente de marile pericole 
pe care le creează noile rachete — și cer cu tot mai 
multă hotărîre să se facă totul pentru a se ajunge la 
o înțelegere corespunzătoare privind oprirea ampla
sării lor pe continent. Un rol tot mai Important, în 
această privință, revine oamenilor de știință si cultu

ră. care înțeleg bine consecințele deosebit de grave ale 
cursei înarmărilor, vile creării de noi arme de distru
gere.

Pornind de la gravitatea situației care s-a creat în 
Europa, noi considerăm insă că popoarele Europei, opi
nia publică mondială trebuie 6ă fie și mat active în 
această direcție, să determine pe conducătorii de state 
și guverne să dea dovadă de rațiune, de responsabili
tate față de soarta propriilor popoare si fată de soarta 
păcii, să acționeze mai hotărît pentru a se ajunge la 
înțelegeri privind oprirea amplasării noilor rachete si. 
în general. încetarea cursei periculoase a înarmărilor. 
Trebuie arătat clar că noile rachete, armele în gene
ral. nu pot asigura în nici un fel pacea și securitatea 
popoarelor, ci, dimpotrivă, ele sporesc insecuritatea, pri
mejdiile la adresa păcii și vieții popoarelor. Acei con
ducători de state si oameni politici care acceptă ca pe 
teritoriul țărilor lor șă fie amplasate rachetele cu rază 
medie de acțiune își asumă o grea răspundere nu nu
mai față de pacea și de viata popoarelor lor. dar șl 
față de pacea și viața tuturor popoarelor lumii. Prin 
amplasarea noiior rachete se ’încalcă Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare, se creează un prece
dent deosebit de periculos, care deschide, de fapt, ca
lea trecerii la proliferarea armelor nucleare.

România socialistă. în cadrul politicii sale generale 
de pace și colaborare, a acționat și acționează neabătut 
pentru întărirea încrederii și destinderii internaționale, 
pentru oprirea agravării situației mondiale, pentru de
zarmare și neamplașarea de noi rachete nucleare în 
Europa. împreună cu întregul popor, oamenii de știin
ță și cultură români participă activ la inițiativele si 
acțiunile României pentru pace și dezarmare, la ma
rile manifestări ale maselor populare, care dau ex
presie voinței întregii noastre națiuni de a-și aduce 
contribuția activă la eforturile popoarelor lumii pen
tru pace și dezarmare, pentru preîntîmpinarea unui 
război nuclear nimicitor.

Noi considerăm că, în actualele împrejurări Interna
tionale. toate forțele iubitoare de pace, indiferent de 
concepțiile lor politice si filozofice, trebuie să-și 
unească rîndurile și să acționeze cu cea mai mare 
hotărîre împotriva înarmărilor, pentru o politică nouă, 
de destindere, colaborare și pace. Este necesar ca 
acum, înainte de a fi prea tirziu. înainte de a încdpa 
să cadă bombele nimicitoare, să se facă totul pentru 
oprirea amplasării rachetelor, pentru retragerea și dis
trugerea celor existente, pentru realizarea unui echi
libru militar la nivelul cel mai scăzut al armamentelor. 
Europa — care a dat și dă atît de mult civilizației 
umane — trebuie să devină o Europă unită, a păcii și 
colaborării, fără arme nucleare 1

Deși situația internațională este deosebit de gravă șl 
complexă, avem convingerea că popoarele dispun de 
capacitatea necesară și pot, acțipnind unite, să asigure 
triumful luptei pentru pace, pentru dezarmare, pentru 
înlăturarea pericolului unui război nuclear. Sînten» 
încredințați că, în acest cadru, acțiunea unită a oame
nilor de știință și cultură va putea aduce o contribuție 
deosebit de importantă.

Cu această convingere, urez succes lucrărilor Simpo
zionului Internațional Pugwash și îmi exprim dorința 
ca el să se înscrie ca o importantă contribuție a oa
menilor de știință si cultură la eforturile popoarelor 
pentru destindere, pentru dezarmare, pentru pace și 
înțelegere în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU________ J

|înaltă și unanimă apreciere a strălucitelor} 
| rezultate ale vizitelor întreprinse j
j de tovarășul Nicolae Ceaușescu, j
Ș împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, | 
| în Malta, Egipt, Sudan și Cipru |
I TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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Privire de pe Dealul florilor
Aici a fost un deal cu 

flori. Acum e un deal cu 
blocuri. Și copaci : duzi și 
tei mai ales. Teii, pentru 
parfumul lor din iulie, 
cînd dau în floare.

Privim așadar. Dejul, de 
pe culmea cu blocuri 
proaspete. Din puzderia 
de case — municipiul cu
prinde azi, în marginile 
sale, circa patruzeci de mii 
de locuitori — este greu 
să descoperi casa unde a 
trăit Ștefan Cicio Pop. una 
dintre inimile generoase 
care a bătut fierbinte pen
tru Marea Unire de acum 
65 de ani. încercăm să a- 
flăm locul porților prin 
care pleca, ori se reîntor- 
cea. din drumurile sale 
prin Transilvania începu
tului de secol, cu flacăra 
unității naționale în suflet. 
Dacă venea de la Cluj, 
Ștefan Cicio P$jp neapărat 
trăbuia să-și facă intrarea 
în Dej. orașul său natal, 
pe aici, prin „Dealul flo
rilor". Azi, greu ar mai re
cunoaște locul. Se înaltă 
în această parte un car- 
tier-oraș. cu circa 20 000 
de locuitori. Actul lui de 
naștere ? 1970, dată me
morabilă. cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut, 
la fata locului, unul din 
nenumăratele sale dialo

spre Bistrița-Năsăud. Cum 
se înfățișa partea aceasta 
de oraș militantului pen
tru unirea Transilvaniei 
cu Țara, de acum aproape 
șapte decenii ? Nu-i chiar 
atît de greu de descifrat. 
Asuprirea condamnase și 
aceste locuri la înapoiere 
și stagnare, aprinzînd fla
căra revoltei oamenilor 
muncii. Și astfel se scriau,

ale lumii. Orașul realizea
ză în prezent, o producție 
de 2.2 miliarde lei. Pînă in 
1985 se va ajunge la 4 mi
liarde. Drumul viitorului 
are direcții precise de dez
voltare. Unul dintre aces
tea trece și prin întreprin
derea de fibre artificiale, 
de pe platforma chimiei, 
întreprindere care se află 
la ora probelor tehnolo

• reportaje • însemnări •

guri de lucru cu oamenii 
muncii, cu edilii așezării.

Există si intrarea din

cu sîngele jertfei, noi pagini 
din istoria mișcării noastre 
revoluționare. Acum, poarta 
amintită a orașului poate 
fi numită si a industriilor. 
Puternice fundații de fa
brică. turnate in ultimele 
două decenii, vibrează ea 
un uriaș ceasornic gene
rator de forță al orașului, 
între acestea, o stea de 
primă mărime : Combi
natul de celuloză și hirtie. 
Prelucrarea lemnului din 
ținutul Dejului a atins aici 
performanta virtuozității. 
Hîrtia de aici este de ani 
buni o marcă solicitată nu 
numai în tară, ci și peste 
hotare.

Este poate locul să des
chidem o paranteză : pro
dusele Dejului sînt cunos
cute in aproape 30 de țări

gice. în plină construcție 
— fabrica de celuloză chi
mică. Cum se vede, crește 
necontenit și nomenclato
rul de meserii aracticate 
în această așezare de ne 
Someș. Cu cîteva decenii 
în urmă, tradiționale erau 
aici , lăcătușeria. fierăria, 
dulgheria, tăiatul la pă
dure ori munca în salină. 
Timpul nostru, de mari 6i 
durabile deschideri spre 
viitor, a adăugat meseriile 
de operator chimist, labo
rant. matrițer. electronist 
etc. Sincronismul cu epoca 
noastră de esențiale înnoiri 
se produce și ,1a Dej. ca un 
fapt firesc, determinat de 
strategia dezvoltării.

Si tot fapte cotidiene, 
Intrate definitiv în realita
tea noastră, socialistă, sint

munca stăruitoare pentru 
înflorirea Dejului si a pa
triei. viața în armonie si 
deplină înțelegere a crea
torilor de bunuri materiale 
și spirituale români și ma
ghiari. Timpul și istoria 
i-au statornicit de veacuri 
în această vatră româ
nească și. împreună, fău
resc azi un timp și o isto
rie nouă. în care locul fie
căruia' este unul de demni
tate. fără deosebire de na
ționalitate, așa cum au 
năzuit și făuritorii Marii 
Uniri de acum 65 ani.

Dar unionistul Ștefan 
Cicio Pop se putea reîn
toarce în locul său de baș- 

< tină și prin poarta dinspre 
Baia Mare a Dejului ori 
cea dinspre Sălaj. întinse 
livezi de pomi fructiferi.' 
în plantații intensive, a- 
nunță acum aglomerarea 
urbană. După „Dealul flo
rilor". alte dealuri din jur 
au fost pur și simplu sculp
tate de mîna omului. în
nobilate de mîna omulhi în 
anii din urmă. La poalele 
livezilor cu . meri — un 
nou cartier. Aici s-au mu
tat cei din cartierul Sinis- 
traților, după teribilele 
inundații din anii ’70. Și 
atunci, la necaz, precum în
Iile TANASACHE 
Costal ȘTEFANESCU
(Continuare in pag. a V-a)

UNIREA - NĂZUINȚA 
FIERBINTE A ÎNAINTAȘILOR

Unirea - doruî ce! mare al generațiilor succedate 
de-a lungul secolelor de frămîntată și dramatică isto
rie românească - a fost hotărîtă și înfăptuită prin 
voința întregului nostru popor — muncitori, țărani, in
telectuali — in neuitata zi de 1 Decembrie 1918, pe 
Cimpul lui Horea, la Alba lulia. „O nație de frați, de 
cetățeni liberi, aceasta este, români, sfinta și marea 
faptă !” — exprimase strălucit Nicolae Bâlcescu gîndul 
de unire a celor trei țări române în anii revoluției de 
la 1848.

„Sfinta și marea faptă“ istorică de acum 65 de ani
- ne spun toate mărturiile din cronica de aur a țării
- nu a fost rodul unor împrejurări întîmplătoare, nu a 
fost un dar primit din afară, la masa tratativelor bazate 
pe conjuncturi politice, ci rezultatul luptelor pentru 
existența ființei noastre naționale purtate timp de sute 
și sute de ani de cele mai inaintate forțe ale societății, 
de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, de toți 
locuitorii care trăiau, vorbeau și simțeau românește, ir» 
vatra străveche românească. De aceea, mîndri de con
tribuția majoră a clasei muncitoare la realizarea actu
lui Unirii, militanții socialiști exprimau, in acele clipe 
de profundă semnificație politică, ideea că „România 
nouă de astăzi trebuie să devină România socialistă 
de miine 1”. Era, în această idee generoasă, vizionară, 
cdincă iubire de țară, pe care, cu eroism, a slujit-o

apoi partidul comuniștilor, moștenitorul celor mal no
bile liăzuințe ale poporului nostru, împlinind și depă
șind cu mult visul înaripat de libertate și dreptate al 
înaintașilor, construind o țară socialistă in care unita
tea și frăția tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, au fost așezate ca-temelie de granit 
a realizării epocii de aur — comunismul — pe pămîntul 
românesc.

Istorie glorioasă, plină de învățăminte, pe care o 
cinstim unindu-ne și mai strîns în jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, consacrîn- 
du-ne întreaga energie și forța de creație propășirii 
patriei pe noi culmi de civilizație și progres, fortificin- 
du-i, prin munca noastră avîntată, dăruită, libertatea șl 
independența. E cel mai înalt omagiu al generației 
noastre dedicat generației Unirii.

Pagina specială ce se publică in interiorul ziarului 
este consacrată acestor mărturii, păstrate cu respect 
nesfîrșit' in Muzeul de istorie al Aradului. Al Ara
dului care, în acea toamnă pregătitoare a Marii Adu
nări Naționale de la Alba lulia, s-a dovedit a fi un 
adevărat centru nervos, declanșator al tuturor acțiuni
lor menite să catalizeze energiile, simțămintele, gîndu- 
rile șl fapta românească pentru a transforma in reali
tate năzuința fierbinte a întregului nostru popor.
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Producțiile superioare—dovezi concludente 
ale muncii pline de răspundere și exigență

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Timișul este județul cu ce*  mai mare suprafață agricolă din țară — 
peste 700 000 hectare. Ca atare, el deține locul întii în ce privește ponderea 
in producția globală agricolă a țării, în producția totală de griu, orz, po- 

totale de porcine și în

mult seama de regulile șl schimbă
rile intervenite pe plan internațio
nal. Desigur că, totodată, este nece
sar ca și proiectanții să adopte cele 
mai modeme și eficiente soluții con
structive. în general, la noi, prin 
concepție, dotarea navelpr este mult 
prea încărcată. Se ține prea puțin 
seama de specificul diferitelor tipuri 
de nave, de mărfurile care urmează 
să fie transportate. Fiecare specia
list — și din proiectare, și de la Re
gistrul Naval, cu care dealtfel co
laboram bine — vrea parcă să se 
superasigure, să mai pună o grindă, 
o întăritură, o instalație în plus. Mai 
mult. Registrul Naval Riynân modi
fică unele cerințe la navele la care 
și-a dat odată avizul și pentru care 
pe șantier s-a făcut aprovizionarea 
tehni co-ma terial ă.

— Interesant ceea ce spuneți, dar
i parcă puțin prea general...
I — Cablurile electrice pentru na

vele tip Liner de 15 000 tdw, de 
exemplu, le-am aprovizionat din 
țară in conformitate cu regulile sta
bilite de Registrul Naval Român in 
momentul începerii construirii aces
tei serii de nave. Anul trecut, Re
gistrul Naval a cerut însă ca pe nave 
să se instaleze cabluri ignifuge sau 
să se ia măsuri suplimentare de pro
tecție : să se facă treceri rezistente 
la foc prin pereți și punți, cablurile 
să fie puse in cutii metalice sau 
vopsite ignifug. Din calculele făcute 
rezultă că pentru protecția cabluri
lor s-ar consuma în plus circa 
12 tone de metal la fiecare navă. Iar 
exemple asemănătoare se pot da șl 
pentru alte materiale sau chiar in
stalații. Ce să facem acum cu mate
rialele aprovizionate ? Să le lăsăm in 
magazie și să procurăm altele sau 
să consumăm metal și vopsele în 
plus pentru a le putea pune în 
operă ?

întrebări se pot pune multe. în 
fond, sigur că nu este normal ca 
linele materiale aprovizionate cu 
toate certificatele necesare la un mo
ment dat să nu mai poată fi folosite 
acum decît cu cheltuieli suplimen
tare. Dar pe de altă parte, cum se 
face că nimeni nu se alertează pen
tru faptul că se mențin și se lu
crează după proiecte tehnice de nave 
care conduc la consumuri suplimen
tare de zeci și sute de tone de metal?

„Noi realizăm proiectele pentru 
fiecare tip de navă, dar nu mai ur
mărim după aceea consumurile ma
teriale atît timp cit se menține in 
fabricație seria respectivă" — ne

Doar un sfert din suprafața agri
colă a județului Timiș o reprezintă 
solurile de cea mai bună calitate.

spunea tovarășul Lucian Aburel, di
rectorul tehnic al ICEPRONAV.

Și, intr-adevăr, aveam să aflăm că 
proiectul românesc al navelor, tip 
„ro-ro“ este din anul 1978, perioadă 
din care nu s-a întreprins nimic 
pentru reducerea greutății nete a , 
acestor nave. Să ne mai mirăm 
atunci că același tip de navă con
struit după un proiect străin are o 
greutate netă cu 35 la sută mai 
mică ? în relațiile dintre proiectanți, 
constructori, furnizorii de materiala 
sau instalații și beneficiari există 
prin urmare un viciu . de fond, o 
anumită inerție în virtutea căreia un 
anumit tip de navă odată ieșit d.e pe 
planșetă va purta pe mări și oceane 
o cantitate de metal care, în mod ca
tegoric, ar putea să fie redusă în 
timp, odată cu progresul tehnic în
registrat în siderurgie, în construc
ția de motoare, în electrotehnică și 
alte domenii de activitate.

Insistăm asupra acestui exemplu 
deoarece el evidențiază o anumită 
mentalitate, pune în relief consecin
țele felului în care se desfășoară 
uneori activitatea de proiectare și 
construcție a navelor. Acest exemplu 
nu este însă izolat. Chiar și pe șan
tier există încă posibilități nevalori
ficate de folosire mai rațională a 
metalului. în anul 1981, ci rid s-a 
construit primul Liner de 15 000 tdw, 
la Șantierul naval din Galați s-au 
consumat pentru această navă 5 509 
tone de laminate finite pline din 
oțel, cu circa 300 tone mai puțin de
cît normele de consum prevăzute. în 
primul an. de fabricație s-a realizat, 
prin urmare, o economie considera
bilă de metal. Iată însă că, în acest 
an. la-nava cu nr. 4 s-au consumat
5 507 tone de laminate, deci cu nu
mai două tone mai puțin decît in
urmă cu doi ani. Aceasta să fie oare
eficiența nenumăratelor măsuri care
ni s-a spus că au fost luate în ulti
mii ani pe șantier pentru reducerea 
consumului de metal ?

Realitatea este că și prin proiec
tare și prin mai buna organizare a 
muncii pe șantier se pot realiza im
portante economii de metal. Numai 
că, sub motivul respectării cerințelor 
Registrului Naval Român, atît pro- 
iectantii, cît și constructorii caută 
adeseori scuze pentru acoperirea ne
ajunsurilor din propria activitate. La 
ICEPRONAV ni s-au. prezentat pa
rametrii noului tip de cargou uni
versal de 15 000 tdw, cu care va fi 
dotată flota noastră în continuare în 
locul Liner-ului de 15 000 tdw. Fără 
îndoială, noul tip de navă, al cărui 
proiect a și fost transmis șantierelor 
navale din Brăila, Galați și Tulcea,

Comitetul județean de partid a 
acordat și acordă în continuare o 
atenție deosebită dezvoltării zooteh
niei. în acest scop, au fost elaborate 
programe speciale pentru fiecare 
Specie de animale, cuprinzînd acțiuni 
concrete pentru creșterea natalității, 
asigurarea bazei furajere, intensifi
carea procesului de selecție, moder
nizarea fermelor și introducerea unor 
tehnologii avansate și de mare ran
dament. Ca urmare a aplicării aces
tor măsuri, efectivele de animala 
existente la începutul lunii octom
brie a acestui an au fost mai mari, 
fată de aceeași perioadă a anului 
trecut, cu 200 bovine, 84 200 porcine 
și 34 400 ovine. Pentru intensificarea 
procesului de selecție și ameliorare 
a animalelor au fost înființate 19 
ferme de selecție pentru taurine cu 
un efectiv de 21 700 vaci.

Ca urmare a furajării raționale și 
a bunei îngrijiri a animalelor, în 
nouă luni din acest an producția me
die de lapte pe o vacă furajată a 
sporit cu 258 litri în I.A.S. și 155 litri 
în C.A.P., față de realizările aceleiași 
perioade a anului trecut, în mod 
corespunzător au crescut și livrările 
de produse animaliere la fondul de 
stat, care au fost mai mari cu 
124 700 hl lapte de vacă si 13 500 tone 
carne.

★
Sint numai cîteva dintre elemen

tele și direcțiile de acțiune care au 
detei-minat rezultatele buhe obținute 
în acest an de oamenii muncii din 
agricultura județului. De bună sea
mă. dezvoltarea experienței acumu
late si aplicarea cu perseverentă și 
răspundere a programului de măsuri 
stabilit constituie garanția sigură a 
valorificării la un nivel superior, a 
potențialului economic al agriculturii 
județului, în scopul realizării de pro
ducții agricole vegetale și animale și 
mai mari.

Aurel PAPADIUC 
Cezar IOANA

cadrul necesar în care se pot discuta 
toate aceste probleme. Anual, Re
gistrul Naval Român organizează 
patru consfătuiri pe teme. cum sînt : 
calcule hidrodinamice și structuri ; 
partea electrică și electrotehnică ; 
mașini, instalații și automatizări ; 
materiale, suduri, control nedgstruc- 
tiv, conteinere — consfătuiri la care 
sint invitați toți factorii implicați în 
construcția de nave din economia na
țională. Numai că. din păcate, specia
liștii nu prea participă la aceste con
sfătuiri. Or. sint nenumărate pro
bleme ce trebuie discutate și rezol
vate operativ. Pentru a da un exem
plu, intr-un timp record trebuie să se 
asimileze nu mai puțin de 191 echi
pamente electronice și electrotehnice, 
care condiționează activitatea în în
treaga industrie constructoare de 
nave. Registrul Naval Român nu 
respinge aprioric nici o propunere 
de reducere a consumurilor materia
le. de creștere a eficientei în con
strucția de narșe. Fiecare soluție tre
buie să fie insă fundamentată din 
punct de vedere tehnic.

Pot fi deci mai ușoare navele 
românești ? Da, acesta este răs
punsul categoric judecind după fap
tele prezentate. Pentru a se atinge 
însă acest obiectiv se impune o par
ticipare mai activă, plină de dăruire, 
o colaborare strînsă a tuturor factori
lor implicați in realizarea navelor ro
mânești: de Ia proiectanți pină la 
constructori și de la specialiștii de la 
Registrul Naval Român pină la 
furnizorii de utilaje și instalații. Se 
pare însă că este mai ușor să se pri
vească în curtea vecinului si să i se 
spună lui ce trebuie să facă,' decît 
să se pună ordine în propria gos
podărie. Așa cum rezultă din anche
ta întreprinsă, direct sau indirect, 
constructorii dau vina pe proiectanți, 
proiectanții pe regulile din Registrul 
Naval, Registrul Naval pe proiectanți 
și furnizorii de instalații. în mod 
categoric, toți cei cu care am discu
tat au perfectă dreptate. Dar tocmai 
acest fapt dovedește o dată in plus 
că toți factorii implicați în realiza
rea navelor românești trebuie să co
laboreze mai strîns, să dea dovadă 
de mai mult interes și operativitate, 
să fie realmente interesați în unirea 
eforturilor pentru reducerea consu
mului de metal. Paginile ziarului 
nostru rămîn deschise in continuare 
oricărei propuneri și inițiative, orică
rei dezbateri care să contribuie la 
reducerea consumurilor materiale și 
îndeosebi de metal, la creșterea efi
cientei economice in industria con
structoare de nave din tara noastră.

in producția globală agricolă a țării, in producția
nimb și sfeclă de zahăr, precum și in efectivele __ _ ,____
producția totală de carne. Ce a insemnat practic anul 1983, sub aspectul 
producțiilor obținute, pentru agricultorii din acest județ ?

După ce, cîțiva ani la rind, rezul
tatele din agricultura județului Ti
miș nu s-au situat la nivelul poten
țialului de care dispune, in acest an, 
Vroducțiile obținute în sectorul vege-

4.

Producțiile obținute și cantitățile de produse livrate
la fondul des stat in anul 1983

' Culture
Producția medie 

— in kg la hectar —
Livrări Ia fondul

— in tone
de stat

Z'
/ Plan Realizat Plan Realizat
Griu 3 700 3 834 412 800 470 200
Orz . 4 2ț0 • 4 299 28 000 42 477
Orzoaict j 3 310 3 756 4 500 7 683
Porumb 4 450 4 500 230 400 236 000
Orez 3 800 4 750 1 200 1 900
Legume (total) 20 200 23 593 200 220 210 040

4 Sporuri însemnate de recoltă față 
de anii anteriori s-au obținut însă și 
la celelalte culturi. Demn de remar
cat este însă faptul că multe unități 
agricole au obținut producții cu mult 
mai mari decît media pe ansamblu] 
județului. Astfel, la griu, C.A.P. To- 
polovățu Mare a realizat 6 805 kg la 
hectar, C.A.P. Diniaș — 6 763 kg, 
C.A.P. Nerău — 6 352 kg și I.A.S. 
Gnabați — 6 030 kg, la orz C.A.P. 
Peciu Nou a realizat 7 903 kg la hec
tar. C.AJP. Nerău — 7 370 kg. C.A.P. 
Jimbolia — 7 300 kg și I.A.S. Variaș 

) — 6 562 kg. Iar la porumb C.A.P. To- 
polovățu Mare a obținut un adevărat 
record în materie — 16 364 kg boabe, 
Jn fizic, la hectar, C.A.P. Diniaș — 
tl 128 kg, C.A.P. Hitiaș — 10 629 kg, 
C.A.P. Peciu Nou — 9102 kg și
I.A.S. Recaș — 8 050 kg. Sînt produc
ții foarte bune dacă ținem seama că 
ele au fost realizate în condiții de 
neirigare.

. Producțiile sporite ău făcut posibil 
ea unitățile agricole din județ să li
vreze în acest an la fondul de stat 

' peste 756 000 tone de griu, orz, or- 
' zoaică și porumb, cu 81 000 tone 
peste prevederi. In total, livrările la 
fondul de stat și in contul F.N.C. se 
ridică la aproape 1,4 milioane tone 
de cereale.

Care sînt resorturile acestor rezul
tate cu adevărat valoroase ? în ce 
direcții au acționat organizațiile de 
partid, cooperatorii, mecanizatorii, 
specialiștii și ceilalți oameni ai 
muncii de la sate pentru obținerea 
de producții sporite in acest an 7
t. •

Un program

care a determinat

o substanțială

; îmbunătățire a activității 
L* —............... ...........................

din agricultură
„Criticile îndreptățite făcute de 

secretarul general al partidului.

O sarcina economica majoră în industria constructoare de nave

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL
(Urmare din pag. D

cele mai mari din istoria ju- 
Se poate aprecia că prin 
rezultate județul se situează

tal sînt 
dețului. 
aceste 
din nou pe un loc de frunte în agri' 
cultura țării.

lucrătorii 
o analiză 
neajunsu- 
in acest

tovarășul Nicolae Ceaușescu, in le
gătură cu rezultatele necorespunză- 
toare din ultimii ani din agricultura 
județului Timiș — ne-a spus tovară
șul Cornel Pacoste, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R. — au constituit pentru noi. 
comuniștii, pentru toți 
ogoarelor, un îndemn la 
exigentă și responsabilă a 
rilor ce s-au manifestat 
sector de activitate, pentru stabili
rea măsurilor ce se impuneau în ve
derea înlăturării lor radicale. Pro
gramul de măsuri stabilit cu acest 
prilej și aprobat de conducerea 
partidului a reprezentat. în ultimii 
doi ani, pentru toate organizațiile de 
partid și pentru toate unitățile 
agricole, un program concret de ac
țiune. Acest program prevede exe
cutarea unor ample lucrări de îmbu
nătățiri funciare pentru ridicarea 
potențialului productiv al pămîntu- 
Iui, asigurarea unei baze tehnice și 
materiale corespunzătoare, îmbună
tățirea structurii plantelor cultivate 
și a amplasării acestora pe cele mai 
favorabile terenuri, folosirea numai 
de semințe valoroase, de soiuri și 
hibrizi de mare productivitate și 
creșterea accentuată a producției 
zootehnice prin furajarea rațională, 
selecția și ameliorarea efectivelor de 
animale. ’ Prin aplicarea măsurilor 
cuprinse în acest program, a căror 
materializare continuă, putem âpre-* 1'5 * * * * * * * 
cia că anul 1983, deși nefavorabil din 
punct de vedere al condițiilor clima
tice. a reprezentat un succes, o coti
tură radicală In activitatea din agri
cultura jude * * * *țului nostru11.

Ample lucrări 

de îmbunătățiri funciare

Diferența este formată din terenuri 
afectate puternic de excesul de umi
ditate si fenomene de eroziune, din 
săraturi și soluri acide, care nece
sită ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare pentru a fi puse pe deplin 
în valoare. Se poate spune că între
gul județ a deyenit un vast șantier 
de îmbunătățiri funciare. în acest 
cincinal, pe lingă amenajările exis
tente, se vor executa sisteme noi de 
desecare pe încă 50 845 hectare, ceea 
ce va face ca întreaga suprafață 
afectată de excesul de umiditate să 
fie scoasă de sub influența acestui 
fenomen păgubitor. Totodată, pe mari 
suprafețe au' fost efectuate ample 
lucrări agropedoameliorative — sca- 
rificări, afînări profunde, adminis
trarea de amendamente și de îngră
șăminte organice — pentru 
potențialului productiv al 
sărace.

La executarea lucrărilor 
bunătățiri funciare, în afară de mij
loacele mecanice, au fost mobilizate 
importante forțe umane. Comitetele 
comunale de partid, consiliile popu
lare și organizațiile de partid din 
unitățile agricole au desfășurat o 
susținută muncă politică și organiza
torică, asigurând participarea largă a 
cooperatorilor și celorlalți cetățeni 
din comune la lucrările de desecare, 
irigații sau combatere a eroziunii so
lului. înfăptuirea programului 
tean de îmbunătățiri funciare 
venit astfel o cauză a tuturor 
torilor de la sate, a întregului

ridicarea 
solurilor

de îm-

jude- 
a de- 
locui- 
iudeț.

Cultura potrivită

pe solul potrivit.

semințe de bună calitate

Pentru valorificarea deplină a con
dițiilor naturale și sociai-economice, 
în baza programului stabilit pentru 
redresarea agriculturii județului, un 
colectiv lărgit de specialiști — de la 
organele agricole, din cercetare, în- 
vățămîntul superior și din producție 
— a întocmit o structură corespun
zătoare a culturilor, atît sub aspec
tul plantelor celor mai favorabile, 
cit si al ponderii pe care s-o dețină 
fiecare ca suprafață. Această struc
tură, potrivit căreia 30 
suprafața arabilă este 
porumb, 40 la sută — 
păioase, 14—15 la sută 
tehnice și leguminoase, 
sută — cu plante furajere si 6—7 la 
sută — cu legume, cartofi și alte 
culturi, a fost realizată cu foarte 
mici diferente față de prevederile 
propuse.

De mare importantă este faptul că 
sub conducerea biroului comitetului 
județean de partid, cadre din cerce
tare si învătămîntul superior, pre
cum și specialiști cu experiență din 
unitățile fruntașe au 
plasare judicioasă a 
județ, stabilind patru 
rabilitate. Pornind de 
economică a cerealelor și de la ce
rința de a se realiza producții mari 
la aceste culturi, în zonele I și II 
de favorabilitate au fost amplasate 
54,7 la sută din suprafața planificată 
cu griu și 50 la sută din suprafața 
prevăzută cu porumb.

la sută din 
ocupată cu 
cu cereale 

— cu plante 
11—12 la

făcut o am- 
culturilor în 

zone de favo- 
la importanta

prezintă multe avantaje. Consumul 
prevăzut de laminate finite pline din 
oțel urmează să fie însă de... 5 510 
tone. Adică mai mult decit se consu
mă în prezent la Șantierul naval 
Galați pentru vechiul tip de navă. 
Se poate spune totuși că, față de 
norma de consum stabilită pentru 
primul Liner construit în 1981, care 
era de 5 800 tone, acum s-a pre
văzut o normă de consum mai mică 
și, la fel ca în urmă cu doi ani, in 
execuția navelor se vor putea rea
liza noi economii de metal. Numai 
că această reducere a normelor de 
consum are la bază creșterea coefi
cientului de utilizare a laminatelor 
finite pline din otel și reducerea 
pierderilor tehnologice. Adică tocmai 
măsurile luate încă de acum doi ani 
pe șantier. Altfel spus, acum s-a 
prevăzut și pe hîrtie ceea ce in pro
ducție s-a realizat de mult. Oare de 
vină să fie tot regulile Registrului 
Naval Român pentru această „reți
nere" a proiectantului de a încerca 
să reducă, fie și cît de puțin, prin 
soluții originale, consumul de metal?

— La ora actuală avem acorduri 
de cooperare cu 22 societăți de clasi
ficare din lume, ne precizează tova
rășul Nicolae Zamfir, director ad
junct al Registrului Naval Român. 
Prin întreaga activitate pe care o 
desfășurăm sîntem preocupați de 
perfecționarea continuă a cerințelor 
tehnice din regulile registrului. A- 
ceastă perfecționare se realizează 
prin cercetări elaborate cu forțe pro
prii. printr-o largă colaborare cu in
stitute de specialitate sau organiza
ții similare atît din țară, cît si din 
străinătate. Cerințele regulilor din 
Registrul Naval Român sînt la ora 
actuală foarte apropiate de ale celor
lalte societăți de clasificare din lume, 
în cazuț cablurilor electrice, pentru a 
mă referi la una din problemele ri
dicate. am solicitat să se aplice o 
vopsea protectoare împotriva focului 
sau să se găsească soluții construc
tive pentru împiedicarea răspîndirii 
incendiului. Nu este deloc o proble
mă complicată, dar care nu poate fi 
tratată cu ușurință. Noi cerem mi
nimul necesar. Intervin însă o serie 
de alte cereri ale beneficiarului. 
Apoi, unele echipamente realizate de 
unele întreprinderi sînt încă grele și 
voluminoase, ceea ce face să crească 
consumul de metal, greutatea netă a 
navelor. Cert este că prin proiectarea 
navelor, consumul de metal se poate 
reduce mult. Noi analizăm orice pro
punere. Este necesar însă să se în
tocmească proiecte bine studiate, iar 
soluțiile propuse să fie susținute din 
punct de vedere tehnic. Există și

O serie de măsuri au vizat sta
bilirea celor mai corespunzătoare 
structuri de soiuri și hibrizi pentru 
fiecare cultură. Rezultatele obținute 
în cercetare și în producție au per
mis definitivarea structurii soiurilor 
și hibrizilor pentru cele patru zone 
de favorabilitate. Ceea ce a contri
buit insă în mod hotărîtor la obți
nerea de producții sporite a fost 
folosirea numai de semințe de bună 
calitate, din categorii biologice su
perioare. Aceasta a fost posibilă prin 
organizarea temeinică a procesului 
de producere a semințelor. Bunăoară, 
pentru griu, sămînta elită se produce 
la Stațiunea de cercetări agricole 
Lovrin, iar sămînta din înmulțirea I 
— în șapte unități agricole specia
lizate.

Furajarea rațională, 

selecția și ameliorarea

animalelor —

factorii hotărîtori

ai dezvoltării zootehniei

VIBRANT ECOU Al MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI 
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, AL APELULUI 

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE

Prin forța unită a popoarelor - lichidarea 
armelor nucleare, apărarea păcii 
in Europa și in întreaga lume!
ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

Ieri, la adunarea oamenilor muncii din sectorul 4 al Capitalei Foto : S. Cristian

„Există încă posibilitatea unui acord 
pentru oprirea amplasării noilor rachete, 

pentru retragerea și distrugerea 
celor existente"

în Parcul Tineretului, circa 30 000 
de oameni ai muncii din sectorul 4 
București — muncitori, ingineri și 
tehnicient cercetători și elevi — 
s-au reunit, vineri. într-o mare și 
vibrantă adunare populară consa
crată dezarmării și păcii. Partici
pants la adunare și-au exprimat 
adeziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, față de noile inițiative 
și demersuri, profund umaniste, 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul său, tovarășul Nicolae 
Blca, președintele Consiliului 
F.D.U.S. al sectorului 4, a relevat 
că se impun acțiuni hotărite din 
partea guvernelor și a liderilor po
litici. dar și a opiniei publice, pen
tru a determina trecerea la dezar
mare. si în primul rind la dezar
marea nucleară. Există incă posibi
litatea unui acord pentru oprirea . 
amplasării in Europa a noilor ra
chete, pentru retragerea și distru
gerea celor existente.

Țesătoarea Niculescu Eugenia, 
Erou al Muncii Socialiste, a spus : 
Ne exprimăm dorința noastră 
fierbinte de pace, de a ne creș
te în liniște copiii, de a asi
gura fericirea căminelor. Iniția
tivele și propunerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind neam- 
plasarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa, înghețarea 
bugetelor militare și crearea de 
zone lipsite de arme nucleare, pe 
care le aprobăm și le susținem cu

Evoluția vieții internaționale din ultima vreme confirmă intru totul 
capacitatea dumneavoastră excepțională de a anticipa desfășurarea 
evenimentelor, demonstrează incă o dată clarviziunea de care dațl 
dovadă în aprecierea și rezolvarea marilor probleme cu care se con
fruntă omenirea. Oamenii muncii din sectorul 4 al Capitalei dau o 
înaltă apreciere rezultatelor vizitelor pe care le-ați efectuat impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu în țări din sudul Europei și din Africa, 
vizite care, in actualul context internațional, capătă noi dimensiuni 
politice, înscriindu-se ca o contribuție importantă la înțelegerea și 
cooperarea intre popoarele lumii.

Avem un măreț program de înflorire 
și avem nevoie de pace"

»» 
a patriei -

Ieri, pe marea platformă indus
trială a municipiului Buzău a avut 
loc un impresionant miting con
sacrat păcii și dezarmării, la care 
au participat circa 100 000 de oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
unități economice, cadre didactice 
și elevi, lucrători din unități co
merciale. meșteșugari, pensionari, 
gospodine, inclusiv navetiști din lo
calitățile învecinate. A fost reafir
mată. cu acest prilej, adeziunea de
plină la politica internă si externă 
a partidului și statului nostru.

Mitingul a fost deschis de Petra 
Clonț, secretar al comitetului mu
nicipal al P.C.R., președinta co
mitetului municipal al F.D.U.S., 
care a spus : „Alături de întregul 
nostru popor, noi, cei care trăim 
și muncim in acest oraș renăscut 
grație politicii înțelepte și clar
văzătoare a partidului și statului 
nostru, susținem din toată inima 
inițiativele de pace ale secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și spunem un 
NU răspicat politicii de înarmare 
nucleară și un DA hotărît păcii, 
colaborării și prieteniei cu toate 
statele lumii". La rindul său, pri
marul municipiului Buzău, Con
stantin Dochia, în numele celor 
peste 126 000 de buzoieni, a făcut 
un apel la înțelepciunea condu
cătorilor tuturor statelor de a 

Luptînd pentru pace, Înțelegem eă ne apărăm dreptul Ia viață, ia 
viitor, ne apărăm cuceririle și idealurile noastre, demnitatea de a 
fi oameni. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi, oamenii muncii din municipiul Buzău, vom acționa 
eu toată responsabilitatea muncitorească, vom fi în primele rinduri 
In activitatea desfășurată pentru traducerea în practică a prevederilor 
programului partidului, a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul 
al XII-lea și Conferința Națională ale partidului,

toată hotărîrea. exprimă voința 
noastră, a întregii țări.

La rindul său, Ioniță Năstase, 
reprezentant al oamenilor muncii 
de la întreprinderea de mașini 
grele București, a spus : Cerem în 
mod ferm guvernelor și liderilor 
politici să nu accepte ea pe terito
riul țărilor lor să fie amplasate 
arme nucleare, care pun în pericol 
viata propriilor popoare, dar și a 
altor popoare, cerem să se adopte 
măsuri hotărite care să determine 
trecerea neîntîrziată la dezarmare.

Vorbind in numele cercetătorilor 
și proiectanților din acest sector, 
Virgil Dobre, directorul general al 
I.S.P.I.F., a arătat : Hotărîți să ne 
dedicăm întreaga noastră capacitate 
creatoare întăririi patriei, civiliza
ției și progresului omenirii, cerem 
tuturor oamenilor de știință de 
pretutindeni să-și consacre talentul 
si energiile creatoare exclusiv în 
slujba păcii, să lupte împotriva 
războiului Oamenii muncii din in
stitutele de cercetări din sectorul 4 
susțin din toată inima activitatea 
Comitetului Național Român „Oa
menii de știință și pacea", condus 
în mod strălucit de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

într-o atmosferă de vibrantă an
gajare patriotică, participanții la 
adunare au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care, printre altele, se spune : 

opri aberanta cursă a înarmărilor, 
acum, pină nu este prea tîrziu, si 
a exprimat hotărirea fermă a aces
tora de a-și spori eforturile pentru 
biruința cauzei păcii, înțelegerii și 
prieteniei între toate popoarele 
lumii. Noi, cei peste 16 000 de 
pionieri buzoieni — a spus Liana 
Nițu, elevă în clasa a Il-a la 
Școala generală nr. 12, ne anga
jăm pe frontul învățăturii : Să 
descifrăm al meseriei rost I în 
cartea tehnicii și a naturii / Jurăm 
pe tricolor, jurăm pe carte / Și pe 
unelte șl pe flori jurăm / Cu piep
turi tinere să apărăm / A păcii 
lume minunată.

în numele acelorași sentimente 
înălțătoare, a! dorinței arzătoare 
de a se instaura pacea pe planeta 
noastră au vorbit și Lucian Ol- 
teanu, președintele comitetului 
județean pentru apărarea păcii. 
Camelia Racoți, președinta comi
tetului municipal al O.D.U.S., Ion 
Nicolae, prim-secretar al comite
tului municipal al U.T.C., Marin 
Tănase, președintele comisiei mu
nicipale de Cruce Roșie, Șerban 
Cuza, președintele consiliului mu
nicipal al sindicatelor, și Dima Sta- 
mate, protopop al protoeriel 
Buzău.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se spune, intre 
altele : 

întregul popor român 
- cu fermitate, 

pentru dezarmare 
în afară de adunările și mi

tingurile despre care publi
căm relatările alăturate, in 
municipii, in alte orașe, in co
mune, in întreprinderi și in
stituții din întreaga țară con
tinuă să se desfășoare nu
meroase adunări care dau 
expresie voinței ferme de pace 
și dezarmare a întregului 
popor român.

6 municipiul Ploiești peste 
50 000 de oameni ai muncii — con
structori de utilaj petrolier, petro- 
chimiști, rafinori, textiliști — au luat 
parte la mitingul pentru dezarmare 
și pace.

• In municipiul Galați a avut 
loc un mare miting cu participarea 
a peste 40 000 de oameni ai muncii.

• La marea adunare pentru pace 
din municipiul Pitești și-au dat 
intiinire 50 000 de oameni ai muncii 
din toate domeniile de activitate,

• In municipiul Satu Mare, 
40 000 de oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani — au luat 
parte la mitingul pentru dezarmare 
și pace.

• La mitingul ce a avut loc în 
municipiul Sibiu au participat 
peste 60 000 de oameni ai muncii.

• Peste 20 000 de persoane au 
participat la adunarea populară din 
municipiul Bacău.

• O mare adunare populară, 
reunind mii de oameni ai muncii — 
români, germani, maghiari — a avut 
loc în municipiul Brașov.

• Dorinței fierbinți de a se face 
totul pentru încetarea cursei înar
mărilor i-au dat glas peste 30 000 
de locuitori ai municipiului Su
ceava.

• Aproape 5 000 de locuitori al' 
celor 14 sate componente ale co
munei Scornicești, județul Olt. 
au luat parte ia adunarea populară 
pentru pace.

• Elevii și cadrele didactice de 
Io,Liceul „Mihai Viteazul” din 
Capitală au dat o înaltă apreciere, 
in cadrul unei vibrante adunări, 
inițiativelor de pace ale țării noas
tre.

Asemenea adunări au mai avut 
loc la Călărași, Giurgiu, Slobozia, 
Sinaia, Olânești, Sighișoara, Sfîntu 
Gheorghe, in Sectorul agricol Ilfov 
etc.

Cu prilejul adunărilor au 
fost trimise scrisori amba
sadelor U.R.S.S. și S.U.A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu
nilor Unite, in care se adresează 
chemarea de a se întreprinde 
acțiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, pentru infăptui- 

! rea dezarmării și asigurarea 
I păcii.

I
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Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceausescu
Vă slntem profund recunoscători, 

mult iubite tovarășe secretar gene
ral, pentru rezultatele fructuoase cu 
care s-au materializat dialogurile cu 
conducătorii statelor vizitate — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. împreună cu întregul nostru 
popor, dăm cea mai înaltă aprobare 
documentelor comune, acordurilor și 
înțelegerilor convenite, în care sînt 
sintetizate obiectivele și căile dez
voltării pe multiple planuri a rela
țiilor de prietenie șl colaborare din
tre România și statele vizitate. Fă- 
cîndu-ne mesagerii sutelor de mii 
de locuitori ai județului, care, intr-o 
impresionantă unitate de voință și 
acțiune au participat, în aceste zile, 
la adunări șl mitinguri consacrate 
dezarmării și păcii, desfășurate în 
toate întreprinderile, instituțiile, în 
școli și la sate, in orașele Caraș-Se- 
verinului, exprimăm adeziunea fier
binte a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii față de pozițiile ex
primate de dumneavoastră și în 
cursul vizitelor efectuate, cu privire 
la modalitățile concrete de salvgar
dare și întărire a păcii și securității, 
de eliminare a actualei stări de în
cordare -din viața internațională.

Vă asigurăm că, urmînd cu nemăr
ginită dragoste exemplul lnsufleți- 
tor al Întregii dumneavoastră activi
tăți, organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii din Caraș-Seve- 
rin — români, germani, sîrbi și de 
alte naționalități — vor face totul 
pentru a da viață Sarcinilor ce ne re
vin din noile acorduri și înțelegeri 
încheiate, întregii politici interne și 
externe a partidului și statului nostru.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Călărași au urmărit cu viu 
interes noua solie de pace, priete
nie și colaborare pe care, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați 
dus-o în Malta, Egipt, Sudan și 
Cipru, dînd o înaltă expresie voinței 
de colaborare bilaterală și multila
terală a României socialiste, dorinței 
poporului român de a munci și trăi 
în pace și bună înțelegere cu toate 
celelalte popoare ale lumii, de a-și 
făuri în mod pașnic destinul socia-' 
list al țării — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CAl.A- 
RAȘI AL P.C.R.

Folosim acest prilej pentru a vă 
Informa că, în aceste zile, oamenii 
muncii din județul Călărași mun
cesc cu sîrguință, în ordine și disci
plină, pentru finalizarea tuturor lu
crărilor agricole de toamnă și înde
plinirea prevederilor planului de 
producție industrială, hotărîți să în
deplinească in cele mai bune con
diții toate indicațiile și sarcinile pe 
care ni le-ați dat

Exprimîndu-ne, încă o dată, de
plina adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, marea satisfacție față de rezul
tatele strălucite ale acestor noi dia
loguri la cel mai înalt nivel, purtate 
sub semnul participării active și 
directe a tuturor statelor, indiferent 
de mărimea și orinduirea lor, la so
luționarea problemelor internațio
nale, vă asigurăm, mult stimate șt 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom milita neabătut pentru trans
punerea în viață a politicii parti
dului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. se 
arată : Asemenea întregului nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii români și maghiari din județul 
Harghita au urmărit cu viu interes 
și profundă satisfacție desfășurarea 
vizitelor oficiale de prietenie între
prinse de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Malta, Egipt, Su
dan și Cipru — eveniment memora
bil în politica externă a țării noastre. 
Acest nou itinerar de pace, înțelege
re și colaborare internațională, mani
festările de stimă cu care ați fost în
conjurat de populația țărilor vizitate, 
ca și aprecierile făcute la adresa po
liticii de pace a României au reliefat 
o dată mai mult înaltul prestigiu și 
prețuirea de care vă bucurați pretu
tindeni în lume, ca eminent om de 
stat și remarcabilă personalitate a 
vieții contemporane. Ne-au umplut 
inimile de mîndrie patriotică inte
resul și atenția cu care sînt urmărite 
in toate țările lumii dezvoltarea și 
importantele realizări ale cercetării 
științifice din’ România, rodnica ac- 

' tivitate desfășurată de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, căreia i-a fost decernat 
prestigiosul titlu de Doctor Honoris 
Causa al Universității din Malta. Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, de adeziunea 
noastră deplină la politica înțeleaptă 
și clarvăzătoare a partidului, al cărei 
strălucit strateg sînteți, de hotărirea 
noastră fermă de a intensifica efor
turile pentru a ne spori contribuția 
la înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii. România socialistă.

în telegrama MINISTERULUI E- 
DUCAȚIEI ȘI ÎNVAȚAMINTULUI 
se spune : Ctitor și arhitect de 
geniu al celei mai glorioase epoci 
din întreaga existență multimile
nară a națiunii, pe care pe drept 
cuvint o numim „Epoca Ceaușescu", 
prin consecvența și fermitatea cu 
care acționați pentru împlinirea 
celor mai arzătoare năzuințe ale 
poporului român, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. v-ați impus in 
conștiința întregii umanități ca o 
proeminentă personalitate a vieții 
politice contemporane. Noul itinerar 
de pace și prietenie a reprezentat o 
elocventă mărturie în acest sens. Cu 
deosebită mîndrie am urmărit în 
cursul vizitei momentul conferirii to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a titlului de Doctor 
Honoris Causa al Universității din 
Malta, elocventă expresie a înaltei 
aprecieri de care se bucură întreaga 
sa activitate de eminent savant și 
om politic, remarcabil reprezentant 
al științei din Republica Socialistă 
România. Permiteți-ne să vă asigu

răm. mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de adeziunea de
plină a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din învătămînt la 
întreaga politică internă si externă 
a partidului și statului nostru.

Comuniștii șl ceilalți oameni ai 
muncii din MINISTERUL INDUS
TRIEI UȘOARE, animați de cele mai 
alese sentimente de fierbinte dragos
te și nemărginită recunoștință față 
de neobosita dumneavoastră activi
tate în slujba intereselor vitale ale, 
României socialiste, vă adresează 
profunde mulțumiri pentru rezulta
tele remarcabile obținute în cursul 
noilor vizite oficiale de prietenie 
și colaborare pe care le-ați în
treprins împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. Aces
te vizite constituie o nouă și eloc
ventă afirmare a politicii externe 
clarvăzătoare, profund științifice 
a partidului și statului nostru, a 
contribuției consecvente pe care 
România socialistă, prin proeminen
ta personalitate a dumneavoastră? o 
aduce pentru soluționarea construc
tivă, în interesul tuturor țărilor și 
popoarelor, a marilor probleme de 
care depinde progresul omenirii con
temporane. Am urmărit cu emoție și 
mîndrie patriotică căldura cu care ați 
fost întîmpinați pe tot parcursul vi
zitelor, aprecierile deosebite rostite 
la adresa ilustrei dumneavoastră ac
tivități interne și internaționale, sti
ma de care se bucură pe meleagurile 
străine tovarășa Elena Ceaușescu, re
marcabilă personalitate internațio
nală, savant de reputație mondială, 
care aduce un aport deosebit la în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, la 
promovarea păcii și înțelegerii între 
popoare. Exprimăm angajamentul 
ferm al oamenilor muncii din indus
tria ușoară de a transpune neabătut 
în viață politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român.

Comuniștii, noi toți cei care trăim 
și muncim pe străvechile meleaguri 
ale județului Hunedoara, asemenea 
întregului nostru popor, am urmărit 
cu aleasă și profundă satisfacție, cu 
sentimente de mîndrie patriotică 
desfășurarea vizitelor pe care dum
neavoastră. - mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
le-ați efectuat în Malta. Egipt, Sudan 
și Cipru, vizite care au însemnat o 
nouă și strălucită solie românească 
de pace, prietenie și colaborare din
tre . România socialistă și. țările vizi
tate, dintre țara noastră și popoarele 
lumii întregi — se subliniază în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R. Primirea 
deosebit de călduroasă, ambianta 
sărbătorească, ospitalitatea, înalta 
stimă si respectul profund cu care ați 
fost înconjurat pretutindeni au evi
dențiat încă o dată, cu toată tăria, 
înalta considerație și prețuire de care 
vă bucurați pe toate meridianele glo
bului, dumneavoastră, conducătorul 
iubit al României socialiste, militan
tul neobosit pentru împlinirea nă
zuințelor de progres și dezvoltare 
pașnică, de libertate și pace pe pla
neta noastră. Ni s-au umplut inimile 
de bucurie că, alături de dumnea
voastră, mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu a fost înconjurată cu cele 
mai alese sentimente de considerație 
și prețuire. Acordarea titlului de Doc
tor Honoris Causa al Universității 
din Malta, întîlnirile și convorbirile 
purtate cu oameni de știință din țări
le vizitate fac dovada înaltei apre
cieri de care se bucură știința româ
nească, activitatea savantului de re
putație mondială, academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Ialomița au urmărit cu 
deosebit interes și profundă satisfac
ție noul și rodnicul itinerar al păcii 
pe care l-ați întreprins, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, contribu
ție remarcabilă la întărirea relațiilor 
multilaterale ale României cu țările 
vizitate «— se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R. Primirea entuzias
tă ce v-a fost rezervată pe întregul 
parcurs al vizitei, rezultatele deose
bit de rodnice ale convorbirilor ofi
ciale purtate cu conducătorii acestor 
țări, înțelegerile la care ați ajuns 
constituie tot atîtea dovezi ale creș
terii prestigiului României în lume, 
care, prin glasul cel mai autorizat, 
prin neobosita dumneavoastră activi
tate pe plan internațional, este cu
noscută pe toate meridianele globu
lui ca participantă activă la rezolva
rea marilor probleme ale contempo
raneității, la edificarea unei lumi a 
păcii. înțelegerii și încrederii între 
popoare.

Toți cei ce trăim șl muncim în 
Bărăganul ialomițean ne exprimăm 
profundul atașament la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, deplinul nostru acord și 
adinca recunoștință față de tot ceea 
ce întreprindeți spre binele și ferici
rea poporului nostru, asigurîndu-vă, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că vom depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea neabătu
tă a mărețelor obiective*  stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

drepturi, sînt chemate să conlucreze 
toate statele, indiferent de mărimea 
lor. Exprimîndu-ne adeziunea tota
lă față de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, vă 
asigurăm, stimate tovarășe secretar 
general, că vom depune toate efor
turile noastre în slujba realizării șl 
depășirii sarcinilor economice ce ne 
revin din planul de stat pe anul 1983, 
răspunzînd prin fapte demne de co
lectivul nostru de muncă grijii deo
sebite pe care dumneavoastră ne-o 
purtat!.

Comuniștii, toți oamenii munci! 
— români, maghiari și germani — 
de pe străvechile meleaguri ale ju
dețului Mureș, asemeni întregului 
nostru popor, animați de cel mai 
profund sentiment patriotic, au ur
mărit cu viu interes și legitimă mîn
drie vizita oficială de prietenie pe 
care ați efectuat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Malta, 
Egipt, Sudan, Cipru, nouă și stră
lucită solie de pace și prietenie pe 
care dumneavoastră, iubite conducă
tor, o aduceți la întărirea și lărgirea 
legăturilor de prietenie și colaborară 
ale României socialiste cu toate sta
tele, la edificarea unei lumi mal 
bune șl mai drepte, a păcii și 
colaborării pe planeta noastră — se 
subliniază în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. 
Primirile deosebit de călduroase de 
care v-ați bucurat, manifestările de 
înaltă stimă și prietenie exprimate 
pe întreg parcursul vizitei consti
tuie o elocventă dovadă a legături
lor bine statornicite între România 
și statele vizitate, a prețuirii și ad
mirației de care dumneavoastră, 
mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă bucurați în 
lumea contemporană ca stegar 
neobosit al idealurilor de pace șl 
colaborare ale poporului român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Cu profunde sen
timente de satisfacție, cu viu interes 
șl legitimă mîndrie patriotică, comu
niștii, toți locuitorii județului Neamț, 
asemenea întregului popor, au urmă
rit vizitele oficiale de prietenie pe 
care le-ați întreprins, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Malta, 
Egipt, Sudan și Cipru.

Vă adresăm din rdîncul Inimilor, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde fe
licitări pentru bilanțul rodnic cu care 
s-a încheiat această nouă solie de 
pace și prietenie, care constituie o 
strălucită ilustrare a clarviziunii și 
realismului politicii externe a parti
dului și statului nostru, ai cărei neo

Conducerea COMITETULUI DE 
STAT AL PLANIFICĂRII, comi
tetul de partid, comuniștii, ceilalți 
lucrători din instituția noastră au 
urmărit cu profundă mîndrie primi
rea deosebit de cordială și entuzias
tă, manifestările pline de căldură, 
stimă și dragoste de care v-ați bucu
rat din partea înaltelor personalități 
ale vieții politice și populației din 
aceste țări. Rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor purtate, concretizate 
într-o serie de documente de mare 
importantă politică, deschizătoare de 
noi orizonturi pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor țării noastre cu 
statele vizitate, constituie o contri
buție valoroasă a dumneavoastră 
personal și a țării noastre la poli
tica de întărire a colaborării inter

naționale, de consolidare a păcii și 
securității în lume, a bunei înțelegeri 
pe plan mondial.

Exprimîndu-ne d<aplina adeziune la 
Înțelegerile convenite, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, de hotărirea de a ne 
consacra întreaga capacitate de mun
că pentru transpunerea neabătută în 
viață a obiectivelor și sarcinilor sta
bilite de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului, a 
valoroaselor dumneavoastră indicații 
pentru ridicarea României socialiste 
pe noi culmi de civilizație și bună
stare.

Rezultatele deosebit de fructuoase 
ale vizitelor efectuate in cele patru 
țări ne fac să trăim un puternic sen
timent de mîndrie și demnitate pa
triotică, se subliniază in telegrama 
colectivului de oameni ai muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST". Contactele și dialogurile pe 
care le-ați avut, precum și înțelege
rile încheiate au demonstrat, în mod 
strălucit, clarviziunea politicii exter
ne a tării noastre, au confirmat, încă 
o dată, adevărul că la înfăptuirea 
unui climat nou în viata internațio
nală, întemeiat pe ideile nobile ale 
păcii și libertății, ale egalității in 

• 0 nouă acțiune politică de mare însemnătate, 
o elocventă expresie a consecvenței cu care România 
socialistă, președintele țării promovează interesele 
fundamentale de pace și înțelegere ale poporului 
nostru, aspirațiile vitale ale întregii omeniri

• Documentele și înțelegerile încheiate- temelii 
trainice pentru extinderea colaborării bilaterale, 
contribuții marcante la întărirea solidarității țărilor 
in curs de dezvoltare, nealiniate

• Adeziunea fierbinte la politica internă și 
externă a partidului și statului-materializată prin noi 
fapte de muncă pentru continua înflorire a patriei 
pe calea socialismului

bosit creator șl promotor «înteți 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, eminentă persona
litate a lumii contemporane, luptător 
dîrz -și neobosit pentru împlinirea 
celor mai scumpe idealuri ale urna- • 
nității.

Adresăm, de asemenea, tovarășei 
Elena Ceaușescu, strălucită persona
litate a vieții politice și științifice in
ternaționale, calde felicitări pentru 
acordarea titlului de Doctor Honoris 
Causa al Universității din Malta, 
elocventă dovadă a recunoașterii im
portantei contribuții pe care o are la 
dezvoltarea științei contemporane, la 
întărirea colaborării între oamenii da 
știință din întreaga lume In lupta 
pentru apărarea păcii.

Vă încredințăm, mult stimate șl 
iubite tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

Asemenea Întregului nostru popor, 
milioanele de membri cooperatori, 
toți oamenii muncii din organizațiile 
cooperației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor de pe Între
gul cuprins al patriei au urmărit 
cu profundă mîndrie patriotică vi
zitele pe care dumneavoastră, mult 

iubite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. le-ați efectuat, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Malta, Egipt, Sudan și Cipru -r- se 
spune în telegrama CENTROCOOP.

Rezultatele deosebit de fructuoa
se ale vizitelor, importantele docu
mente pe care le-ați semnat șl față 
de care ne exprimăm acordul nos
tru total deschid noi perspective 
pentru un nivel și mai inalt de co
laborare pe plan economic, tehnic, 
științific, cultural și in altș do
menii de activitate.

înfăptuind neabătut politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, comitetul executiv, 
comitetul de partid CENTROCOOP, 
membrii cooperatori, întregul nos
tru activ se angajează în fața 
conducerii partidului, a dumnea
voastră personal de a munci cu 
pasiune și dăruire pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor ce le revin.

Oamenii muncii din INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI CHIMICE — BUCU
REȘTI vă adresează, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
acum la înapoierea în patrie, senti
mentele lor de admirație și recunoș
tință pentru strălucita solie de pace 
și prietenie, purtată împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pentru rod
nicele rezultate cu care ș-a încheiat — 
se spune într-o altă telegramă. Con
vorbirile purtate, într-un spirit de 
înțelegere reciprqcă și respect mu
tual, declarațiile comune și alte do
cumente oficiale semnate, în care se 
regăsesc pregnant principii de bază 
ale dreptului internațional și ale po
liticii externe românești, pun o dată 
mai mult în relief marele și bine 
meritatul prestigiu de care vă bucu
rați in lumea contemporană, ca inspi
rator și mesager al unor înalte idea
luri de pace, prietenie și conlucrare 
între popoare, de etică internațio
nală. Am primit cu deosebită satis
facție știrea că activitatea laborioasă 
de cercetare și contribuția remarca
bilă a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. președin
tele Consiliului științific al institu
tului nostru, la patrimoniul științei 
naționale și mondiale și-au găsit o 
nouă și importantă recunoaștere prin 
acordarea titlului Doctor Honoris 
Causa de către Universitatea din 
Malta. Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a fi la înălțimea sarcinilor care 
ne revin din hotărîrile Congresului 
al XII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale P.C.R.

într-un glas cu Întregul partid șl 
popor, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Olt iși exprimă, din adîncul 
inimilor, aprobarea deplină, satisfac
ția unanimă față de fructuosul bi

lanț al noii și strălucitei solii de 
pace, prietenie și colaborare a Româ
niei socialiste pe care dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați purtat-o 
în Malta, Egipt, Sudan șl Cipru — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. Calda 
primire ce v-a fost rezervată pe în
tregul parcurs al vizitei, entuziastele 
manifestări de deosebită stimă și 
profundă prețuire cu care ați fost 
înconjurat, aprecierile elogioase și 
sincere față de marile succese ale 
construcției socialiste din țara noas
tră ne-au umplut inimile de justifi
cată și nemărginită mîndrie patrioti
că. Am primit cu profundă satisfacție 
și mîndrie patriotică vestea acordă
rii dumneavoastră și tovarășei Elena 
Ceaușescu a „Colanului Makarios", 
cea mai înaltă distincție a poporului 
cipriot, precum și decernarea titlului 
de Doctor Honoris Causa al Uni
versității din Malta tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Slnt noi confirmări ale 
aprecierii muncii de o viață pentru 
binele omenirii, pentru progresul, 
pacea, bunăstarea tuturor popoarelor.

Toți cei ce trăiesc și muncesc pe 
meleagurile Oltului «înt ferm hotărîți 

să susțină cu Întreaga ființă șî să 
facă totul pentru traducerea în via
ță a politicii științifice, clarvăzătoare 
a partidului nostru, de propășire ne
contenită a patriei.

în telegrama COMISIEI CENTRA
LE DE REVIZIE A P.C.R. se spune : 
în aceste zile, cînd în întreaga țară 
au loc puternice mitinguri consacra
te luptei pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru dezarmare și pace, 
care poartă amprenta strălucitei 
dumneavoastră inițiative, în care oa
menii muncii, întregul nostru popor, 
fără deosebire de profesie sau națio
nalitate cer, în modul cel mai ferm, 
ca minunatele cuceriri ale științei și 
tehnicii moderne să fie puse numai 
în slujba păcii și progresului, și nu a 
distrugerii și războiului, dumnea
voastră, fiul cel mai iubit al po
porului român, eminentă personali
tate politică a lumii contemporane, 
ați efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, vizite de prietenie 
în Malta, Egipt, Sudan și Cipru, du- 
cînd popoarelor din țările vizitate 
mesajul de prietenie, colaborare și 
pace al poporului nostru. Aceste vi
zite, dialogurile fructuoase purtate, 
evenimente politice cu adinei semni
ficații internaționale, confirmă, o da
tă în plus, consecvența și justețea 
politicii de destindere, pace și coo
perare a partidului și statului nos
tru. Membrii Comisiei Centrale de 
Revizie a Partidului Comunist Ro
mân se angajează să muncească și să 
acționeze cu toată energia pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru a-și spori contri
buția la realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții în toate dome
niile de activitate.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se 
spune: într-o atmosferă de puternică 
însuflețire și mîndrie patriotică, co
muniștii, toți oamenii muncii de pe 
cuprinsul județului Satu Mare vă a- 
dresează un călduros „bun venit" pe 
pămîntul scump al patriei la întoarv 
cerea dip vizitele pe care le-ați în
treprins. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, misiune de înaltă răs
pundere politică, pe care, ca întot
deauna. ati îndeplinit-o magistral, 
punînd încă o dată in lumină cali
tățile dumneavoastră de personalita
te proeminentă a lumii contempora
ne. de militant înflăcărat pentru 
cauza destinderii, păcii și înțelegerii 
între popoare.

Ne exprimăm, totodată, deosebită 
admirație pentru aportul cu totul re
marcabil pe care l-a avut, alături de 
dumneavoastră, in reușita deplină a 
acestei misiuni, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. pres

tigios savant de renume mondial, a- 
dresîndu-i cele mai sincere și calde 
felicitări pentru conferirea titlului 
de Doctor Honoris Causa al Univer
sității din Malta, in semn de profun
dă considerație pentru meritele sale 
pe tărîmul creației științifice, pentru 
importanta contribuție adusă la cauza 
progresului umanității, a păcii, la 
întărirea colaborării și prieteniei 
între națiuni.

înflăcărați de exemplul dumnea
voastră luminos, oamenii muncii din 
județul Satu Mare 6înt ferm hotă
rîți să slujească fără preget politica 
partidului și statului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se spu
ne : Acum, la înapoierea pe pămîn
tul scump al patriei, după o nouă și 
strălucită solie românească, ne face 
o înaltă cinste și satisfacție să vă 
transmitem, și cu acest prilej, cele 
mai sincere simțăminte de nemărgi
nită dragoste și recunoștință, stimă 
și prețuire din partea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii timișeni 
— români, germani, maghiari, sîrbi 
și de alte naționalități.

Rezultatele rodnice ale vizitelor fă
cute, onorurile și înaltele distincții 
decernate, primirea deosebit de căl
duroasă ce vi s-a făcut pretutindeni, 
sentimentele de stimă și aleasă con
siderație manifestate de către șefii 
de stat și guvern cu care v-ați în- 
tilnit, de către popoarele acestor țări, 
se constituie în cele mai elocvente 
mărturii ale unanimelor aprecieri de 
care vă bucurați în întreaga lume. 
Dorim, totodată, să exprimăm adîncul 
omagiu, vibranta admirație și recu
noștință tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu pentru 
contribuția adusă la înfăptuirea și 
elaborarea politicii noastre interne și 
externe, pentru eforturile neostenite 
depuse in slujba accelerării progre
sului tehnico-științific, văzînd la 
prestigioasele titluri și distincții con
ferite în timpul vizitelor o nouă șl 
elocventă cinstire a marilor sale ca
lități de om politic și savant de re
nume mondial. Vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sîntem ferm hotărîți 
să ne sporim contribuția la dezvol
tarea multilaterală a patriei, la în
tărirea rolului său in lupta pentru 
pace, libertate și independență.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. s« 
spune : în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor din județul Tul- 
cea. dînd glas sentimentelor de Înaltă 
apreciere și adeziune totală la poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru, ne exprimăm una
nima aprobare fată de activitatea 
desfășurată de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, cu prilejul vizitelor între
prinse. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Malta. Egipt. Sudan și 
Cipru. Sîntem mindrl și fericiți de a 
fi contemporani cu dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mal iubit fiu 
al poporului român, omul-simbol al 
României de astăzi, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale. 
Datorită activității dumneavoastră 
neobosite pe plan internațional. 
România se bucură de stimă și res*  
pect pe toate meridianele globului.

Mărturie a înaltei aprecieri de 
care se bucură întreaga activi
tate științifică a tovarășei Elena 
Ceaușescu stă și decernarea titlului 
de Doctor Honoris Causa al Univer
sității din Malta, evidențiind tot
odată modul in care este privită în 
lume politica României consacrată 
păcii, respectului independenței și 
suveranității naționale, colaborării și 
prieteniei între națiuni.

Exprimîndu-ne deplinul atașament 
la politica partidului și statului nos
tru. vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din județul Tulcea, 
în frunte cu comuniștii, vor acționa 
cu toată energia și capacitatea lor 
pentru transpunerea In viață a obiec
tivelor politicii clarvăzătoare a parti
dului și statului nostru.

Ca fii al acestui pămînt, trăimx 
sentimente de legitimă și înălțătoare 
mîndrie patriotică pentru stima și 
prețuirea de care vă bucurați, pen
tru înaltele aprecieri pe care con
ducătorii statelor vizitate vi le-au 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România^ i-au fost adresate, de 
asemenea, numeroase telegrame de către organe și organizații de partid, 
consilii ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, organizații de masă 
și obștești, ministere și alte instituții centrale, consilii populare, colective 
de muncă din întreprinderi industriale și unități agricole, din instituții de 
invățămint, știință, artă și cultură și din unități militare.

Cu sentimente de profundă satisfacție și mindrie patriotică, semnatari*  
telegramelor exprimă, asemenea întregii noastre națiuni socialiste, deosebita 
satisfacție și mindrie patriotică, recunoștința fierbinte și cele mai căl
duroase felicitări pentru rezultatele strălucite ale vizitelor oficiale de prie
tenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a întreprins, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Malta, Republica Arabă Egipt, 
Republica Democratică Sudan și Republica Cipru. Evidențiind marea în
semnătate a acestei noi misiuni de prietenie și pace, mesajele subliniază 
că manifestările călduroase de înaltă considerație, stimă și respect cu 
care au fost întîmpinați pretutindeni solii poporului român, atmosfera de 
cordialitate și spiritul de înțelegere in care s-au desfășurat intilnirile și 
convorbirile cu conducătorii statelor vizitate, importantele documente con
venite cu aceste prilejuri constituie o vie și remarcabilă expresie a înal
tului prestigiu, a stimei și considerației de care se bucură pe plan inter
național România socialistă, personalitatea proeminentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și prodigioasa sa activitate pusă in slujba păcii și 
înțelegerii intre popoare, o expresie a raporturilor de strinsă prietenie și 
colaborare dintre poporul român și popoarele țărilor vizitate, a dorinței 
comune de a extinde și adinei conlucrarea pe multiple planuri, in intere
sul reciproc, al întăririi păcii, securității, destinderii și înțelegerii in intreaga 
lume. Sini exprimate cele mai calde sentimente de prețuire și admirația 
pentru înaltele titluri și distincții acordate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ca semn al prețuirii și recunoașterii rolului 
deosebit și aportului inestimabil la apărarea dreptului sacru al popoarelor 
la pace, la libertate și independență, la progresul științei puse in slujba 
înaltelor idealuri și aspirații ale umanității.

Exprimîndu-se deplina adeziune față de rezultatele strălucite ale noilor 
solii de pace, in telegrame este reafirmată hotărirea fermă a întregului 
nostru popor de a-și spori eforturile pentru realizarea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea șl Conferința Națională ale partidului, 
pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, pentru 
progresul multilateral al patriei noastre pe calea socialismului și comu
nismului.

________________________________ 7

rezervat, rerun osci nd prin aceasta 
înalta și distinsa dumneavoastră 
personalitate de militant politic și 
de stat, de mesager al ideilor de 
pace, prietenie, colaborare și înțele
gere internațională, vizita dumnea
voastră reprezentînd și de această 
dată o etapă importantă în remar
cabila contribuție pe care o aduceți 
constant la edificarea. unei lumi mai 
bune și mai drepte pe acest pă- 
mint — se spune în telegrama A- 
CADEMIEI „ȘTEFAN GHEOR
GHIU". Nutrim, de asemenea, sen
timente de stimă și aleasă prețuire 
pentru tovarășa Elena Ceaușescu, 
personalitate de partid și de stat, 
om de știință și savant de renume 
mondial, care-și aduce permanent 
contribuția la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie cu celelalte state, fiind 
permanent animată de dorința de a 
promova punerea în scopurile gene
rale ale umanității a marilor des
coperiri ale științei și tehnicii con
temporane. Vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că ne vom aduce contribuția activă 
pentru ca înaltele concepții pe care 
le promovați să-și găsească împlinire 
în munca de pregătire și formare a 
cadrelor de partid ca luptători devo
tați, entuziaști și fermi pentru fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră, pen
tru triumful socialismului și păcii 
In Întreaga lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Județul Vîlcea, mîndri de a trăi și 
munci sub conducerea clarvăzătoare 
a unui mare strateg mondial al 
păcii, îșl exprimă totala aprobare și 
satisfacție pentru noua solie de 
prietenie șî pace pe care ati purta
t-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Malta. Egipt. Sudan și 
Cipru — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Sîntem mindrl 
să vedem cum, cu fiecare iniția
tivă în folosul înțelegerii șl colabo
rării între popoare. România se afir
mă pe plan mondial ca o țară a ome
niei și înțelepciunii, a dezvoltării paș
nice și impetuoase, a unității depline 
în jurul partidului, al dumneavoas
tră ..tovarășe Nicolae Ceaușescu. con
ducătorul nostru iubit, personalitate 
de seamă a epocii contemporane, 
arhitect clarvăzător al viitorului.

Vîlcenii, folosind și acest prilej 
•pre a vă mulțumi pentru minunatul 
sprijin de suflet și înțelepciune, pen
tru condițiile materiale pe care le-ațl 
oferit pentru dezvoltarea acestui în
floritor colț de țară, își exprimă, 
asemenea întregului nostru popor, 
bucuria nețărmurită pentru bilanțul 
deosebit de rodnic al acestui nou iti
nerar de pace și prietenie. Vom des 
pune toate eforturile pentru transpu
nerea neabătută în viață a politicii 
interne și externe a partidului $1 
statului nostru.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se 
spune : însuflețiți de cele mai alese 
gînduri și sentimente profunde de 
dragoste și mîndrie patriotică, comu
niștii, toți locuitorii județului Vran- 
cea, asemenea întregului nostru po
por, au urmărit cu viu interes și 
deplină satisfacție vizita pe care ați 
efectuat-o, • împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Malta. Egipt. 
Sudan, Cipru, vizită care se înscrie 
ca o nouă și strălucită solie de pace, 
prietenie și largă colaborare interna
țională. Primirea deosebit de căldu
roasă care v-a fost rezervată pe 
timpul vizitei în aceste țări se con
stituie într-o puternică și elocventă 
mărturie a înaltului prestigiu inter
național de care se bucură astăzi 
România socialistă, dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Manifestîndu-ne și de această dată 
recunoștința fierbinte pentru rezulta
tele remarcabile înregistrate în re
centul dialog cu conducătorii celor 
patru țări, dăm expresie totodată 
adeziunii totale la întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, al cărei creator și 
promotor strălucit sînteți dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general. Vă încredințăm că oa
menii muncii vrînceni vor acționa 
neabătut pentru transpunerea în via
tă a sarcinilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal.
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„Unirea a fost încununarea victorioasă a luptei seculare dusă de cele mai înaintate forțe ale poporului 
român din Moldova, Muntenia și Transilvania, de cărturarii și marii gînditori ai neamului, a activității 
desfășurate de elementele revoluționare, de militanții socialiști, a aspirațiilor și voinței întregului popor român.*

NICOLAE CEAUȘESCU

Actul Unirii clădit temeinic, 
conștient, pe firul istoriei

trăbatem. sală cu sală. Muzeul de 
istorie din Arad. Nu e zi da vizită 
8>mtru public, și muzeografii pun 
*a punct unele secțiuni, le comple

tează cu noi mărturii documentare scrise
sau . cu documente arheologice scoaee la lu
mină în urma cercetărilor asidue prin ar
hive sau rezultate din proaspete săpături.

— Un muzeu este, în fond, conștiința 
vie, materială și spirituală a istoriei noas
tre, a întregii țări — spune tovarășul Doru 
Bogdan, directorul acestei prestigioase in
stituții de cultură a Aradului. Pășindu-i 
pragul, cel ce vizitează muzeul străbate 
lungul drum de luptă al poporului nostru, 
din zorii existenței umane pe vatra de la 
Dunăre, Carpați și Mare. Toate mărturiile 
de aici îl întîmpină, probîndu-i deplin acea 
organică legătură de conștiință a contem
poranilor cu strămoșii.

Venisem din tumultul muncii de pe 
ogoare, unde, acum, în această toamnă 
plină de roade muncitorii pămintului arun
cau șub brazdă sămința viitoarelor recolte. 
In preajma Pecicăl, la Zăbrani sau la Sin- 
tana. pe vasta cîmpie arădeană urmărise
răm mersul semănătorilor și, cu ochii min
ții, ne-a fost ușor să ne imaginăm marile 
pătrate verzi ale griului care va răsări in 
prag de iarnă. Dar Pecica sau Zăbranii sau 
Sîntana ne-au Intîmpinat și in prima sală 
a muzeului, sala de Istorie veche, cu măr
turiile paleoliticului și neoliticului și apoi 
cu cele ale lumii tracilor, culminînd cu do
vezile atît de bogate privind măreția sta
tului dac centralizat și independent con
dus de Burebista. Dovezile acestșa ne-au 
vorbit cu grai cald, strămoșesc despre via
ța, munca și lupta înaintașilor de acum 
peste două milenii. Ele au așteptat săpă- 
liga arheologică în depozitele de la Vără- 
dia de Mureș, de la Cladova, de la Șanțul 
Mare, unde a fost localizată cetatea dacică, 
a Ziridavei. amintită de celebrul geograf 
al antichității — Ptolomeu. Urcăm din 
fintîna istoriei pe trepte trainice de viață 
daco-romană șț românească veche repre
zentată bogat și în acest colț de țară. 
Pulsul istoriei este același, cu pulsul isto
riei întregului teritoriu românesc. Vin să 
ne spună, în acest sens, povestea lor vasele 
de epocă romană descoperite la Bulei, tu
burile apeductelor, meșteșugitele mozaicuri 
sau vasele cu decor de la Felnac —- măr
turii ale subtilului, elegantului gust artis
tic românesc șlefuit în sinteza daco-roma
nă și cristalizat în secolul al VII-lea, sau 
cele de la Arad — Tudor Vladimirescu, 
dovedind dezvoltarea unitară a poporului 
nostru între secolele IV și XI. La Arad — 
Tudor Vladimirescu, lingă vestigiile ar
heologice ale acestei puternice așezări 
vechi românești evocatoare a luptei pentru 
apărarea moștenirii străbune condusă de 
către voievodul Glad Împotriva năvălito
rilor — se Înalță zidurile impunătoare ale

modernului combinat chimic, cetate 
dustrială a timpului nostru socialist. Ră
dăcinile acestei cetăți sînt înfipte în solul 
fertil în fapte istorice, de demult petre
cute, grăindu-ne despre începuturi, despre 
efortul eroic al moșilor și strămoșilor noș
tri de a-și apăra pămîntul, obiceiurile, 
graiul, ființa de români uniți între ei, uniți 
cu întreaga lume românească de pe plaiu
rile Moldovei, Munteniei, Dobrogei, Olte
niei, în ciuda granițelor impuse apoi vre
melnic de imperiile crescute în jur. Cînd 
au venit cu gînd pașnic cei de alt neam
— și documentele vorbesc în grai așezat 
și blind despre astfel de evenimente — 
românii i-au acceptat intre ei, amestecîn- 
du-și sudorile muncii împreună pentru a 
crea bunurile acestui picior de plai româ
nesc. Liniște și pace însă nu a fost nici- 
cînd cu asupritorii nobiliari. Răscoalele 
în care au pus mîna pe furci și românii 
și cei de alt neam deopotrivă supuși asu
pririi sînt amintite în documentele expu
se sau sînt presupuse urmărind filele tra
tatelor de tortură tipărite pentru instrui
rea călăilor. De asemenea, sînt elocvente
— din scrisorile lor — spaimele asupri
torilor ca nu cumva cei pe care-1 
împilau să primească sprijinul fraților lor 
din Moldova si Muntenia și astfel pîrjolul 
răscoalelor să-i mistuie pe ei toți, cu to- ■ 
tuL Intuim cu precizie, din aceste scrisori, 
amploarea și profunzimea sensurilor socia
le și politice ale mișcărilor revoluționare 
țărănești.

Sînt strînse șî expuse cu grijă șl price
pere științifică mărturiile despre legăturile 
statornice între cele trei țări române — eco
nomice. culturale, de apărare — si cu cit' 
urcă vizitatorul prin desișul secolelor de 
întuneric feudal spre anii veacului al 
XVI-lea pînâ la începutul celui de-al 
XX-lea, Ideea unității, a unirii, e flacăra 
înaltă, conștientă, luminînd puternic prin 
epopeea lui Mihai Viteazul, prin răscoala 
lui Horea — semnificativ numit de con
temporanii europeni „Rex Daciae". prin 
revoluția Întruchipată de eroismul moților 
lui Avram lancu. Flacăra înaltă este, 
de asemenea, cuvîntul echilibrat, răscolitor, 
încărcat de argument istoric și sufletesc al 
Memorandumului, susținut cu tărie și spi
rit de sacrificiu și de întreaga suflare ro
mânească a Aradului împotriva dualismu
lui austro-ungar. Urmărind întregul fir al 
acestor evenimente oricine înțelege limpe
de și temeinic că actul esențial al Unirii 
din decembrie 1918, act de stringentă ne
cesitate istorică, de hotărîre și voință al 
milioanelor de țărani, muncitori și cărtu
rari a fost clădit trainic și firesc, în curge
rea neîntreruptă a istoriei, prin întreaga 
jertfă, simțire și acțiune conștientă a ge
nerațiilor și generațiilor de români con
tinuu și intens animate de idealul, neclintit 
al unității naționale.

ridicat glas că are nevoie de lemn să-și re
pare casa — vedeți ce și-a găsit el să 
ceară atunci 1 — și, cum știa că unui Ko- 
nopy mai avut îi prisosea în curte lemnul, 
musai să i se dea lui. pe degeaba. Gînd 
rău, iscat din veninul îndușmănirii neamu
rilor atîta vreme întreținut de groful stă- 
pin al satului. După momentul de uluială, 
tot satul s-a ridicat împotriva aceluia si 
l-a țintuit in scaun. Apoi, intr-un glas s-a 
hotărît nu să-i dea lemnul altuia, ci să 
intre în gardă —- era și proaspăt întors de 
pe front — și să facă bine să ia în grija 
sa pe toți Mureșenii și pe toți Konopy 
că doarmă aceștia fără grijă, altfel își 
pierde de tot cinstea.

— Hotărirea era. totuși, neașteptată...
— Credeți 1 Păi, știți dumneavoastră_

înseamnă să-ți pierzi cinstea in fața satu
lui românesc 7 Cum eocotiti dumneavoas
tră că ne-am ținut noi atîta amar de vre
me dirji in fața stăpinirii străine dacă nu 
ar fi fost puternice legile noastre româ
nești, strămoșești, legi nescrise, dar res
pectate de toți cu sfințenie ? Spre onoarea 
iui, toți Mureșenii și toți Konopy au dor
mit liniștiți, fără grijă, tot timpul acela. E 
un moment, un amănunt, dar el spune 
foarte mult despre forța opiniei publice — 
cum o numim acum — care nu îngăduia 
și nu ierta nici cea mai mică stirimbătate.

— Cum e-au desfășurat apoi lucrurile 7
— Apoi, intr-o zi, au căzut peste noi 

mercenarii înarmați ai grofului. Ne-au co
pleșit prin număr și mă căutau să mă 
pună la zid. Frăția aceea intre neamuri 
deosebite, dar muncitoare, pe care o pă
zeam ca pe ochii din cap, m-a ajutat să 
scap din calea glontelui. Ce vreau să 
spun 7 Cînd noi am hotărit Unirea, in 1918, 
la Alba Iulia, ne-am gindit nu numai la 
libertatea noastră, a românilor, după care 
jinduisem de veacuri, ci și la libertatea si 
dreptatea celor care sînt de alt neam. Ve
deți dumneavoastră, țăranii așteptau cu ne
răbdare reforma agrară și discutau intre ei. 
români și maghiari, cum o să fie. Iar cînd. 
în sficșit. s-a aplicat reforma în anii 1920, 
și aceasta s-a aplicat nedezmințit, la 
fel. și pentru români și pentru ma
ghiari și pentru sași. Așa că aceas
tă frăție dintre cei ce muncesc a de
venit acum baza vieții noastre noi, 
dînd tărie necuprinsă unității noastre, 
pentru construcția unei alte lumi, a drep
tății desăvirsite. a egalității intr-o tară din 
ce in ce mai frumoasă, mai bogată. Zic 
eu. gîndindu-mă la tot ce a fost : Unirea 
ne-a cuprins pq toți in raza ei caldă de 
omenie românească, pe cei care plămădim 
pămîntul și fierul în țara românească.

ca 
va

ce

Delegația Incului. la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. In picioare, In 
ultimul rînd, al doilea din stingă - Nicoiae Valea, stegarul delegațieiL

Iul popor muncitor. Realizing Unirea, ea «e 
gîndea la făurirea României socialiste a 
viitorului.

Mărturie vie care s-ar putea adăuga ce
lor pe care le păstrează memoria Muzeu
lui de istorie din Arad. Citind mai departe 
documentele despre grevele acelui an, ni 
se confirmă faptul povestit de Pavel Bu- 
zeșan : da, la 31 octombrie 1918 a avut loc 
greva generală a muncitorimii arădene. 
lată, numeroase fotografii de epocă, expu
se în muzeu, înfățișează masivele demon
strații desfășurate pe bulevardul din cen
trul Aradului și în piața Libertății. Le pri
vim și parcă vedem cum se Înalță 
placards susținute de mîinile puternice ale 
forjorilor, lăcătușilor, cazangiilor — „Jos

războiul „Pline, pace „Dreptate pen
tru ponor !“ — glăsuiesc literele lor de foc. 
Stăruim cu privirea asupra fotografiilor. 
Unii dintre demonstranți poartă in bu
zunar ziare. Poate este chiar „Adevărul", 
care în acea dimineață a publicat, în ediție 
specială, manifestul cu titlul : „Revoluția a 
învins ! S-a constituit Consiliul Național 
Român Central 1". In document se arăta : 
„Epoca apăsării naționale a trecut și toate 
popoarele dispun liber de soarta lor. Ro
mânii din Ungaria și Transilvania și-au 
constituit Consiliul Național Român Cen
tral ca unicul tor care reprezintă voința 
poporului român și se bazează pe libera 
hotărîre asigurată de curentul vremii șl de 
voința popoarelor libere".

„Cînd am înfăptuit Unirea ne-am 
gîndit nu numai la libertatea noastră,

ci a tuturor neamurilor"

„România nouă de astăzi
trebuie să devină

România socialistă de mîine"
(Declarația Partidului socialist din Romania, 13 iebruarie 1919)

iecare document din marea sală a 
muzeului din Arad, consacrată 
Unirii de la 1 Decembrie 1918, își 
are povestea lui tulburătoare și 

adine semnificativă legată de destine uma
ne. de speranțe si năzuințe împlinite prin 
lupta maselor populare pentru făurirea 
statului național unitar român.

în fața secțiunii reprezentind dezvoltarea 
industrială a Aradului, la sfîrșit de secol 
XIX și Început de secol XX. urmă
rind imagini înfățișînd scene de mun
că din uzinele de atunci, ne revine in 
memorie convorbirea purtată cu o zi în 
urmă, la întreprindere» de vagoane, cu lă
cătușul Pavel Buzeșan. Bunicul și tatăl 
lui au lucrat în aceeași Întreprindere.

— Bunicul îmi povestea despre uzină, 
despre tovarășii lui de muncă, iși a- 
mintea de toate — de halele care dis
păruseră, de munca istovitoare cu unelte 
și mașini rudimentare, în condițiile ex
ploatării capitaliste. Este o poveste din- 
tr-o altă lume, deloc romantică, 
greve ale muncitorilor pentru o viață 
bună, împotriva războiului imperialist 
de Austro-Ungaria. Mai ales in anul 
aceste greve zguduiau tot imperiul, 
izbucneau în toate centrele industriale 
și la Viena și la Budapesta și la Fraga, 
peste tot. Luminile revoluției socialiste din 
Rusia însuflețeau întreaga muncitorime a 
lumii. Detașamentul muncitoresc al între
prinderii noastre se mîndrește, deci, cu 
vechi tradiții revoluționare, a fost prezent 
în bătălia pentru spulberarea imperiului 
austro-ungar, și-a adus contribuția lui de 
luptă pentru Înfăptuirea Unirii celei Mari.

— V-a povestit despre acele momente 
mai In amănunt 7

— Desigur. în zilele lui octombrie 1918, 
de exemplu, militanții socialiști au mobi
lizat muncitorimea Aradului la puternice 
greve, economice si politice, în sprijinul 
Unirii. Ca să vă dați seama cit de eficace 
au fost aceste acțiuni am să vă spun nu
mai . că datorită grevei muncitorimii ară
dene izbucnită a doua zi după constituirea 
Consiliului Național Român Central, din 
care făceau parte 8 membri ai partidului 
socialist și 6 membri al partidului 
național, garnizoana militară austro-unga- 
ră s-a destrămat, soldații fraternizind cu 
muncitorii. Dacă , nu mă înșel, totul 
»-a petrecut în ziua de 31 octombrie, 
în zilele acelea muncitori, țărani, in
telectuali Înconjurau casa lui Cicio Pop,

unde se stabilise sediul consiliului. Con
siliul delibera cu ușile deschise, mulțimea, 
de față, intervenea chiar în discuții, apro- 
bind zgomotos hotăririle care se luau pen
tru organizarea consiliilor naționale pe co
mune și orașe.

— Ce ne spuneți dumneavoastră este o 
pagină de Istorie vie.

— Totul a fost istoria vie și a rămas is
torie vie. Punînd tot sufletul în realizarea 
Unirii, militanții socialiști, clasa noastră 
muncitoare iși îndeplineau o sacră datorie 
patriotică — clasa muncitoare era conștien
tă că e purtătoarea celor mai nobile nă
zuințe de libertate șl dreptate ale întregu-

O fotografie din muzeu a fixat, pen
tru memoria istoriei, jurămîntul 
gărzilor naționale românești la 
Arad. Numeroase extrase din 

ziarele vremii anunță constituirea găr
zilor naționale pe comune și orașe. 
Fiecare sat, fiecare oraș a ales, prin vot 
direct, în gărzi, oamenii cei mai cinstiți, 
mai disciplinați, mai curajoși. Acestora li 
se încredința tricolorul să-1 apere, să ve
gheze ca toate măsurile luate de consiliile 
naționale pentru alegerea delegatilor la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iu
lia să se aplice întocmai, după cele mai 
largi norme democratice. „Păziți frăția și 
pacea cu toate neamurile din Ardeal !“ — 
răsuna Apelul Senatului român din Tran
silvania. Și prima grijă a acestor oameni, 
care de bună voie și cu simțire româ
nească fierbinte au luat arma irt mină, a 
fost să nu suferi atingere frăția și pacea 
intre cei ce muncesc. Documentele dau 
seama despre demna ținută, de cetățeni 
model, a tuturor românilor. Iar dacă 
undeva un gind strîmb s-a ivit pentru o 
clipă, el a fost reprimat imediat de marea 
masă a țăranilor și muncitorilor. Semni
ficativ este faptul că — ne spun documen
tele expuse — comanda supremă a gărzi
lor, stabilită în Arad, și-a dat consimță- 
mîntul ca din gărzile naționale românești 
să facă parte și persoane de altă națio
nalitate, cu condiția să depună jurămîntul 
față de Consiliul Național Român Central. 
Și astfel aflăm dă s-au organizat gărzi

mixte formate din români, maghiari sau 
germani fie la Grăniceri. Ineu sau Otlaca, 
in județul Arad, fie la Micăsasa sau Bra- 
du, în județul Sibiu, fie la Ilia, în Hune
doara, și in multe alte părți ale Transil
vaniei.

'j în fotografia reprezentind momentul ju- 
rămîntului gărzilor naționale către națiu
nea română îl aflăm și pe loan Dubeșan, 
pe atunci tînăr ofițer de-abia întors de pe 
frontul Tirolului.

— Dacă vreți să-1 cunoașteți ti știu adre
sa, îl puteți vizita — ne-a spus muzeogra
ful Dan Demșa care ne însoțea.

în minte cu imaginea lui loan Dubeșan 
de acum 65 de ani ne-am hotărit, a doua 
zi după vizita la muzeu, să-i batem la ușă.

— Se prăbușise frontul și in Tirol — as
cultăm relatarea emoționantă. M-am pre
zentat la Arad și m-am pus la dispoziția 
Consiliului nostru naționali, care mi-a în
credințat misiunea să organizez garda na
țională in satul meu de baștină, la Odvoș. 
Oamenii mă cunoșteau, crescusem între ei. 
E greu de descris cit eram de însuflețiți 
cu toții de ideea Unirii cu țara, cit eram 
noi de hotărîți cu toții să îngropăm vremea 
grofilor, cit eram de bucuroși să 
fruntea în soare ca români în țara 
unită, după 
Vă povestesc 
tru o clipă 
momentul de
tenească pe care-1 trăiam, 
de constituire a gărzii comunei cineva

ridicăm 
lor 

veacuri de silă străină, 
acum un fapt care pen- 

a părut să umlșreașcă 
mare responsabilitate cetă- 

In adunarea

cu nașterea noastră sub soare"
“ n acea toamnă a anului 1918, țăra

nii, muncitorii, cărturarii au strins 
la un loc și dureri și speranțe și 
năzuințe de viitor. Le-au mărturi

sit, le-au judecat în adunările lor pe sate, 
pe comune, pe orașe, în ir.treaga Transilva
nie. Pentru prima oară, tricolorul scump 
flutura la aceste adunări care hotărau Uni
rea cu Țara. Privim drapelul purtat de ță
ranii, muncitorii și cărturarii Ineului la 
Alba Iulia. Domină intreaga sală a muzeu
lui de istorie.

— Acest drapel — ne spune muzeografa 
Natalia Dascăl, care are în grijă Sala 
Unirii — a fost indemn scump în' răscoala 
marinarilor români din flota auistro-un- 
gară la Pola, pe Adriatica, în februarie și 
în octombrie 1918. Subofițerul Valeriu Sere- 
dan, președintele comitetului de atunci al 
marinarilor, i-a înmînat țăranului _ Ni
coiae Valea, 6tegarul 
lui, drapelul. Dincolo de 
pentru că acest drapel 
cument de inestimabilă 
adine girăitoame semnificație 
toria făurită de oameni cu _____ .
viata lor. Mergeți să-l Intîlniți pe Nicoiae 
Valea, la Ineu. Mărturia lui este și ea 
document de deosebită valoare.

L-am întîlnit pe Nicoiae Vale» Ia Ineu, 
in casa lui. am stat la masa lui. rugîndu-1 
să-și depene amintirile.

— Eram tare hotărîți să facem Unirea 
— mărturisește el. Aveam tăria asta 
In suflet, ne născusem cu ea. Do
ream să ne fim propriii stăpîni în țara 
noastră strămoșească unită, cum a fost 
ea de la începuturi. Eram tinăr, 22 de ani 
vînstă, dar in adunarea comunei oamenii 
m-au ales și pe mine în delegația care 
urma să voteze Unirea la Alba Iulia. 
Ne-au oprit în gară niște rămășițe de jan
darmi, ne-au luat steagul Am ple
cat spre Arad, cu trenul, cintind „Deș- 
teaptă-te, române" și „Pe-al nostru 
steag e scris unire". Din toată Transilvania 
se îndreptau, la fel. spre Alba Iulia delegații 
poporului. Am coborît în gară la Arad. Aco
lo am dat piept în piept cu alte rămășițe de 
trupe austro-ungare. Au intons mitralierele 
spre noi. Și au spus ofițerii : „Acum o să 
vedeți voi ce unire cu România vă dăm 
noi !“ Nu ne-am clintit din fața lor. Fără 
Unire, noi acasă nu aveam ce căuta. Tre
cuse vremea însă cînd se mai putea apăsa 
fără sfială pe trăgaciul mitralierelor. Au 
sărit in sprijinul nostru muncitorii din 
gară, un socialist din Arad. Dumitru Savu, 
i-a luat la rost pe mercenarii aceia... întrș 
timp, a apărut în fugă si garda națională 
românească si-a fost pace și liniște pe 
dată. Acolo în gară i-am întîlnit pe mari
narii români care făcuseră răscoală la 
Pola. în. Adriatica. Valeriu Șeredan, co
mandantul pe care și-l aleseseră ei. mi-a 
întins drapelul lor. „Nu vă puteți duce la 
Marea Adunare de la Alba Iulia fără dra
pel — ne-a zis el. Luați-1 pe al nostru. Din 
dorința fierbinte de Unire l-am ridicat pe

I

țăranului 
delegației Ineu- 

document — 
este un do- 
valoare, de 

— dăinuie is- 
sufletul, cu

Arad, 1918. Tablou de Gh. Spiridon

Grupul marinarilor romonl din flota oustro-ungară, răsculațl in portul Pola, la Adrjatica, 
al căror drapel roșu, galben și albastru a fost purtat la Marea Adunare Națională de la 

Alba Iulia de delegația de țărani șl muncitori din Ineu

navele noastre. Prin el, vom fi la Alba lu- 
lia și noi !“ Am înfășurat steagul sub că
mașă, nimeni să nu mi-1 mai poată lua 
decit dacă-mi lua viața.

— Cum s-au petrecut lucrurile la Alba 
Iulia 7 Ce gînduri, ce sentimente v-au ani
mat 7

— Era acolo toată Transilvania, popor 
mult. Veniseră cu trenurile speciale, cu că
ruța sau pe jos, din cele mai depărtate 
colțuri de țară. Nimic nu i-a putut opri — 
nici gloanțele grofilor, nici furcile pe care, 
pe alocuri, cu gindul lor criminal și rămas 
în urmă cu veacurile, le ridicaseră. Au mu
rit oameni, s-au petrecut si grozăvii de a- 
cestea. din neînțelegerea cursului istoriei. ‘ 
pe unii au Încercat să-i oprească trupele 
lui Makensen aflate în retragere. In gară 
la Teius a fost doborît mișelește un l._ 
gar, care venea la Alba. Și atunci Consi
liul nostru național i-a impus lui Maken
sen să stea locului două zile, cit ținea A- 
dunarea poporului, că altfel ridicăm ar
mele Împotrivă.

— Și a stat 7
— A stat I Ba. nici nu a crtcniit clnd ai 

noștri au oprit trenurile încărcate cu vite 
si alte bogății pe care le jefuiseră nemții 
la plecarea din România. Au fost confis
cate si întoarse din drum și îndrumate 
spre locul lor de baștină. Nu era glumă ! 
Mă .întrebați cum a fost la Alba ? Se adu
naseră maramureșenii si crișănenii și bă
nățenii și tot Ardealul. Delegați cu drept 
de vot pentru Unire încredințat de mili
oanele de oameni erau 1 228. Dar, lingă noi, 
așteptînd pronunțarea se strînseseră peste 
100 000. Noi, cei de la Ineu, ne-am dus mai 
intîi în cetate să vedem temnita lui Ho
rea. Stăteau ;,e o dîlmă, o ridicătură dea
supra temniței, moții înarmați. Erau, așa., 
ca niște stane de piatră din munții lor ve
nit! la înitilnire cu loan Unsu din Albac. Și 
mi-au dat lacrimile. „Iată — îmi ziceam 
— visul lui Horea se împlinește. A învins 
prin noi". Apoi s-au petrecut toate în bună 
regulă, s-a votat Unirea eu mare solem
nitate. așa cum se cuvenea, și i s-a adus 
la cunoștință poporului adunat pe cimpul 
lui Horea că aveam țara noastră, una sin
gură. România, de sine stătătoare, liberă 
de străini. Căzuse o zăpadă de-o palmă 
peste lume, țin bine minte, și noi toți 
ne-am prins într-o horă uriașă. După horă 
zăpada nu mai exista, se topise de tot. ca 
și cum nici nu fusese. Acolo, pe cimpul lui 
Horea, cimpul jertfelor date pentru izbînda 
Unirii născută odată cu nașterea noastră sub 
soare 1 Și ochii noștri erau numai la dra
pel, la tricolor, semnul scump al nației 
noastre, care astăzi flutură deasupra tutu
ror izbînzilor lumii noastre noi. Semn 
scump, are scris pe el toaită istoria noas
tră de suferință și de glorie. De aceea cin- 
tecul lui a devenit imnul statului nostru

Ceaușescu 
sufletul lui 
noastre e 
cu înflăcă-

gara . 
ste- j 
msi-

socialist. Tovarășul Nicoiae 
s-a gindit la lucrul acesta. în 
mare, ideea unirii, a unității 
sfîntă și o apără și o susține 
rare de comunist, cu dor pentru libertatea 

dreptatea acestui popor românesc.

Victorie o luptei de secole a între
gului nostru popor pentru identitatea 
sa sub soare pe pămîntul strămoșesc, 
pentru suveranitate și independență 
națională, realizarea idealului unirii 
era însoțită de speranța fierbinte într-o 
viață a libertății pentru toți, in care 
dreptatea socială și națională să trium
fe deplin. Toate aceste speranțe au fost 
traduse in viață, așa cum fuseseră ele 
visate de muncitori, țărani și cărturari, 
de Revoluția socialistă pe pămîntul ro
mânesc, au fost îndeplinite și depășite 
nemăsurat, ele dînd tărie de granit 
unității națiunii noastre socialiste. Uni
re în cuget și în simțiri, unitate de 
neclintit în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, a înt'egu- 
lui popor, fără deosebire de naționa
litate I De la înălțimea acestui pisc de 
progres și civilizație socialistă sărbăto
rim, la începutul lui decembrie, 65 de 
ani de la Unirea cea Mare, cinstind 
lupta înaintașilor, hotărîți 
neîncetat unitatea noastră 
să o durăm indestructibilă 
făptuirea cu un ceas mai 
visului de aur, comunismul, 
tul României.

să întărim 
naționala, 
pentru în- 

devreme a 
pe pămin-

Dionlsle ȘINCAN 
Tristan MIHUTA
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LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL PUGWASH
Vineri, 28 octombrie, s-a deschis 

In Capitală cel de-al 44-lea Simpo
zion Internațional Pugwash.

Este a doua reuniune a acestei or
ganizații ce are loc în țara noastră, 
desfășurarea ei la București consti
tuind o nouă și semnificativă dovadă 
a înaltei aprecieri de care se bucură 
pe arena mondială politica externă 
constructivă a României, promovată 
cu consecvență și strălucire de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
personalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale, militant 
neobosit pentru edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, o lume a 
păcii, a înțelegerii și colaborării în
tre popoare. De la crearea sa, în 
1957, la inițiativa unor eminenți sa- 
vanți, și pînă astăzi, mișcarea Pug
wash a cunoscut o dezvoltare con
tinuă, adueîndu-și contribuția la 
•forturile națiunilor pentru destin
dere, pentru dezarmare și pace, la 
punerea descoperirilor științei în 
slujba unui singur și suprem țel : 
progresul umanității, bunăstarea și 
fericirea omenirii. Credincioasă no
bilelor sale idealuri, organizația în
scrie și pe agenda actualului simpo
zion o problemă de primă importan
ță — dezarmarea și pacea în Bal
cani. pe continentul european și în 
întreaga lume.

întâlnirea reunește la masa dezba
terilor laureați ai Premiului Nobel, 
academicieni, reprezentanți ai unor 
universități șl foruri științifice din 
numeroase țări, ai unor organizații 
internaționale din sistemul O.N.U. 
Participă, de asemenea, oameni de 
știință din tara noastră, membri ai 
Comitetului Național Român „Oa
menii de știință și pacea", ai miș
cării Pugwash. conducători ai unor 
institute centrale de cercetare și 
unități de învățămînt superior.

Deschiderea lucrărilor s-a desfășu
rat sub semnul Mesajului adresat de 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanților la Simpo
zionul International Pugwash. Mesa
jul. citit de acad. Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a fost urmărit cu deosebit interes și 
subliniat cu puternice aplauze.

Participanții au dat o deosebită 
apreciere valoroaselor idei cuprinse 
in mesaj, generoaselor îndemnuri 
adresate membrilor organizației, tu
turor oamenilor de știință și cultură.

Luind cuvîntul. acad. Ion Ureu. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. a spus :

„Vă rog să-mi permiteți să mă 
consider în asentimentul dumnea
voastră. al tuturor celor de față, ex- 
primînd președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
cele mai vii mulțumiri pentru mesa
jul însuflețitor cu care a onorat reu
niunea noastră.

îngăduiți-mi. totodată, să transmi
tem președintelui Republicii Socialis
te România expresia hotărârii oame
nilor de știință din tara noastră. în 
consonanță cu năzuințele tuturor ce
lor de bună credință care muncesc 
pe tărîmul științei din întreaga lume, 
dă a acționa astfel Incit minunatele 
cuceriri ale geniului uman să ser
vească numai si numai bunăstării, 
demnității și fericirii omului, pentru 
eliminarea definitivă a războiului, 
pentru o pace trainică în lume. Sulb 
conducerea academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu. eminent 
ori de știință si personalitate politi
că de largă recunoaștere si prețuire 
internațională, președintele Comite
tului Național Român „Oamenii de 
tiință și pacea", vom face totul pen- 

I cm ca înalta încredere manifestată 
de șeful statului român în conștiința 
profesională si tăria morală a celor 
ce muncesc pe tărîmul științei să fie 
pe deplin îndreptățită".

în continuare, relevînd că Inte
resul profund arătat de conducerea 
de stat a României fată de proble
matica Simpozionului Pugwash de 
la București decurge dintr-un întreg 
sistem de convingeri umaniste și 
progresiste asupra legăturii organi
ce dintre știință, tehnologie, dezvol-

tare șî pace, prim-vicepresedintele 
C.N.S.T. a z prezentat expunerea : 
„Concepția președintelui României. 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la 
dezarmâre. securitate și pace în în
treaga lume".

Vorbitorul a subliniat că președin
tele Nicolae Ceaușescu — omul de 
înaltă conștiință și omenie a cărui 
gîndire și acțiune au dat țării noas
tre prima ei epocă modernă de au
tentică creștere economică, de co
eziune si înflorire socială in lumi
na unor mărețe sarcini istorice, de 
demnitate națională și afirmare con
structivă pe plan internațional — a 
abordat relația, caracteristică zilelor 
noastre. între cunoaștere, progres, ci
vilizație și pace cu rigoare, realism 
si. totodată, intr-un spirit militant 
si mobilizator. întemeiat pe Încre
derea sa nestrămutată în triumful 
rațiunii. în forța popoarelor. S-a e- 
vidențiat. apoi, că realitățile confir
mă pe deplin aprecierea președin
telui Nicolae Ceaușescu asupra di
namicii lumii de astăzi, dominată de 
confruntarea a două tendințe opu
se — pe de o parte, cea a accentuă
rii politicii de forță și dictat, de re

împărțire a zonelor de influență, iar, pe 
, de altă parte, cea a afirmării tot mai 

puternice a voinței și aspirațiilor în
dreptățite ale popoarelor spre inde
pendentă. libertate și pace. Problema 
fundamentală a zilelor noastre o con
stituie. așa cum arată președintele 
României, lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru trecerea la dez
armare. si în primul rînd la dezar
marea nucleari pentru o pace trai
nică în lume. Animată de această 
convingere. România a elaborat și a 
prezentat lumii întregi un cuprinză
tor program de pace și dezarmare. 
Elaborat din inițiativa și sub în
drumarea nemijlocită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, programul 
constituie dovada cea mai grăitoare 
a hotărîrii ferme a României de a 
milita în continuare, cu aceeași vi-, 
goare, pentru salvgardarea păcii, 
pentru dezarmare, pentru oprirea 
amplasării noilor rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, pentru 
retragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru realizarea unui climat 
de securitate. încredere și largă co
laborare în Balcani, în Europa și pe 
plan mondial, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, în care toate 
statele, fără deosebire de mărime, 
orînduire socială sau nivel de dez
voltare, să-și poată concentra efor
turile spre progres și cooperare paș
nică. în înfăptuirea acestor 
oamenilor de știință le revine 
de cea mai mare importanță.

în acest sens, vorbitorul a subli
niat că, sub conducerea președinte
lui său, academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, Comitetul Național 
Român „Oamenii de știință și pacea" 
acționează cu consecvență pentru 
transpunerea în viață a programului 
de dezarmare și pace al României.

Referindu-se la colaborarea oame
nilor de știință români cu organiza
ția Pugwash, vorbitorul a spus : „O 
deosebită atenție acordăm armoni
zării și coordonării inițiativelor 
noastre cu țelurile și programele de 
acțiune ale mișcării Pugwash. Salu- 
tînd organizarea, la București, 
acesțui simpozion, Comitetul Națio
nal Român „Oamenii de știință și 
pacea" își manifestă prețuirea ce o 
nutrește față de influența profundă 
și multilaterală pe care mișcarea 
Pugwash și-a dobîndit-o de-a lungul 
anilor, precum și satisfacția față de 
comuniunea de convingeri șl idealuri 
care animă cele două organizații. 
Sîntem încredințați că dezbaterile ca 
vor urma, concluziile ce se vor des
prinde vor aduce o contribuție sub
stanțială la promovarea căilor și 
mijloacelor de transpunere în viață, 
prin efortul comun al popoarelor, a 
importantului deziderat al transfor
mării Balcanilor într-p zonă a cola
borării, înțelegerii și bunei vecinătăți, 
liberă de arme nucleare, al edificării 
unei Europe unite, a cooperării și 
păcii".

în încheiere, vorbitorul a arătat : 
„Progresul și independenta națională,

țeluri, 
un rol

a

pacea și știința sînt inseparabile, așa 
cum sublinia președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. în zilele noastre, 
acest adevăr devine tot mai evident. 
Iată de ce considerăm xă. partici- 
pînd într-o formă sau alta, prin na
tura și roadele întregii activități, la 
făurirea civilizației contemporane, oa
menii de știință de pe toate meridia
nele — și noi, cel de față — trebuie 
să menținem trează in conștiințe 
unitatea între valorile fundamentale 
ale epocii pe care o trăim si să de
ducem din aceasta amploarea răs
punderilor și sarcinilor ce ne revin".

A vorbit, apoi, directorul general 
al Pugwash, prof. Martin Kaplan, 
care a spus : „Sîntem deosebit de 
bucuroși să ținem lucrările simpo
zionului la București. Această reu
niune este de fapt a doua ședință 
pe care Pugwash o ține în Româ
nia. Simpozioane ds genul celui 
ce se desfășoară acum își concen- 

• trează atenția asupra unor subiecte 
esențiale. Noi sîntem preocupați de 
posibilitățile de realizare a unei 
zone denuclearizate în Balcani, 
Pugwash susține de mult ideea 
realizării de zone denuclearizate. 
ceea ce se înscrie pe linia eforturilor 
de a preveni catastrofa unui război 
nuclear, de a înfăptui dezarmarea 
generală și totală, scopul nostru fi
nal. A prezentat, de aceea, un inte
res deosebit faptul că am ascultat 
importantul mesaj al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în aceste pro
bleme. Noi apreciem în mod deose
bit semnificația mesajului și li mul
țumim călduros pentru el. Prețuim, 
de asemenea, acțiunile însemnate și 
eforturile continue ale Comitetului 
Național Român „Oamenii de știință 
și pacea", al cărui președinte este 
doamna Elena Ceaușescu, savant de 
renume, care desfășoară, în același 
timp, o activitate importantă ca 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie".

în continuare au luat cuvîntul 
Hertha Firnberg, doctor în științe, vi
cepreședinte ai Partidului Socialist 
din Austria, acad.. Anghel Balevski, 
președintele Academiei de științe a 
R.P. Bulgaria, acad. Alexander Mi- 
lojevic. profesor la Universitatea din 
Belgrad, dr. Costas Papatrianafilou, 
directorul Centrului de cercetări nu
cleare „Demokritos" din Atena.

Vorbitorii au adresat mulțumiri 
conducerii de stat a României, per
sonal președintelui țării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru mesajul 
cu care a onorat reuniunea. Totodată, 
ei și-au exprimat omagiul și apre
cierea fată de multilaterala activitate 
pe care tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu o consacră 
progresului științei, înțelegerii si coo
perării internaționale, mobilizării tu
turor oamenilor de știință în lupta 
pentru pace. Cei care au luat cuvîn
tul și-au manifestat convingerea că 
actualul simpozion își va aduce con
tribuția la unirea eforturilor oameni
lor de știință, ale popoarelor, pentru 
oprirea cursului spre confruntare si 
război, pentru reluarea politicii de 
destindere, făurirea unui sistem trai
nic de securitate in Balcani. în Eu
ropa și în întreaga lume.

în încheierea ședinței de deschide
re. participanții au fost informați că 
o serie de eminent! oameni de știin
ță din diverse țări, luind cunoștință 
cu profund interes de’ desfășurarea 
celui de-al 44-lea Simpozion Interna
țional Pugwash, au transmis salutul 
lor și urări de succes reuniunii de la 
București. De asemenea, participan- 
ții au adus un elogiu personalității 
profesorului Engelbert Broda, emi
nent savant austriac pe tărimul chi
miei și fizicii, militant activ pentru 
Dace și membru al conducerii 
Pugwash, recent încetat din viață.

Inaugurată 6Ub cele mai înalte 
auspicii, reuniunea Pugwash din Ca
pitala României își desfășoară dezba
terile intr-un climat stimulator, des
chis, de înțelegere si colaborare.

Lucrările simpozionului continuă.

Tovarâșului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România 4 BUCUREȘTI

Stimați tovarăși
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger

mania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului Republicii 
Democrate Germane vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și poporului român, mulțumiri cordiale pen
tru salutările și felicitările primite cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate Germane.

Sîntem convinși, ca și dumneavoastră, că relațiile prietenești șl colabo
rarea dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă Româ
nia se vor dezvolta și adinei în continuare, spre binele ambelor noastre 
popoare, în interesul păcii și socialismului.

Urăm oamenilor muncii din România noi succese în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, iar dumneavoastră, stimați 
tovarăși, sănătate, forță de muncă și fericire personală.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri la amiază, pe Mukhtar Dira. 
secreta- al Comitetului popular al 
municipiului Tripoli.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale dezvoltării co
laborării româno-libiene în sprijinul 
înțelegerilor bilaterale convenite la 
nivel înalt, subliniindu-se, totodată, 
bunele relații existente intre țările și 
popoarele noastre.

A barticinat tovarășul Gheorghe 
Pană, președintele Comitetului exe-

cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, primarul gene
ral al Capitalei.

★

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, în vizită protocolară de pre
zentare, pe ambasadorul Republicii 
Irak, Badri Kerim Kadhim.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Un secol de învățămînt agrosilvic superior

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
Cu prilejul aniversării a 100 de 

ani de învățămînt silvic superior în 
România, la Facultatea de silvicul
tură și exploatări forestiere din Bra
șov a avut loc o sesiune științifică.

Cu acest prilej a fost adresată o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în 
care, printre altele, se spune :

Participant!! la sesiunea științifică 
își unesc glodurile încărcate de recu
noștință pentru a vă asigura pe dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele om poli
tic, înalt exemplu de slujire fără 
preget a intereselor supreme ale po
porului, a cauzei socialismului și pă
cii, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, de cel mai ales 
respect. %e sentimentele noastre de 
gratitudine, pentru grija statornică și 
preocuparea generoasă pe care le 
arătați zi de zi formării comuniste, 
multilaterale a tinerel generații, asi-

Cronica
Sosirea unei delegații militare 

din Guineea
după-amiază a sosit în 
general de armată El-Hadj 
Diane, membru al Biroului 

Partidului De-

degurării unor condiții minunata 
muncă, studiu și viață.

Cu cele mai alese sentimente 
stimă și respect, aducem calde mul
țumiri mult stimatei tovarășe 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politie și sa
vant de renume mondial — pentru 
contribuția inestimabilă la Înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la dez
voltarea științei, învățămintului și 
culturii românești.

In acest moment aniversar, gindu- 
rile și sentimentele noastre, ale tu
turor participanților se îndreaptă 
către dumneavoastră, mult iubite Și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
angajindu-ne în fața partidului, a 
dumneavoastră, să facem din învă- 
țămintul silvic superior o cetate a 
educației revoluționare patriotice, în
suflețiți de bogatele tradiții ale șco
lii românești în etapa contemporană 
a celei mai ample și mal profunde 
revoluții tehnico-științifice.

de

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST FRANCEZ
PARIS 28 (Agerpres). — Vineri, 

la Bourg-en-Bresse. s-au deschis lu
crările Congresului Partidului Socia
list Francez, Ia care participă peste 
2 000 de delegați naționali, precum și 
un mare număr de delegații de peste 
hotare, reprezentanți ai partidelor 
socialiste, comuniste, muncitorești, 
mișcărilor de eliberare națională, al
tor forțe progresiste și democratice.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de către tovară
șul Petru Enache, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul congresului a fost pre-

zentat raportul conducerii naționale 
a partidului, după care a luat cuvîn- 
tul Lionel Jospin, prim-secretar al 
P.S.F. Atit în raport, cit și în cuvîn- 
tul primului secretar au fost infăți- 
șate pe larg bilanțul activității parti
dului în perioada care a trecut de la 
congresul anterior, precum și direc
țiile principale de acțiune pe plan 
intern și extern pentru următorii 
doi ani.

Reprezentantul P.C.R. a prezentat 
mesajul adresat de Partidul Comu
nist Român Congresului Partidului 
Socialist Francez.

Lucrările congresului continuă.

Cuvîntul de salut
al reprezentantului P.C.R.
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18,00 Telejurnal
19,15 STRĂLUCITA SOLIE DE PACE. 

PRIETENIE ȘI COLABORARE. Vi
zita tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, împreună cu tova
rășa ELENA CEAUȘESCU, In Re
publica Malta și Republica "" 
Egipt

20.00 Flori de cintec românesc
20,40 Varietăți muzicale
21,10 Portret muzical
22,45 Telejurnal • Sport
22,35 Bună seara, fete, bună 

băieți 1

Arabă>

seara,

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins Intre 29 octombrie, ora 20 — 1 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi ușor instabilă, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi care vor avea șl 
caracter de averse, îndeosebi In regiu
nile din nordul șl estul țării. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări temporare predomtnînd din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 
8 grade, izolat mal coborîte în depre
siuni, cele maxime vor oscila între 7 
și 17 grade. Ceață, dimineața și seara. 
In București : Vremea va fi schimbă
toare cu cerul temporar noros, favora
bil ploii slabe. Vînt moderat. Tempera
turile minime vor II cuprinse între mi
nus un grad șl plus 3 grade, cele ma
xime vor oscila între 13 șl 18 grade. 
Ceață slabă. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu).

Vineri 
Capitală 
Lansana 
Politic Național al 
mocrat din Guineea, ministrul apă
rării populare al Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, care, 
în fruntea unei delegații militare, 
efectuează o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de general-colonel 
Constantin Olteanp, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării națio
nale aj Republicii Socialiste Româ
nia. de adjuncți ai ministrului, de 
generali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți Aboubacar Kaba, 
ambasadorul Republicii Populara 
Revoluționare Guineea in 
noastră, membri ai ambasadei.

* •
Cu prilejul Zilei naționale a

tara

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Turcia, ambasadorul acestei 
țări la București, Nahit Ozgtir, a 
oferit, vineri la amiază, o recepție.

Au participat loan Totu, vice- 
prim-ministru al guvernului. Vasile 
Bulucea și Ion Teoreanu, miniștri. 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, oa-

meni de știință, artă șl cultură, zia
riști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★

în perioada 24—28 octombrie ne-a 
vizitat țara o delegație â municipa
lității Tripoli, capitala Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
condusă de Mukhtar Dira, secretar 
al Comitetului popular municipal. 
Oaspeții au avut o întrevedere cu 
tovarășul Gheorghe Pană, primarul 
general al Capitalei, și cu membri ai 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
în cursul căreia s-a făcut un schimb 
de informații privind activitatea ce
lor două municipalități, subliniin- 
du-se contribuția pe care o pot 
aduce acestea la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări și popoare.

Delegația libiană a vizitat cartiere 
de locuințe, unități economice, cul
turale, de învățămînt șl edilitare din 
Capitală și din municipiul Brașov.

Stimați tovarăși,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din Republica Socia
listă România, adresăm un călduros 
salut participanților la lucrările Con
gresului Partidului Socialist Francez, 
tuturor militanților partidului dum
neavoastră, poporului francez prieten. 

< Folosim acest prilej pentru a 
sublinia cu satisfacție relațiile tra
diționale de prietenie care leagă 
Partidul Comunist Român de Parti
dul Socialist Francez, relații bazate 
pe stima. încrederea si' înțelegerea 
reciprocă, pe respectarea dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora poli
tica internă și externă, strategia și 
tactica corespunzător condițiilor 
istorice, naționale și sociale din 
propria țară. Un rol de cea mai 
mare importanță în extinderea aces
tor raporturi l-au avut de fiecare 
dată întîlnirile și convorbirile 
fructuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Francois Mitterrand și 
Lionel Jospin. Șintem convinși că 
dezvoltarea continuă a legăturilor 
dintre partidele noastre — ambele 
partide de guvernămînt — constituie 
un factor deosebit de important în 
extinderea și diversificarea raportu
rilor dintre România și Franța pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii, ceea 
ce corespunde intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii și colaborării 
în Europa și în lume.

Poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, depune 
eforturi susținute pentru creșterea 
și modernizarea în continuare a for
țelor de producție, accentuarea ca
racterului intensiv și ridicarea ni
velului calitativ al industriei, înfăp
tuirea noii revoluții agrare, asigura
rea independenței energetice a țării, 
sporirea gradului de civilizație ma
terială și spirituală a poporului. Sa 
vor crea astfel condiții pentru tre
cerea României de la stadiul de țară 
socialistă în curs de dezvoltare la 
cel de țară socialistă mediu dezvol
tată. De asemenea, partidul nostru 
acționează cu consecvență pentru 
adîncirea și perfecționarea democra
ției socialiste, lărgirea continuă a 
cadrului de participare I activă și 
directă a clasei muncitoare, a țără
nimii și intelectualității, a întregu
lui popor la organizarea și condu
cerea societății, pentru înflorirea 
multilaterală a personalității umane.

Congresul dumneavoastră are Ioc 
în condițiile în care în viața interna
țională au Loc mari prefaceri revo
luționare. sociale și naționale concre
tizate în afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor de a pune capăt 
politicii imperialiste de dominație si 
asuprire, de a fi stăpîne pe soarta lor. 
pe bogățiile naționale, de a-și asigu
ra dezvoltarea liberă, independentă, 
fără nici un amestec din afară. Asis
tăm. de asemenea, la continuarea ac
țiunilor politicii de reîmpărțire a lu
mii în zone de influentă, la ascuțirea 
contradicțiilor pe plan mondial între 
diferite state și grupări de etate, la 
apariția de noi conflicte și 6tări de 
tensiune care au determinat agrava
rea situației internaționale, creînd 
noi si serioase pericole pentru secu
ritatea. pacea si independenta po-

poarelor. în aceste condiții, problema 
fundamentală o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, și în primul rind la dezarmare 
nucleară, apărarea păcii întregii lumi. 
Partidul nostru consideră că 
este timp și trebuie să se 
pentru oprirea amplasării 
chete, pentru trecerea la 
armamentelor nucleare. în 
tuturor armelor, pentru o _____
fără arme nucleare, o Europă a co
laborării și păcii.

Tocmai in acest scop, secretarul ge
nerai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a adresat atit conducăto
rilor Uniunii Sovietice și S.U.A., pre
cum și conducătorilor celorlalte sta
te din Europa cunoscutele mesaje 
conținînd propuneri concrete pentru 
a se putea ajunge. în acest an. la în
țelegerile necesare privind neampla- 
sarea rachetelor și trecerea la retra
gerea și distrugerea celor existente.

România socialistă, poporul român 
au salutat cu multă satisfacție adop
tarea prin consens a documentului 
reuniunii de la Madrid, încheierea r 
cu succes a; acesteia.

Se poate spune că după patru ani 
de încordare este primul rezultat 
concret care demonstrează că este 
posibil ca, prin negocieri, să se de
pășească orice problemă și să sa 
găsească calea colaborării și înțele
gerii.

Pornind de Ia premisa că un fac
tor agravant al climatului interna
tional îl constituie subdezvoltarea. 
România socialistă militează activ în 
direcția lichidării acesteia, acționea
ză pentru înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale, pentru 
realizarea condițiilor care să permită 
progresul mai rapid al țărilor in 
curs de dezvoltare, ceea ce va con
tribui în general la depășirea crizei 
economice, la stabilitatea dezvoltării 
economiei mondiale.

Avînd în vedere rolul deosebit care 
revine in zilele noastre acțiunii hotă- 
rîte și eforturilor conjugate ale ma
selor populare pe scară națională și 
internațională, în prezent capătă o 
importanță cardinală dezvoltarea în
țelegerii și colaborării pe bază de 
egalitate și respect reciproc între 
partidele comuniste șl partidele so
cialiste, social-democrate, alte forțe 
muncitorești, progresiste și democra
tice, pe platforma largă 
pentru pace, democrație, 
dență națională, pentru 
colaborare și progres în 
in lume. Stă în puterea 
și popoarelor noastre să

' ' lea către b catastrofă termonucleară, 
să spună un NU hotărît cursei înar
mărilor, să impună dezarmarea ți 
pacea, să afirme dreptul vital al oa
menilor la existență, la viață.

Mulțumindu-vă pentru invitația pe 
care ați adresat-o partidului nostru 
de a participa la lucrările congresu
lui dumneavoastră, ne exprimăm 
convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist 
Francez, dintre popoarele român și 
francez se vor dezvolta și în viitor 
spre binele celor două țări, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale. 
Vă urăm, dragi tovarăși, succes de
plin în desfășurarea lucrărilor con
gresului dumneavoastră.

mai 
facă totul 
noilor ra- 
reducerea 
generai a 

Europă

a luptei 
indepen- 

securitate. 
Europa și 
partidelor 

bareze ca-
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CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 28 OCTOMBRIE

EXTRAGEREA 1
44 70 58 25

EXTRAGEREA
22 76 35 73 13 30

FOND TOTAL
1 233 403 lei, din 
report la categoria

I : 20 47

A Ii-a!

1983
10 81

48 33
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Aprecierl elogioase ale presei internaționale despre echipa feminină a României
formanțe, nota «10- fiind înregis
trată de nouă ori. Românca Ecaterina 
Szabo (la sol și paralele) și sovietica 
Natalia Iurcenko (la sărituri și bîrnă) 
au avut evoluții 
nota 

In

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — Co- 
mentind competiția feminină pe 
echipe din cadrul campionatelor 
mondiale de gimnastică de la Buda
pesta, corespondenții agențiilor inter
naționale de presă subliniază perfor
manța selecționatei României, care, 
tntr-o formație nouă și foarte tlnără, 
a reușit să cucerească titlul de vice- 
canipioană a lumii, demonstrind incă 
o dată valoarea ridicată a școlii 
românești de gimnastică, bogatul său 
rezervor de talente.

Referindu-se la evoluția gimnaste
lor românce, agenția Reuter scrie : 
„Ecaterina Szabo a prezentat la sol 
un exercițiu extraordinar, îmbinare 
perfectă de tehnică șl grație, apreciat 
în mod deosebit de spectatori și răs
plătit cu nota maximă «10». Una din
tre revelațiile serii a fost Lavinia 
Agache, un nou și valoros produs al 
școlii care a creat-o în 1978 pe cam
pioana olimpică absolută Nadia 
Comâneci. Ea a primit note foarte 
bune la toate 
și un «10» la 
locul doi în 
(la 15 sutimi
U.R.S.S.), numărîndu-se printre prin
cipalele favorite In disputa pentru 
titlul mondial la individual compus".

La rîndul său, comentatorul sportiv 
al agenției France Presse notează, 
printre altele : „Seara de joi a fost 
marcată de o splendidă suită de per-

aparatele, printre care 
paralele, și se află pe 
clasamentul individual 
de Natalia Iurcenko —

maximă", 
comentariul

perfecte, primind

agenției D.P.A.
★

urma disputării concursului peîn
echipe au fost stabilite participante
le Ia individual compus, locul Intîi 
fiind deținut de sovietica Natalia 
Iurcenko — 39,600 puncte, urmată de 
Lavinia Agache (România) — 39,525 
puncte, Olga Mostepanova (U.R.S.S.) 

Szabo
Maxi

— 39,450 puncte, Ecaterina 
(România) — 39,425 puncte,
Gnauck (R.D.G.) — 39,325 puncte,
Boriana Stoiafiova (Bulgaria) — 39,275 
puncte, Tatiana Frolova (U.R.S.S.) — 
39,225 puncte, Sylvia Rau (R.D.G.) — 
39,175 puncte, Laura Cuttna (Româ-

Hamburg se remarcă progresul evi
dent înregistrat de tînăra echipă ro
mână, care, după locul patru obținut 
in urmă cu doi ani la ultima ediție 
a competiției, revine pe primul plan 
al ierarhiei mondiale, cucerind pe 
merit medaliile de argint.

★

nia) — 39,025 puncte și Juliane Mc
Namara (S.U.A.) — 39,025 punc
te etc.

Dintre gimnastele noastre, la con
cursul special pe aparate ce va În
chide campionatele duminică vor 
participa Lavinia Agache, la toate 
cele patru aparate, Ecaterina Szabo, 
la paralele și sol — cu cel mai mare 
punctaj din concurs la acest din urmă 
aparat, și Mîrela Barbălată la sări
turi, de asemenea pe prima poziție, 
cu 25 de sutimi In fața lui Maxi 
Gnauck.

Azi, în etapa a X-a 
a diviziei „A" de fotbal

• Astăzi, tn cadrul etapei a 10-a a 
campionatului diviziei A la fotbal, 
se vor desfășura opt partide : Steaua
— Jiul Petroșani (stadion „Steaua") ; 
Sportul studențesc — F.C. Olt (sta
dion „Sportul studențesc") ; Politeh
nica Iași — Chimia Rm. Vîlcea ; Du
nărea C.S.U. Galați — F.C. Baia 
Mare ; Corvinul Hunedoara — C.S. 
Tîrgoviște ; Universitatea Craiova — 
Petrolul Ploiești ; A.S.A. Tg. Mureș
— F.C. Bihor Oradea ; S.C. Bacău — 
Rapid. Toate jocurile vor incepe Ia 
ora 15. Meciul F.C. Argeș Pitești — 
Dinamo a fost amînat.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate tntîlnlrile. La televiziune : S.C. 
Bacău — Rapid București.

DE CÎȘTIGURI : 
j care 442 062 lei,

Concursul masculin pentru titlul la individual compus
Vineri seara au fost desemnați me

daliată individuali ai concursului 
masculin. Titlul de campion mon
dial a revenit gimnastului sovietic 
Dmitri Bilozercev, cu 119,200 punc
te, medalia de argint a fost eiștigată 
de Kojl Gushiken (Japonia) — 118,425 
puncte, iar Arthur Akopian (U.R.S.S.)

șt Lu Yuan (R. P. Chineză) au pri
mit medalii de bronz, totalizind cite 
118,125 puncte. în continuare s-au 
clasat Gyorgy Guczogy (Ungaria) 
— 117,975 puncte și Li Ning (R. P. 
Chineză) — 117,800 puncte.

Astăzi are loc concursul feminin 
Individual compus. v

Campionatele balcanice 
de scrimă

• Proba Individuală masculină de 
floretă din cadrul Campionatelor bal
canice de scrimă de la Plovdiv a fost 
dominată de sportivii români, clasați 
pe primele trei locuri. Victoria a re
venit Iul Petru Kuki, care l-a între
cut in asaltul decisiv cu 10—7 pe 
coechipierul său, Zsolt Husti. Pe 
locul trei s-a situat Atila Fille. Proba 
individuală de sabie a fost eiștigată 
de Ciumakov (Bulgaria), urmat in 
clasamentul final de Alexandru 
Chiculiță (România) și Marinceski 
(Bulgaria).

Congresul Partidului „Congresul 
pentru Independența Madagascarului4*

ANTANANARIVO 28 (Agerpres).
— La Antananarivo s-au deschis lu
crările celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Congresul pentru Indepen
denta Madagascarului — A.K.F.M. 
La Congres participă 1 200 de dele
gați din toate regiunile țării, pre
cum si oaspeți de peste hotare. 
Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de Iulian 
Ploștinaru. membru al C.C. al 
P.CJl.

Președintele R.D. Madagascar, Di
dier Ratsiraka. a transmis congresu
lui un mesaj.

în prima zi a lucrărilor au pre
zentat rapoarte președintele parti
dului, Richard Andriamanjato. si se
cretarul genefal al A.K.F.M.. Gisela 
Rabesahala.

Congresul, care coincide cu ani
versarea a 25 de ani de la crearea 
partidului, se desfășoară sub lozin
ca unității forțelor patriotice si pro
gresiste. apărării suveranității si in
dependentei naționale, creării unei 
economii independente .ca garanție 
a progresului pe calea socialismului.

Conferință consacrată turismului din țările balcanice
SOFIA 28 (Agerpres). — La Sofia 

s-au desfășurat lucrările celei de-a 
XVI-a Conferințe a organelor ofi
ciale de turism din țările balcanice. 
Protocolul semnat la încheierea lu
crărilor prevede măsuri pentru dez
voltarea în continuare a schimburi
lor și cooperării turistice între ță
rile balcanice, precum și pentru in
tensificarea activității agențiilor de

voiaj din aceste țări. Din partea ro- . 
mână protocolul a fost semnat de 
Nicolae Gavrilescu, ministrul turis
mului și sportului.

Paralel cu lucrările conferinței, 
în capitala Bulgariei , s-au desfășu
rat „Zilele turistice balcanice". In 
acest cadru au fost organizate seri 
folclorice românești, care s-au bucu
rat de un deosebit succes.

Privire de pe Dealul florilor
(Urmare din pag. I)

zilele de bucurie, românii 
și maghiarii de aici — ca 
de atîtea ori în încercările 
vitrege ale istoriei — au 
făcut din plin dovada uni
tății de gind și faptă, 
după trecerea 
tot împreună, i 
măr. au durat 
Someșului, pe 
metri. stavilă 
împotriva viiturilor 
tiitoare. Si astfel. _  ...
atîtea locuri de pe cuprin
sul patriei, s-a înălțat și 
la Dej cartierul Solidari
tății — nume-simbol peste 
timp. Simbol peste timp 
in acest oraș în care se 
află la mare cinste numele 
lui Simioii Bărnuțiu, Pa- 
piu Ilarian ori Andrei Mu- 
reșianu. autorul răscolitoa
relor versuri ale imnului 
„Deșteaptă-te românei", a- 
flat pe buzele Macii Adu
nări Naționale de la Alba 
Iulia. din 1918.

Cuprindem orașul cu 
privirea, de pe „Dealul 
florilor", împreună cu to
varășul Teodor Maier, pri
marul Dejului. Fascinante 
culori de toamnă pe cul
mile ce dau înconjurul a- 
șezării. Fascinante culori

Iar 
puhoaielor, 

umăr la u- 
de-a lungul 
cinci kilo- 

. puternică 
puș

ca in

de toamnă peste oraș. îl 
întrebăm pe primar :

— Care parte a orașului 
vă place cel mai mult 7

— Trăiesc facerea 
prefacerea orașului 
multi ani. Așa că. i 
mal, sînt legat de tot i 
ce s-a constituit i

l șl 
de 

nor- 
ceea 
pînă 

acum : platformele indus
triale ori cartierul Solida
rității, ștrandul ori locul 
de agrement din pădurea 
Bungâr. Si totuși, pot răs
punde la întrebare : cel 
mai mult îmi place cartie
rul Simion Bărnuțiu. El e 
cel mai frumos.

— Unde vine așezat ?
— Va fi. Pentru că abia 

»e naște. Va incepe de sub 
timpla aceea de deal, din 
fața noastră. Blocuri în 
trepte, cu parter și patru 
etaje coborînd spre vechiul 
oraș. Volume inspirat dis
tribuite. cu o 
al cărei atribut 
nalitatea.

Interlocutorul 
scoate 
competiției ceea ce va 
Adică ceea ce tine de vii
torul doi al
Dej. Cumva, din dorința 
originalității __ 
chip 1 Exclus. Viitorul doi 
al tuturor realităților noas-

arhitectură 
este origi-

nostru 
în prim-planul 

ti.
municipiului

cu orice

tre se naște — este un lu
cru bine știut — din pre
zentul clipei. Se naște din 
munca și din încrederea 
noastră în mai bine. La 
timpul lor, și platformele 
Industriale de aici, si în
diguirea Someșului, și car
tierul Solidarității etc au 
avut prezent și un viitor 
doi. Azi. sînt realități la 
scara unu pe unu. Timpul, 
în epoca noastră, 
pentru omul de 
vizionar.

— Vă rugăm, 
primar, să numiți cîteva 
dintre clădirile pe care le 
vedem de aici si care au o 
semnificație mai aparte.

— Ar fi. înainte de toate, 
unele edificii cu arhitec
tura lor din secolul XVI. 
Apoi, priviți în partea 
aceea spitalul nou. cu po
liclinică. Capacitatea : 430 
de paturi. Mai puneți la 
număr blocul acela com
pact al liceului industrial 
de construcții. clădirea 
poștei și hotelul — cea 
mai Înaltă construcție a 
acestor ani. Mă opresc aici, 
deși Dejul are și alte va
lori arhitectonice pe care 
și le-a trecut în zestrea sa 
în ultima vreme.

Trecutul și prezentul

lucrează 
acțiune.
tovarățe

așezării se înfățișează 
tr-o sinteză fericită, 
continuitate firească. Pe 
ceste străzi. încărcate 
trecut și de prezent 
de 
pun stăpînire în fiecare 
an. în prima duminică din 
iunie, miile de artiști ama
tori din întreg județul Cluj 
ori Bistrița-Năsăud. Sălaj, 
Satu Mare. Alba. Bihor, 
veniți la festivalul deve
nit traditional la Dej, al 
culturii populare șome- 
șene. Valea Someșului 
adună aici ceea ce are ea 
mai strălucitor, devine o 
imensă lacră cu valori ne
pereche ale artei noastre 
populare. Iar la această 
demonstrație dq frumu
sețe și virtuozitate — în 
care lși măsoară puterile 
arta populară artizanală, 
olarii, obiceiurile popu
lare de pe Valea Someșu
lui — iau parte, ca la 
toate sărbătorile de peste 
an, deopotrivă românii și 
maghiarii. exprimîndu-si 
sentimentele, fiecare în 
limba frăției, limbă lăsată 
moștenire de făuritorii 
Marii Uniri și de înainta
șii înaintașilor lor. în tim
pul de istorie al vetrei ro-' 
mân ești.

În
de 
a- 
de 

deci 
istorie românească —• 

stăpînire în

t



| MUI ITINIBfiR AL TOVARASULIJl NICOLAE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU.

> O strălucită misiune de pace, prietenie 
și colaborare, o contribuție de preț la 

edificarea unei lumi mai bune și mai drepte

Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mika Șpiliak

Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu. Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Malta, Egipt, Sudan și 
Cipru — ,.O nouă și strălucită afirmare a principiilor 
și acțiunilor politicii internaționale a României socia
liste" — continuă să fie amplu reflectată de mijloa
cele de informare în masă din diferite țări ale lumii.

Relatind pe larg principalele momente ale acestui 
Itinerar de pace, prietenie si colaborare, presa de peste 
hotare remarcă faptul că toate cele patru țări vizitate 
de conducătorul partidului si statului nostru fac parte 
din rinduî țărilor mici și mijlocii, in curs de dezvol
tare. nealiniate, cu care. România socialistă întreține 
raporturi strinse de colaborare de tip nou. întemeiate 
pe principiile egalității si avantajului reciproc. Se 
subliniază că noile dialoguri la nivel inalt au prile
juit reafirmarea poziției de principiu a tării noastre 
privind creșterea rolului și a contribuției acestor state 
la solutionarea marilor probleme ale lumii contempo
rane. au relevat, încă o dată. cq, problema fundamen
tală a zilelor noastre o constituie înfăptuirea dezar
mării, înlăturarea primejdiei unei catastrofe nucleare, 
că îndatorirea supremă a tuturor statelor, guvernelor.

popoarelor, conducătorilor politici din Întreaga lume 
este de a nu cruța nici un efort pentru realizarea 
acestui obiectiv, pentru reluarea cursului spre destin
dere. că unica modalitate de soluționare a probleme
lor grave existente o constituie tratativele. Sînt evi
dențiate în mod deosebit punctele de vedere realiste 
și constructive ale României socialiste, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu asupra soluționării marilor 
probleme ce confruntă omenirea, asupra principalelor 
evenimente și evoluții politice, contribuțiile de valoare 
inestimabilă pe care le-au adus la patrimoniul gindi- 
rii politice universale, la cauza păcii, înțelegerii și 
colaborării intre popoare.

Mijloacele de informare în masă de peste hotare 
se fac. totodată, ecoul manifestărilor de profundă 
stimă si considerație cu care au fost întîmpinati în 
fiecare din aceste țări înalții soli ai poporului român, 
expresie a prestigiului de care se bucură, în viata 
internațională. România socialistă, președintele Nicolae 
Ceaușescu, gîndirea sa înaintată, revoluționară, acțiu
nile sale consecvente și contribuția la edificarea 
unei lumi mai bune si mai drepte.

de agenție sublinierilor din Declara
ția comună privind necesitatea de a 
se trece cu hotărîre la „adoptarea 
unor măsuri concrete și eficiente de 
dezarmare", prin înghețarea bugete
lor militare și reducerea acestora, 
retragerea trupelor în interiorul 
granițelor naționale, lichidarea baze
lor militare străine și desființarea 
simultană a blocurilor militare 
opuse.

Este scoasă în evidență aprecierea 
celor doi președinți asupra necesită
ții de a se ajunge, în cadrul convor
birilor de la Geneva, la un acord 
asupra neamplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune în Europa 
și, în același timp, pentru retragerea 
și distrugerea celor existente, în ve
derea opririi' cursei înarmărilor nu
cleare și a asigurării securității tu
turor părților interesate.

în încheiere, agenția egipteană 
arată că șefii de stat ai României și 
Egiptului și-au reafirmat convin
gerea că toate disputele și situațiile 
conflictuale dintre state pot și tre-

Ample ecouri 
în presa internațională

buie să fie reglementate exclusiv pe 
fcăle pașnică, prin tratative." cu parti
ciparea tuturor statelor și părților 
direct interesate.

în articolele apărute în PRESA CI
PRIOTĂ, bogat ilustrate cu fotografii 
ale înalților oaspeți români, au fost 
scoase în evidentă sentimentele de 
caldă prietenie și stimă cu care au 
fost intimpinați de populația orașu
lui Nicosia, de poporul cipriot, ideile 
și pozițiile exprimate de șeful sta
tului nostru în toastul rostit la dineul 
oficial oferit în onoarea președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu de pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, și doamna Mimi 
Kyprianou, precum și în cadrul dia
logului româno-cipriot la nivel înalt.

Reliefind pozițiile constructive și 
consecvente ale României socialiste, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
în solutionarea marilor probleme ale 
epocii noastre, cotidianul „PHILE- 
LEFTHEROS" scrie, în editorialul 
său : „Conducătorul României joacă 
constant un rol internațional impor
tant. situîndu-se la baza oricărui e- 
fort de abordare a problemelor inter
naționale prin metoda realistă a ne
gocierilor și contactelor intre părțile 
direct implicate". „AI’OGEVMATINI" 
relevă concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind rolul țărilor mici 
și mijlocii in rezolvarea problemelor 
lumii contemporane, aprecierea șe
fului statului român potrivit căreja 
este nevoie de un efort susținut și 
hotărit pentru respectarea noilor 
principii care trebuie să guverneze 
relațiile internaționale.

„SIMERINI" a publicat un articol 
consacrat în întregime concepției 
politice a președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind rezolvarea prin 
mijloace politice a diferendelor in
ternaționale și promovarea princi
piilor democratice in relațiile dintre 
state. „România — scrie ziarul — 
susține necesitatea creșterii rolului 
țărilor mici și mijlocii, pentru de
mocratizarea vieții internaționale".

în relatările consacrate vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Sudan, agenția CHINA NOUĂ 
a redat pe larg ideile cuprinse în. De
clarația comună româno-sudaneză. 
Exprimîndu-și îngrijorarea în legă
tură cu situația din Europa, ca ur
mare a acumulării de forte militare 
și arme pe continent, președinții 
României și Sudanului — scrie a- 
genția citată — au subliniat necesi
tatea opririi amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune în 
Europa, a înlăturării tuturor arme
lor nucleare de pe continent.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri au rea
firmat deplinul sprijin al tarilor lor 
față de Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, singurul reprezen
tant legitim al poporului palesti
nian, și au apreciat că este esențială 
participarea acestei organizații la 
negocierile de pace consacrate reali
zării unei soluții drepte și trainice 
în Orientul Mijlociu.

Agenția de presă a R.P. Chineze 
subliniază faptul că cele două state 
s-au pronunțat pentru consolidarea 
încetării luptelor din Liban, pentru 
reconcilierea națională în această 
tară și retragerea necondiționată a 
trupelor israeliene, pentru respec
tarea independentei, suveranității. 

unității naționale și integrității sale 
teritoriale, reafirmindu-și, totodată, 
sprijinul față de lupta poporului 
namibian pentru libertate și inde
pendență, sub conducerea S.W.A.P.O. 
Cu fermitate — relevă China Nouă
— âu fost condamnate actele agre
sive repetate ale regimului de la 
Pretoria împotriva statelor africane 
vecine.

Este subliniat, de asemenea, rolul 
activ pe care cele două state îl re
zervă bunelor lor relații, cei doi 
conducători pronunțîndu-se pentru o 
adevărată cooperare între țările in 
curs de dezvoltare și cele dezvoltate 
și pentru măsuri concrete vizînd in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. De asemenea, pre
ședinții Ceaușescu și Nimeiri au fost 
de acord să extindă schimburile co
merciale bilaterale și conlucrarea 
dintre țările lor în diferite domenii
— relevă agenția citată.

Un ecou deosebit l-a avut in
terviul acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ziarului egiptean „Al 
Ahram", dat publicității în ajunul vi
zitei șefului statului român în Egipt.

Prezentînd pe larg conținutul in
terviului. agenția TANIUG subli
niază aprecierea președintelui 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
situația din Orientul Mijlociu este 
din. nou deosebit de gravă, incit este 
necesar Ca toate părțile interesate să 
acționeze pentru solutionarea pro
blemelor litigioase numai pe calea 
tratativelor. După părerea președin
telui României — scrie agenția iu
goslavă — în Orientul Mijlociu 
există, în prezent, trei puncte ne
vralgice — Libanul, conflictul dintre 
Irak și Iran și problema palesti
niană. Președintele Nicolae Ceaușescu 
consideră necesar să se facă totul 
pentru consolidarea încetării focului 
în Liban și realizarea reconcilierii 
naționale. Dar. după părerea sa, 
această problemă este greu de re
zolvat fără retragerea necondițio
nată a trupelor israeliene din Liban.

Referindu-.se la problema palesti
niană. TANIUG tine să releve că 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
pronunță pentru soluționarea proble
mei palestiniene pe baza dreptului la 
autodeterminare, inclusiv la realiza
rea unui stat palestinian indepen
dent, iar în legătură cu conflictul 
dintre Irak și Iran, președintele 
Nicolae Ceaușescu a relevat necesi
tatea realizării a trei teluri : înce
tarea luptelor, retragerea trupelor și 
trecerea la solutionarea problemelor 
pe calea negocierilor.

La rindul său. agenția de presă - 
din Qatar — Q.N.A. — arată că in 
interviul acordat ziarului egiptean 
„Al Ahrarn" președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. a adresat un apel 
pentru retragerea necondiționată a 
trupelor israeliene din Liban și a 
chemat forțele politice libaneze să 
acționeze pentru reconcilierea națio
nală.

România — a relevat președintele 
Ceaușescu’ — sprijină convocarea 
unei conferințe internaționale în ve
derea soluționării crizei din această 
regiune, evidențiind necesitatea •parti
cipării la această conferință a tu
turor părților implicate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

Președintele României a menționat 
că guvernul român nu și-a propus 
niciodată să medieze între Uniunea 
Sovietică și Israel, dar a subliniat 
importanta participării Uniunii So
vietice la solutionarea problemelor 
din Orientul Mijlociu.

Sub titlul „Ceaușescu reafirmă ne
cesitatea unei conferințe internațio
nale asupra Orientului Apropiat", co
tidianul tunisian „L’ACTION" a pre
zentat pe larg interviul acordat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu coti
dianului egiptean „Al Ahram", sub
liniind poziția tării noastre în legă
tură cu participarea tuturor părților, 
inclusiv a O.E.P., la conferința in
ternațională pentru soluționarea con
flictului din Orientul Mijlociu, men- 
tionînd că președintele român s-a 
pronunțat pentru retragerea necon
diționată a trupelor israeliene din 
Liban.

Ample extrase din interviul acor
dat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cotidianului egiptean au fost pu
blicate și de cotidianul japonez 
„MAINICHI". în context, se eviden
țiază semnificația contribuției 
României, a președintelui . Nicolae 
Ceaușescu la soluționarea proble
melor din Orientul Mijlociu. Sînt 
relevate, de asemenea, propunerile 
șefului statului nostru adresate 
S.U.A. și U.R.S.S. privind negocie
rile de la Geneva în sensul conti
nuării’ lor pînă la convenirea unui 
acord privind renunțarea la ampla
sarea de noi rachete cu rază medie 
de acțiune in Europa, retragerea și 
distrugerea celor existente.

(Agerpres)

BELGRAD 28 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, au fost trans
mise un cald mesaj de salut și cele 
mai bune urări de sănătate și succe
se tovarășului Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Mika Șpiliak a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde salutări, cordiale 
urări de sănătate, subliniind, tot
odată. importanta deosebită pe care 
o acordă apropiatelor convorbiri la 
nivel înalt de la București.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea, de către tovarășul 
Mika Șpiliak, a tovarășului Vasile

Tovarășul Kim Ir Sen 
a primit delegația U. T. C.

PHENIAN 28 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Par.tidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-au transmis to
varășului Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene, un salut cordial și cele mai 
bune urări de sănătate, iar poporului 
coreean prieten urări de succese tot 
mai mari în construcția socialistă a 
țării.

Mulțumind pentru salutul și urări
le adresate, tovarășul Kim Ir Sen a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut revolu
ționar tovărășesc, urări de sănătate 
și fericire, iar poporului român un 
salut prietenesc, împreună cu grati
tudinea poporului coreean pentru 
sprijinul activ și solidaritatea mani
festate față de lupta dreaptă pentru 
realizarea aspirației vitale a națiunii 
coreene — reunificarea pașnică și in
dependentă a patriei.

S-au relevat raporturile de priete
nie și colaborare dintre partidele, ță
rile și popoarele român și Coreean, 
dintre organizațiile de tineret, (care 
au la bază înțelegerile convenite în

Rezultatele economiei R. P. Polone 
în primele nouă luni ale acestui an

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P., pre
ședintele Direcției Centrale de Sta
tistică a R. P. Polone, prof. Wieslaw 
Sadowski, a prezentat, în cadrul unei 
conferințe de presă, rezultatele eco
nomiei naționale în cele trei tri
mestre ale' anului în curs, apreciind 
că ele atestă îmbunătățirea situației 
în multe ramuri de activitate.

Situația economică — a arătat el — 
s-a caracterizat, în perioada mențio
nată, prin sporirea producției de bu
nuri materiale, mai ales in indus
triile prelucrătoare și de construcții- 
montaj, o recpltă mai bună decît în 
anul 1982 la principalele produse

Lucrările Adunării Generale a O. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager

pres). — Corespondență de la loan 
Timofte : Lucrările actualei sesiuni 
a Adunării Generale continuă prin 
abordarea punctelor înscrise pe or
dinea de zi.

în Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale, unde 
se află în atenție evaluarea pregă
tirii și marcării Anului Internațional 
al Tineretului, mai multi delegați, 
între care din Cehoslovacia, Benin. 
Cuba, Japonia și Siria, s-au referit 
la necesitatea presătirii corespunză
toare a Anului International al Ti
neretului, la imperativul' elaborării 
unor programe pe linie de tineret 
care să asigure tinerei geherații un 
rol sporit în viața politică, econo
mică și socială.

Luind cuvîntul, reprezentantul 
român a subliniat pă difuzarea largă 
a rezultatelor celor cinci reuniuni 
regionale consacrate A.I.T., organi
zate la Addis Abeba, Bangkok, Cos-

Sesiunea Conferinței
PARIS (Agerpres). — în.cadrul lu

crărilor celei de-a 22-a sesiuni a Con
ferinței generale a UNESCO, ce se 
desfășoară la Paris, directorul gene
ral al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură, 
Amadou Mahtar M’Bow, a făcut o 
amplă prezentare a orientărilor pro
gramului organizației pe anii 1984— 
1985, ce urmează să fie adoptat de 
conferință.

Relevînd că anul trecut peste 700 
miliarde de dolari au fost destinați 
cheltuielilor militare in lume, rapor
tul subliniază că, in aceiași timp, „au 
crescut dezechilibrul și disparitățile 
între state, incertitudinile", precum 
și faptul că „se manifestă din ce în 
ce mai'mult tendința de a se recurge 
la forță, în loc să se caute soluții 
negociate" diferendelor.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:1

Presa maltezi a consacrat, in con
tinuare. spatii ample vizitei oficiale 
de prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Malta, evidențiind sem
nificațiile bogate ale acestui mo
ment de însemnătate deosebită pen
tru dezvoltarea în continuare p 
relațiilor dintre cele două țări, pen- 

! it.ru conlucrarea lor pe arena interna- 
i tională în vederea soluționării mari- 
i 4ar probleme ale lumii contemporane, 
f. România și Malta au căzut de a- 
i cord ca organismele de resort din 

cele două țări să conlucreze mai 
! etrîns pentru a identifica noi dome- 
! nil de cooperare și a realiza proiecte 

și programe de cooperare pe termen 
I âung. in scopul asigurării cadrului 
| necesar sporirii volumului echim- 
t burilor comerciale și conlucrării largi 
r in sfera industriei — scrie cotidia- 
; nul maltez ..THE TIMES", intr-un 

f'- articol dedicat vizitei înaltitor soli 
‘ ai poporului român. Se subliniază că 

președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și premierul Maltei. Dom 
Minitoff. au insistat asupra necesită
ții dezvoltării in continuare a rapor
turilor de prietenie si colaborare din
tre cele două țări, exprimîndu-și în
crederea că acestea vor avea o evo
luție pozitivă și în viitor. Ambele 
state — se spune în articol — sînt 
convinse că întărirea și extinderea 
raporturilor economice reprezintă un 
factor stimulator pentru dezvoltarea 
•pe mai departe a relațiilor excelen
te. de prietenie și «Jli^ajitate. care 
există între țările noastre.

Sub titlul „Onoruri universitare 
pentru doamna Ceaușescu". ..The Ti
mes" se face ecoul caldelor aprecieri
*i profundului omagiu aduse tova- 

i rășei Elena Ceaușescu la solernnita- 
l tea desfășurată la Universitatea din 

■ Malta, cu prilejul luminării titlului 
’ de Doctor Honoris Causa al acestei 
‘ reputate instiitutii de îiwătămint su- 
f iperior. subliniind : „Doamnei Elena 
! Ceaușescu i-au fost acordate cele 
ș mai înalte onoruri pentru întreaga sa 
! activitate în domeniul științei, meri- 
J tele sale în sfera cercetării știintifi- 
i ce fiind apreciate si onorate în în

treaga lume". Ziarul prezintă perso
nalitatea si activitatea multilaterală 
ale tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, savant de 
reputație mondială, Însorind aprecie
rile cunoscutului specialist maltez in 
domeniul chimiei industriale. Victor 
Ferrite. care a relevat importanța 
deosebită a cercetărilor întreprinse 
de tovarășa Elena Ceaușescu in do
meniul chimiei macromodeculare. 
contribuția lucrărilor sale la dezvol- 
tarea studiuliii teoretic al chimiei or- 

; ganice și. în același timp, rolul tova- 
r rășei Elena Ceaușescu in coordonarea 
j muncii de cercetare în domeniul 

chimiei, in orientarea si sprijinirea 
’ activității de creație științifică si de 

introducere a progresului tehnic în 
România. Cotidianul reproduce, de 
asemenea, cuvînitarea tovarășei aca- 

! demician doctor, inginer Elena 
I Ceaușescu la solemnitatea de la uni- 
; versitatea maiteză.

Prezentînd pe larg principalele 
momente ale vizitei înaltilor oaspeți 
români in Malta, inclusiv ceremonia 
prilejuită de acordarea titlului de 
Doctor Honoris Causa al Universită
ții din Malta tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, zia
rul de limbă maiteză „IN-TAGHNA" 
evidențiază rezultatele fructuoase ale 
dialogului la nivel înalt româno-mal- 
tez pentru dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor dintre cele două 
țări în diverse domenii.

Agenția egipteană de presă MEN a 
difuzat relatări ample despre noua 
solie de pace a României socialiste, 
prezentînd pe larg principalele mo
mente ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în Egipt. în mod deosebit, 
agenția subliniază ideile principale 
ale Declarației comune cu privire la 
dezvoltarea susținută a cooperării 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt. Președin
ții Hosni Mubarak și Nicolae 
Ceaușescu — scrie agenția —' afirmă 
că instaurarea unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu trebuie să se bazeze pe retrage
rea completă a Israelului din terito
riile arabe ocupate, pe recunoașterea 
drepturilor naționale, inalienabile, 
legitime ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la autode
terminare și constituirea unei enti
tăți naționale in propriul său terito
riu, pe dreptul tuturor statelor și 
popoarelor din zonă de a trăi în in
teriorul unor frontiere Bigure, recu
noscute. De asemenea, cei doi pre
ședinți au afirmat necesitatea ca 
reprezentanții legitimi ai poporului 
palestinian să participe la toate tra
tativele consacrate instaurării unei 
păci globale, juste șl trainice In re
giune.

O atenție deosebită este acordată

MANIFESTAȚII DE PROTEST.

Iîn Chile, ample manifestații în fa
voarea revenirii țării la democrație 
au marcat joi cea de a șaptea „Zi 
de protest național". La Santiago 

Ide Chile, Valparaiso. Conception, 
precum și în alte orașe chiliene, 
autoritățile polițienești au interve- 

Init și de această dată cu brutali
tate împotriva miilor de de
monstranți, in cursul ciocnirilor 

I'pierzindu-și viața două persoane, 
alte 30 fiind rănite. Au fost ope
rate, de asemenea, peste 70 de ares
tări.

ȘEDINȚĂ. La Geneva a avut 
loc, vineri, o ședință plenară a

. delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la
negocierile privind limitarea ar-

I momentelor nucleare în Europa —
relatează agenția T.A.S.S.

PLENARA. La Viena s-a desfă
șurat plenara C.C. al Partidului 

• Comunist din Austria, consacrată 
I problemelor pregătirii Congresului 
1 partidului, care va avea loc în ia

nuarie 1984. La plenară s-a sub- 
j liniat, printre altele, că „partidul 

Pungan. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice inter
naționale. președintele părții româ
ne în Comisia mixtă româno-iugosla- 
vă de colaborare economică și teh- 
nico-științifică. aflat la Belgrad cu 
prilejul desfășurării lucrărilor celei 
de-a XIV-a sesiuni a comisiei.

Au fost subliniate rezultatele ob
ținute în dezvoltarea schimburilor 
comerciale si a colaborării econo
mice si tehnico-știintifice. au fost 
evidențiate posibilitățile existente, 
exprimîndu-se dorința comună de a 
extinde în continuare cooperarea și 
specializarea în producția industria
lă. colaborarea economică în diverse 
domenii, precum și conlucrarea teh- 
nico-stiințifică si tehnologică.

La primire a participat Dumitru 
Popa, ambasadorul tării noastre la 
Belgrad.

tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Muncii din Coreea, între to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim lr Sen.

S-a evocat activitatea dinamică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, pentru soluționa
rea marilor probleme cu care se con
fruntă omenirea, pentru dezarmare 
și pace, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul Kim 
Ir Sen a delegației Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., care întreprinde o vi
zită în R. P. D. Coreeană pentru 
schimb de experiență, Ia invitația 
Uniunii Tineretului Muncitoresc So
cialist din această țară.

•La primire au participat Kim Yong 
Nam, membru al Biroului Politic, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, și Li 
Yong Su, președintele Comitetului 
Central al U.T.M.S.

A fost, de asemenea, prezent Con
stantin îftodi, ambasadorul României 
la Phenian.

agricole, achiziții mai mari — fără 
a lipsi însă dificultățile în sectorul 
zootehnic — creșterea investițiilor, 
sporirea numărului de apartamente 
date in folosință în sectorul construc
țiilor de stat, dezvoltarea comerțului 
exterior, creșterea livrărilor de 
mărfuri pe piața internă, dar și o 
penurie de produse. în special in
dustriale.

Producția industrială realizată a 
sporit cu 8,2 la sută (inclusiv cea ex
tractivă — cu 2,4 la sută și cea pre
lucrătoare cu 8,7 la sută). Producti
vitatea muncii pe angajat a crescut 
cu 9,7 la sută fată de perioada cores
punzătoare a anului 1982.

tinești, San Jose și Bagdad, este de 
natură să contribuie la o mai bună 
cunoaștere a recomandărilor vizînd 
pregătirea și marcarea corespunză
toare, în 1985, a A.I.T., hotărit — 
după cum se știe — de Adunarea 
Generală a O.N.U. ca urmare a unor 
inițiative românești ce s-au bucurat 
de largă audientă internațională.

în Comitetul pentru problemele 
politice și de .securitate au continuat 
dezbaterile asupra dezarmării, pen
tru asigurarea păcii. Reprezentantul 
R. P. Bangladesh a relevat impor
tanta vitală a adoptării unor măsuri 
concrete în vederea eliminării peri
colului reprezentat de armele nu
cleare. Manifestațiile uriașe împo
triva armelor nucleare, care au cu
prins întreaga lume — a arătat el — 
demonstrează că opinia publică in
ternațională este tot mai conștientă 
de efectele dezastruoase ale cursei 
înarmărilor.

generale a UNESCO
Raportul prezentat de directorul 

general al UNESCO, relatat de agen
ția France Presse, subliniază gravi
tatea situației economice a țărilor . în 
curs de dezvoltare în care, potrivit 
unui studiu al O.N.U., produsul in
tern brut a scăzut cu 0,7 la sută în 
1982 în raport cu anul precedent. El 
a arătat, de asemenea, că datoriile 
externe ale acestor țări depășesc 
600 miliarde de dolari.

Referindu-se la obiectivele priori
tare ale UNESCO pentru anii 1984— 
1985, i-aportul riienționează lichidarea 
analfabetismului, difuzarea mai largă, 
echilibrată a informației. Se eviden
țiază, în același timp, importanța 
salvgardării patrimoniului cultural 
mondial, precum și a drepturilor 
omului ca individ, în strînsă legătură 
cu drepturile popoarelor, avînd drept 
țel pacea.

va depune toate eforturile pentru 
intensificarea, în continuare, a 
luptei împotriva amplasării de ra- I 
chete nucleare pe continentul euro- ■ 
pean“.

CREDIT. După cum relatează | 
agenția M.T.I., unele bănci japo
neze, împreună cu Banca Interna- . 
țională pentru Reconstrucții și I 
Dezvoltare, au acordat Băncii Na- ' 
ționale a Ungariei uri credit în va
loare de 16,1 miliarde yeni (70 mi- I 
lioane dolari) ca supliment la ere- I 
ditele acordate de Fondul Monetar 
Internațional și de alte bănci Ungă- , 
riei pentru dezvoltarea silozurilor j 
de cereale și agriculturii. Noul 
credit eâte rambursabil in 9 ani.

ALEGERE. Bundesratul — Ca- I 
mera Superioară a Parlamentului 
vest-german — l-a ales, vineri* * pe ■ 
Franz Josef Strauss, ministrul pre- I 
ședințe âl landului Bavaria, in 1 
funcția de președinte al său, in
formează agenția D.P.A. Strauss I 
își va prelua noua funcție de la I 
1 noiembrie, pentru o perioadă de 
un an. |

Z/IM NAȚIONALĂ A REPUBLICII TURCIA

Excelenței Sale Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Turcia, îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului român și aJ meu 
personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericiră 
personală, precum și de prosperitate pentru poporul turc prieten.

îmi exprim convingerea că înțelegerile la care am ajuns, cu prilejul 
convorbirilor din primăvara acestui an, vor contribui și mai mult la dez
voltarea relațiilor româno-turce, în interesul celor două popoare, al cauzei 
colaborării, securității și păcii în Balcani, în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

An de an, aniversarea Republicii 
Turcia este marcată de noi măr
turii ale hărniciei și talentului po
porului vecin și prieten. în urmă cu 
un deceniu, la 29 octombrie 1973, 
cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a Republicii Turcia, în apro
pierea Istanbulului avea loc inau
gurarea oficială a marelui pod pes
te Bosfor, o lucrare unică în felul 
ei prin cutezanța soluțiilor adop
tate. prin eleganta întregii construc
ții. Dar preocupările pentru a se 
asigura trecerea mai lesnicioasă a 
Bosforului nu s-au oprit odată cu 
intrarea în funcțiune a podului. 
Municipalitatea din Istanbul, inten- 
ționînd a construi pentru transpor
tul populației peste Bosfor un sis
tem de linii de teleferic între Ku- 
ruceșne și Observatorul din Kan- 
dili.

Este doar un exemplu al activi
tății constructive a poporului turc, 
materializate în multiple obiective 
de certă însemnătate pentru dezvol
tarea social-economică a țării. între 
ele, un nou mare pod, de astă dată 
feroviar, peste Eufrat — în zona 
barajului Karakaya— ale cărui te
melii au fost puse cu doi ani în 
urmă de către președintele Kenan 
Evren și care, la încheiere, va fi 
unul dintre cele mai mari poduri 
feroviare din lume. întreaga struc
tură de oțel a construcției este pro
dusă la Combinatul metalurgic de 
la Karabuk, adică același important 
combinat metalurgic care urmează 
să fie dezvoltat și modernizat cu 
concursul specialiștilor români.

Se va materializa, astfel, una din 
prevederile înțelegerilor încheiate 
cu prilejul vizitei, din primăvara 
acestui an, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa

SITUAȚIA DIN GRENADA
SAINT GEORGE’S 28 (Agerpres). 

— După crim informează agențiile 
internaționale de presă, trupele in- 
tervenționiste ale Statelor Unite și 
ale celor șase țări caraibiene care 
au fost asociate Ia invadarea statului 
Grenada întîmpină încă rezistență 
în cîteva zone din insulă. Agenția

încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate
Unite s-au văzut nevoite 
dreptul lor de veto pentru 
adopta rezoluția, care a 

II voturi pentru și 3 
Aceasta deplînge profund 

din 
constituie

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
și-a încheiat vineri, în primele ore 
ale dimineții, dezbaterile privind 
invadarea Grenadei de către trupe 
ale S.U.A. și altor state, prin supu
nerea la vot a unui proiect de re
zoluție prezentat de Guyana, Nica
ragua și Zimbabwe. Agenția France 
Presse relevă că în cadrul dezbate
rilor au luat cuvîntul aproape 70 de 
state, cea mai mare parte dintre ele 
exprimind „o vie opoziție față de 
lovitura de forță pusă la cale de 
S.U.A.. șl cele șase state caraibiene". 
„Numai Santa Lucia, Barbados și 
St. Vincent, trei țări participante la 
operațiunea militară, au susținut 
fără rezerve acțiunea S.U.A.", adaugă 
agenția Associated Press.

Fermă condamnare a intervenției militare străine
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Membri ai Congresului S.U.A. cer 
președintelui Ronald Reagan să re
tragă rapid pușcașii marini și para- 
șutiștii din Grenada, potrivit agen
ției Associated Press. „Este un act de 
război", a declarat senatorul Daniel 
Moynihan, referindu-se la invazia 
forțelor americane. „Eu nu cunosc o 
cale de a aduce democrația în vîrful 
baionetelor", a adăugat el. Les As- 
pin, președinte al unui comitet pen
tru serviciile militare al Camerei 
prezentenților. a declarat că 
vernul a stabilit „un precedent 
ribil" invadînd o tară străină.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să relatează despre demonstrațiile de 
protest împotriva intervenției mili
tare americane din Grenada, desfă
șurate Ia Washington, New York, 
Detroit, Boston, Minneapolis, Berke
ley și la care au participat mii de 
oameni. „Invazia — era scris pe pan
cartele demonstranților — a creat un 
precedent periculos, ce amenință pa
cea pe întreaga planetă".

MOSCOVA 28 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității de agenția 
sovietică T.A.S.S. se arată că inter
venția în Grenada a S.U.A. este o 
agresiune armată fățișă împotriva po
porului iubitor de pace al unei țări 
mici, care nu amenință pe nimeni. 
Agenția T.A.S.S. — se arată în con
tinuare — este împuternicită să de
clare că Uniunea Sovietică condamnă 
cu hotărîre agresiunea Statelor Unite 
împotriva Grenadei. Trebuie să se 
pună capăt intervenției împotriva 
Grenadei, iar ocupanții să plece ime
diat de pe teritoriul acestui stat inde
pendent, se menționează în docu
ment.

BEIJING 28 (Agerpres). — Un 
purtător- de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Chineze 
a declarat, în legătură cu invazia în 
Grenada: „Invazia armată americană 
în Grenada, indiferent de motive, 
este o violare flagrantă a Cartei 
O.N.U. și a normelor fundamentale 
care reglementează relațiile dintre 
state, o manifestare a politicii de 
forță a unei țări putemioe, amenin- 
țînd o țară «labă. De aceea —• a de
clarat purtătorul de cuvînt — con
damnăm cu fermitate acțiunea și ce
rem retragerea imediată a trupelor 
americane din Grenada".

Re- 
gu- 
te-

SOFIA 28 (Agerpres). — R. P. Bul
garia și opinia publică bulgară con
damnă agresiunea armată străină 
împotriva Grenadei și insistă asupra 
încetării ei imediate și asupra retra
gerii trupelor străine de pe teritoriul 
acestei țări — se arată într-o decla
rație transmisă de agenția B.T.A.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Gu
vernul Iugoslaviei cere intr-o decla
rație „să se pună capăt de urgență 
intervenției externe și să fie retrase 
toate trupele străine din Grenada" 

Elena Ceaușescu, în Turcia. Dealt
fel, programul de cooperare econo
mică, semnat cu prilejul acestei vi
zite. prevede o suită de importante 
măsuri menite a impulsiona și mai 
mult schimburile și cooperarea eco
nomică dintre cele două țări în di
ferite domenii de activitate, astfel 
ca prin creșterea lor substanțială să 
ajungă in perioada viitoare la circa 
700 milioane de dolari. Desfășurarea 
cu succes a lucrărilor la construcția 
rafinăriei „Anatolia Centrală", ca și 
acțiunile de cooperare româno- 
turcă în vederea realizării centralei 
electrice de la Kapulakaya sînt alte 
valoroase concretizări ale voinței 
României și Turciei de a extinde 
conlucrarea dintre ele.

Această colaborare, reciproc a- 
vantajoasă, se bucură de înaltă a- 
preciere in Turcia, fiind evocate 
cu satisfacție extinderea conlucră
rii și calitatea instalațiilor româ
nești, aportul specialiștilor români 
în ridicarea unor obiective impor
tante pentru economia națională a 
Turciei.

Dezvoltînd relațiile pe plan bila
teral, cele două țări conlucrează, in 
același timp, fructuos și in viața in
ternațională, pronunțindu-se pentru 
un climat trainic de înțelegere și 
cooperare | în Balcani și Europa, 
pentru înfăptuirea năzuințelor ge
nerale de pace și securitate în în
treaga lume.

în acest octombrie aniversativ 
pentru poporul turc, se poate afir
ma cu deplin temei că raporturile 
de conlucrare prietenească dintre 
țările și popoarele noastre au ample 
perspective de dezvoltare, în folo
sul reciproc, al cauzei bunei vecină
tăți si păcii în Peninsula Balcanică, 
ca și pe întreg continentul.

Reuter transmite că forțele S.U.A. 
au continuat să folosească avioane 
de vînătoare și 
artileria 
puncte de 
tagonului 
americane 
turîndu-se

bombardament și 
grea împotriva acestor 
rezistență. Surse ale Pen
au anunțat dă noi trupa 
au sosit în Grenada, ală- 
forțelor debarcate inițial.

Statele 
să opună 
a nu se 
întrunit 
abțineri, 
intervenția armată din Grenada, 
arătînd că ea constituie o fla
grantă violare a dreptului interna
țional și a independenței, suverani
tății și integrității teritoriale a aces
tei țări, precum și uciderea unor 
civili nevinovați ca urmare a inter
venției militare. Ea cere încetarea 
imediată a intervenției și retragerea 
trupelor invadatoare din Grenada.

„Abandonate de aliații lor și de
nunțate de adversari ca agresori, 
Statele Unite au recurs la dreptul de 
veto pentru a bloca o rezoluție de- 
plorînd intervenția armată în Gre
nada", constată Associated Press. i 

pentru ca poporul din această țară 
să fie lăsat să decidă singur asupra 
viitorului său — transmite agenția 
Taniug, în document se exprimă 
„profunda preocupare" față de in
tervenția armată în Grenada, care 
este „un act inadmisibil". contrar 
principiilor Cartei O.N.U. și princi
piilor respectării independenței și 
suveranității altor state și neinter
venției în treburile lor interne.

PHENIAN 28 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al
R. P. D.' Coreene a dat publicității 
o declarație prin care condamnă in
tervenția S.U.A. în Grenada și o 
consideră drept o încălcare a suve
ranității și integrității teritoriale a 
acestei țări. R. P. D. Coreeană cere, 
de asemenea, încetarea intervenției
S. U.A. în Grenada și retragerea 
neîntârziată a forțelor lor armate din 
această țară.

DELHI 28 (Agerpres). — Guvernul 
indian condamnă ferm invadarea 
Grenadei de către forțe militare ale 
Statelor Unite și ale celor șase țări 
caraibiene — se menționează intr-un 
comunicat dat publicității la Delhi, 
Totodată, se arată că India cere re
tragerea imediată a trupelor invada
toare pentru a se permite Grenadei 
„să-și reglementeze problemele kale 
în toată libertatea". „Invadarea Gre
nadei de către forte străine nu poate 
fi justificată și este incompatibilă cti 
legile fundamentale de comporta
ment internațional" — se subliniază 
în comunicat

PARIS 28 (Agerpres). — Nimic nu 
poate justifica intervenția directă a 
S.U.A. și a cîtorva state din Caraibi. 
împotriva suveranității Grenadei — a 
declamat primul ministru francez. 
Pierre Mauroy. „Nu putem decît să 
condamnăm aceastîț violare a drep
tului international — a subliniat el — 
cu atît mai mult cu cit. un trimis 
american dădea asigurări potrivit că
rora cetățenii americani rezidenti în 
insulă nu erau în nici un mod ame
nințați și. de asemenea, cu atît mai 
mult cu cit nici un tratat — la care, 
totuși, se fac referiri — nu autoriza 
o astfel de acțiune".

O fermă condamnare a intervenției 
militare a S.U.A. și a șase state ca
raibiene în acest stat, independent a 
fost exprimată prin declarații și co
municate oficiale ale guvernelor 
și ministerelor de externe din 
R. P. Mongolă. Grecia. Siria. Zam
bia. Austria, Seychelles, Nepal. Ma
dagascar. Spania. Turcia. R. P. Be
nin. Tanzania. Finlanda și alte sta
te. a Biroului de coordonare al ță
rilor nealiniate, ale unor parlamen
tari.. precum și ale unor organizații 
Internationale ca Internaționala So
cialistă. Federația Sindicală Mon
dială. Comisia C.E.E.

(Agerpres)
............... 1 1 ..............

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scînteil nr. 1. Te! 
export-import presă. P. O. BOX 136—137

17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl difuzorti din întreprinderi și instituții. în străinătate, abonamentele •« fao prin ILEXIM 
telex î 11226. București, «tr. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinâtul Poligrafic CASA SCÎNTEH «0 360

departamentul

it.ru

