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PENTRU A SPORI
RODNICIA PĂMINTULUI
prevederile programului
de îmbunătățiri funciare pe acest an
-îndeplinite integral!
După cum este cunoscut, în vara realizeze exemplar sarcinile ce le
acestui an, plenara C.C. al P.C.R. revin în acest an din programul
și Marea Adunare Națională au
național de îmbunătățiri funciare.
dezbătut și aprobat un program de
Care sînt obiectivele prioritare
mare interes național, de impor
care trebuie să se afle pe agenda
tanță vitală pentru dezvoltarea pu
activității organelor și organizații
ternică a agriculturii — Programul
lor de partid, a consiliilor populare
național de îmbunătățiri funciare
și a unităților agricole 7
<
pentru asigurarea unor producții
Extinderea amenajărilor de iri
agricole sigure și stabile. Elaborat gații. Un obiectiv prioritar al pro
din inițiativa și sub directa
gramului național de îmbunătățiri
îndrumare a tovarășului Nicolae funciare îl constituie extinderea
Ceaușescu, secretarul general al
suprafețelor irigate. în acest an s-a
partidului, acest program constituie prevăzut ca 331 000 hectare să fie
coloana vertebrală a amplului pro
amenajate pentru irigații în siste
ces, aflat în plină desfășurare, de
me mari. Cu mai puțin de două
realizare a unei agriculturi moder
luni înainte de sfîrșitul anului, si
ne, intensive, de înaltă productivi
tuația nu poate fi considerată sa
tate. de înfăptui
tisfăcătoare. Pînă
re a noii revolu
în prezent au fost
ții agrare.
terminate lucră
Stadiul
actual
al
lucrărilor
în cele zece
rile pe 177 000
luni care au tre
hectare. Rezultă
impune o puternica
cut din acest an.
că au mai rămas
datorită măsuri
de încheiat lucră
mobilizare a forțelor
lor întreprinse de
rile — care se
către organele si în vederea intensificării află in diferite
organizațiile de
faze de execuție
ritmului de execuție
partid pentru mai
— pe 154 000 hec
buna organizare
tare. Cele mai
la noile amenajări
a activității, folo
însemnate rămisirea mai intensă pentru irigații, desecări neri în urmă
a mijloacelor me
există pe șantie
și de combatere
canice si partici
rele de irigații
parea la muncă a
Mostiștea II —
a eroziunii solului
unui mare număr
județul Călărași,
de locuitori ai
Cimpina Covurlui
satelor, pe șan,
— județul Galați,
tierele de îmbunătățiri funcia Mihai Bravu — județul Giurgiu.
re din multe județe s-au în
Ialomița — Călimățui și Terasa Borregistrat rezultate dintre cele mai dușani — județul Ialomița și șan
bune. în ce privește extinderea tierul Bucșani — Cioroiu — ju
suprafețelor irigate în sisteme, se dețul Olt. Printr-o puternică con
cuvine menționat faptul că unele centrare a mijloacelor mecanice
județe — Brăila, Bacău, Bihor, și mobilizarea tuturor forțelor uConstanța, Prahova și sectorul
mane de pe șantiere, este po
agricol Ilfov — și-au îndeplinit sibil și necesar, totodată, ca toa
sarcinile ce le-au xevenit pe acest te lucrările de amenajare a noi
an, iar în alte județe, printre Oare lor sisteme de irigații sa fie fina
Vaslui, Timiș, Iași, Giurgiu și Bo
lizate în timpul scurt ce a mai ră
toșani, lucrările sînt în stadiu fi
mas pînă la sfîrșitul anului. Pentru
nal. In mod deosebit merită remar
aceasta este nevoie ca întreprinde
cată activitatea desfășurată de rile județene de execuție și exploa
către întreprinderea de execuție și tare a lucrărilor de îmbunătățiri
exploatare a lucrărilor de îmbună funciare să asigure pe toate șan
tățiri funciare din județul Brăila, tierele o organizare temeinică a
care, prin realizarea înainte de
întregii activități, folosirea, din plin
termen a planului pe acest an la a utilajelor și a timpului ’de lucru,
amenajările pentru irigații, a reușit astfel incit să se realizeze ritmuri
să dea în exploatare incă aproape
înalte de execuție la toate obiec
8 000 hectare din sarcinile prevăzuȚ
tivele.
te pentru anul viitor. Rezultate la
în același timp însă, se impune
-,fel de bune s-au înregistrat într-un
ca toți factorii care, într-un fel sau
șir de județe și la executarea lu altul, concură la realizarea progra
crărilor de desecare și de comba mului de irigații să-și onoreze in
tere a eroziunii solului.
tegral obligațiile ce le revin. Avem
Acum, în 'anotimpul friguros, în vedere asigurarea, la nivelul
prin utilizarea eficientă a mijloa volumului de lucrări planificate, a
celor mecanice și mobilizarea pu echipamentelor tehnologice, a can
ternică a locuitorilor de la sate, tităților necesare de carburanți și
este absolut necesar să se execute, lubrifianți, precum și a utilajelor
un volum cît mai mare de lucrări
de irigații, desecări și combatere a
Aurel PAPADIUC
eroziunii, astfel îneît fiecare județ
(Continuare în pag. a IlI-a)
. și fiecare unitate agricolă să-și
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o istorie de luptă eroică în slujba î
libertății și unității naționale
încă de la afirmarea sa pe scena istoriei,
clasa noastră muncitoare s-a manifestat ca
o puternică forță revoluționară a progresu
lui, ca exponent al intereselor vitale și ale
celor mai înaintate aspirații ale oamenilor
muncii, ca luptătoare pentru îndeplinirea
cerințelor obiective ale dezvoltării societă
ții românești - făurirea și dezvoltarea statu
lui național unitar, cucerirea și apărarea in
dependenței sale, afirmarea liberă a națiu
nii noastre.
NICOLAE
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CEAUȘESCU

în aceste cuvinte ale secretarului general al partidului nostru se
reliefează un mare adevăr al istoriei noastre naționale. Și anume —
că proletariatul român s-a afirmat de-a lungul întregii sale existențe
ca promotor al celor mai inalte aspirații ale națiunii noastre, că a
înscris de la început pe stindardul său de luptă, alături de țelul edi
ficării unei lumi mai drepte și mai bune, marele ideal al independenței
și unității naționale. De fapt, aceste năzuințe s-au aflat permanent
intr-o strînsă intercondiționare și determinare, slobozenia dinlăuntru
uefiind posibilă fără cea din afară, la findiij ei libertatea socială
așezîndu-se ca o trainică temelie păntrd independența și unitatea
naționalăPublicăm, în pagina a Il-a, mărturii documentare despre lupta
clasei muncitoare pentru unitate și libertate națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, l-a primit vineri, 11
noiembrie, pe Taha Yassin Ramad
han. membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției, prim viceprim-ministru al guvernului irakian,
care, la invitația primului ministru
al guvernului român, a efectuat o vi
zită oficială în țara noastră.
La primire a participat tovarășul
Constantin Dăscăleecu. prim-ministru
al guvernului.
Au fost de fată Mihai Diamandopol.
ambasadorul României la Bagdad, și
Badri Kerim Kadliim, ambasadorul
Irakului la București.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu. din partea secre
tarului general al Partidului Baas
Arab Socialist, președintele Republi
cii Irak, Saddam Hussein, un căldu
ros mesaj de prietenie, împreună cu
cele mai bune urări de sănătate, fe
ricire și succes, de progres și pros
peritate poporului român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat, la rindul său.
să se transmită președintelui Saddam
Hussein un salut prietenesc și cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire. de prosperitate și pace po
porului irakian.
în timpul primirii a fost evocată
cu deosebită satisfacție evoluția con
tinuu ascendentă a relațiilor românoirakiene în toate domeniile de activi
tate de interes comun, în spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul întîlnirllor și convorbirilor la cel mai
înalt nivel. De comun acord; a fost
exprimată dorința de a se da noi di
mensiuni raporturilor româno-irakiene. prin lărgirea schimburilor comer
ciale bilaterale și intensificarea coo
perării economice, avînd în vedere
potențialul celor două țări aflate in
plin proces de dezvoltare.
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clusiv Organizația pentru Eliberarea
Palestinei, singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinian. A
fost exprimată îngrijorarea față de
disensiunile apărute în ultima vre
me în rîndurile organizației „Al
Fatah", ale mișcării palestiniene în
general, evidențiindu-se necesitatea
depășirii acestora în cel mai scurt
timp, a unirii eforturilor pentru ca
O.E.P. să poată conduce poporul
palestinian la victoria cauzei sale
drepte. A fost reafirmată necesi
tatea retragerii necondiționate a
Israelului din Liban, a respectă
rii independenței, suveranității și
integrității teritoriale a Libanu
lui, pentru realizarea unei largi
reconcilieri naționale a forțelor po
litice și sociale din această țară, ceea
ce ar avea o influență pozitivă asu
pra ansamblului situației din această
zonă.
în cadrul convorbirii a fost acor
dată o atenție deosebită războiului
dintre Irak și Iran. De ambele părți,
a fost subliniată necesitatea încetării
grabnice a acestui război și a tre
cerii la reglementarea problemelor
existente între cele două țări pe ca
lea negocierilor, pentru a se ajunge
la restabilirea relațiilor de bună
vecinătate și prietenie dintre cele
două popoare, în interesul lor, al
-cauzei păcii, înțelegerii și stabilității
în această zonă și în întreaga lume.
Oaspetele a exprimat înalta apre
ciere pe care guvernul și poporul
irakian o acordă eforturilor și iniția
tivelor șefului statului român con
sacrate instaurării unui climat da
pace, de destindere și colaborare,
asigurării dezvoltării independente a
tuturor popoarelor, soluționării, pe
cale politică, prin tratative, a con
flictului din Orientul Mijlociu.
Convorbirea s-a desfășurat tntr-o
atmosferă cordială, prietenească.

Tineretul României socialiste se pronunța ferm
împotriva înarmărilor nucleare, pentru dezarmare,
pentru viitorul de pace al întregii omeniri

* . Relatări
*

întrevederea a prilejuit, de. aseme
nea. examinarea unui cerc larg de
aspecte ale vieții internaționale. S-a
relevat că problemele deosebit de
complexe cu care este confruntată în
prezent omenirea impun o conlucra
re tot mai strînsă îfttre toate statele,
intre toate popoarele lumii, pentru
îmbunătățirea climatului politic mon
dial. "pentru asigurarea păcii, pentru
oprirea cursei înarmărilor și adop
tarea unor măsuri urgente și concre
te de dezarmare. în primul rind de
dezarmare nucleară, pentru lichida
rea subdezvoltării și instaurarea unei
noi ordini economice internaționale.
în acest cadru, a fost subliniată
necesitatea ajungerii la un acord cu
privire la neamplasarea în Europa
a rachetelor cu rază medie de ac
țiune și retragerea și distrugerea
celor existente, în interesul păcii și
stabilității pe continent și în întreaga
lume.
A fost evidențiată, totodată, nece
sitatea de a se acționa cu fermitate
pentru rezolvarea tuturor conflicte
lor existente în diferite zone ale
globului numai pe cală pașnică, prin
tratative, pentru reluarea politicii
de destindere și colaborare, de res
pect al independenței și. suveranită
ții naționale.
în ce privește evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu, a fost
subliniată necesitatea soluționării
acesteia pe cale pașnică, prin trata
tive, prin retragerea Israelului din
teritoriile arabe ocupate în urma
războiului din 1967 și rezolvarea pro
blemei poporului palestinian prin
respectarea dreptului său la auto
determinare și la constituirea unul
stat propriu, independent. Ș-a relie
fat, de asemenea, utilitatea organi
zării, sub egida O.N.U., a unei Con
ferințe internaționale la care să
participe toate părțile intenesate, in
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de la mitingurile și adunările care au avut loc în țară - în pagina a IV-a

CONTROLUL DE PARTID
- instrument principal de perfecționare
a stilului de muncă, de stimulare a inițiativei
și răspunderii in înfăptuirea hotăririlor de partid

Pregătirea producției anului viitor
PRODUCTIVITATEA, CALITATEA, EFICIENȚA

in dezbaterea adunărilor generale ale oamenilor muncii
Relatări în pagina a lll-a

URZICENI - un oraș care și-a ridicat semeț
fruntea din pămintul Bărăganului
Un oraș la răscruce de
drumuri. Unul dintre dru
murile acestea este cel al
litoralului ; de aceea, vara
mai ales, pe aici trec zeci
de mii. sute de mii de oa
meni. Cei ce străbat acest
drum de mai multă vreme
au putut constata, desigur,
că de fiecare dată, in ul
timul deceniu, localitatea
11 se arată într-o continuă
transformare ; de la înfă
țișarea unui modest și —
de ce n-am spune-o 7 —
insalubru tîrg provincial
la aceea a unui modern
orășel în care siluetele noii
arhitecturi creează un foar
te frumos joc de volume,
spatii, culori, adueîndu-și
în sprijin pămîntul fertil
în care a fost ajutată să
crească o vegetație orna
mentală bogată, poate ca
semn că originile așezării
acestea au fost tîrg a că
rui existentă s-a bizuit pe
concentrarea și redistribui
rea roadelor pămințului
din această margine de
Bărăgan. Atit de modest
era incit. în urmă cu doar
12 ani. „Micul dicționar
enciclopedic" îl onorase cu

doar trei rînduri și jumă
tate : „URZICENI. oraș...
pe Valea Săratei. în nor
dul Bărăganului ; 16.6 mii
locuitori (1971). Important
nod de cale ferată, cără
midă și prelucrarea tutu
nului". Deci o localitate,
numită urbană, care pînă

ale campaniei agricole),
sau pe șantier (pentru că
in oraș se' construiește
încă), sau în fabrici (unde
anul trebuie să se încheie
cu bune rezultate econo
mice).
Ce rezultate economice 7
în care fabrici și uzine 7

In urmă cu cîtva timp,
vreme de secole nu și-a
ridicat fruntea din tărina
Bărăganului, neindrăznind
sau jieputînd să aspire la
mai “mult decît prelucrarea
primară a unui produs agricol și a... lutului din
care crescuse. Tutun și
cărămizi.
Dimineață rece de oc
tombrie 1983. Primărița,
tovarășa Iuliana Tănase, a
venit devreme la sediu, să
dea citeva telefoane extrem
de importante. Altminteri,
ar fi trebuit s-o caut pe
cimp (unde se derulau ul
timele cii pe de încordare

Tocmai asta e schimbarea
de fond : orașul are, cu
adevărat, o industrie. Pri
mărița îmi furnizează pe
loc citeva cifre, intr-ade
văr, uimitoare. Valoarea
producției industriale : în
1965 — 128 000 lei (atit !).
în 1983 — 2,5 miliarde ! !
De aproape două mii de
ori mai mult. Adică, prac
tic. n-ar mai putea fi vor
ba despre o comparație. E
ca și cum s-ar fi pornit
de la zero. Poți însă porni
de la zero și să nu faci
mare lucru. Aici însă s-a
făcut. Mult, foarte mult.
La Urziceni sint acum

două platforme industriale.
Una cu totul nouă, alta
care a crescut pe trunchiul
și alături de cele două
vechi fabrici.
La prima dintre noile unități industriale — între
prinderea de ferite. Ne-o
prezintă chiar directorul
ei, ing. Aurel Ghiu : „Sintem o' întreprindere unicat
în economia românească.
Producem toate tipurile de
ferite pentru absolut toate
necesitățile industriei noas
tre electronice, dar și pen
tru construcția de mașini,
în 1968 a început construc
ția. în 1970 a intrat în pro
ducție prima linie cu trei
produse. Acum avem peste
300. Ne-am dezvoltat și un
sector de producere a uti
lajelor necesare pentru
producția de ferite, astfel
incit acum putem livra fa
brici întregi".
Muncesc aici ceva peste
o mie de oameni, in pro
fesii cu totul și cu totul
noi pentru aceste melea-

Miîial CARANFIL
(Continuare în pag. a V-a)

A conduce eficient activitatea eco
nomică si socială, a soluționa ope
rativ și competent problemele pe
care le ridică dezvoltarea județului,
a fiecărei localități și unități în
seamnă a folosi din plin' toate pirghiile, între care controlul de
partid reprezintă, după cum bine
se știe, miezul actului de conducere.
„Față de rolul mare pe care îl au
comitetele județene de partid în
conducerea întregii activități din
județe — și economice, și politice,
din toate punctele de vedere — se
impun asemenea măsuri, o aseme
nea organizare a muncii îneît —
sublinia
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU Ia Consfătuirea de la
Mangalia pe problemele muncii or
ganizatorice și politico-educative —

să nu rămînă nici un sector șl nici
o problemă care să nu fie in aten
ție. cărora să nu li se asigure con
dițiile Înfăptuirii în viată și să nu

Laurean TULAI
prim-secretar al Comitetului județean
Bihor al P.C.R.

se urmărească pînă la capăt înde
plinirea in întregime a sarcinilor.
Aceasta presupune o îmbunătățire
foarte serioasă a sistemului de con
trol al activității îu toate sectoa
rele".
Cum acționăm. în mod concret,
pentru realizarea unui asemenea

deziderat 7 Comitetul județean de
partid Bihor are in vedere ca acțiu
nile sale de control și. în aceeași
măsură, cele ale celorlalte organe și
organizații de partid subordonate
să fie cît mai operative, întreprinse
la timp, realizîndu-se astfel cerința
ca acestea să fie concepute si des
fășurate concomitent cu munca prac
tică destinată înfăptuirii sarcinilor.
Pentru noi e clar acum că dacă
în acest an au fost găsite resur
sele de reducere a cheltuielilor ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă
cu peste 19 lei. ceea ce la nivelul
județului reprezintă o economie de
450 milioane lei. aceasta se datorește și faptului că. odată cu stabi
lirea sarcinilor în acest domeniu, cu
organizarea acțiunilor de depistare a
rezervelor și adoptarea unor soluții
optime de valorificare a lor, comi
tetul județean și. biroul său au ini
țiat un control permanent, asigurînd
sprijinul necesar realizării obiecti
velor propuse. Nu-i mai puțin adevărat că deși avem o experiență
bună în această direcție, deși exis
tă orientări clare vizînd modul ști
ințific în care trebuie organizat con
trolul. mai aoar și acum situații
cînd. atit Ia nivelul comitetului ju
dețean, cit mai ales al organelor și
organizațiilor de partid, controlul
intră cu exigență și fermitate „în
rol" abia după ce au apărut unele
neîmpliniri și. în consecință, nu mai
este in măsură să determine ace
leași efecte pozitive ca atunci cînd
și-ar propune să aibă de la început
un caracter preventiv. Astfel, nouă
ne este acum limpede că. dacă am
fi urmărit și Controlat îndeaproape,
din primul moment după ce au fost
adoptate măsurile pentru finaliza
rea investițiilor noi din zootehnie,
nu s-ar fi ajuns la situația ca. în
prezent. în acest domeniu să fie în
registrate restante.
Intrucît în fața controlului se
pun în prezent cerințe calitative
noi. vizînd în primul rînd eficien
ta. perfecționarea muncii in toate
domeniile, pornind de la învățămin
tele anilor precedenti, reconsiderîndu-ne în spirit critic și autocritic
propria activitate, insistăm asupra
fundamentării judicioase a progra
melor unitare de control, astfel în
eît. o dată la doi ani. să cuprindem
toate organele și organizațiile din
subordine, pentru a evita situațiile
cînd unele organizații au fost real
mente sufocate de avalanșa de con
troale. în timp ce altele au rămas
practic uitate perioade lungi. Ne
preocupăm permanent, de asemenea.

(Continuare in pag. a IV-a)
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o istorie de luptă eroică
în slujba libertății
și unității naționale
„Să ne înfrățim inimile, să ne
asociem puterile ca România
să meargă înainte spre bine"
in perspectiva timpului nostru, evo
căm cu mindrie faptul că idealul so
cialist are la noi rădăcini străvechi,
încă în urmă cu un veac și jumătate intîii
ginditori socialiști fiind adine pătrunși de
adevărul că progresul și prosperitatea po
porului lor se pot realiza numai prin în
făptuirea „sistemei socialiste-', intr-o țară
liberă și unită. Scria astfel, în „Curierul
românesc" din 17 iunie 1834, Teodor Dia
mant :
„Fie ea bărbații iubitori de a tor
fericire și a aproapelui, pătrunși de
adevărul și folosurile acestei sisteme
să o puie și in lucrare, prin care
atunci acest binecuvintat pămint de
natură al Țării Românești și Moldovii
să poată a se face lăcașul fericirii și
poate și pildă altor neamuri ce se
făleso cu civilizația".
O emoționantă ilustrare a voinței de
unitate a muncitorimii române a prilejuit-o
marea adunare de pe Cîmpia Filaretului
din 15 iunie 1848, în care mulțimea Capi
talei. prin votul său entuziast, avea să
consacre programul noului guvern revolu
ționar. Aflăm din ziarul „Pruncul român*
din 19 iunie 1848 că pe întreg traseul spre
Filaret și la locul adunării muncitorii
tipografi au tipărit foi volante purtînd
versurile poeziei „Iunie 11, 1848". în ca
dențele ei, poate uneori
stîngace, erau
topite gindurile cele mai fierbinți ale lu
crătorilor tipografi, aceleași cu ale țării
întregi — libertate, frăție, unitate.
„Ce glas măreț răsună ? / Vezi, popolul, s-adună / Prin sfinta libertate /
Se simte fericit / Și toți se string ia
brațe / Căci toți s-au Înfrățit... / Stin
dardul libertății / Azi se va eonsacra, /
Unire și frăție / Cu toții vom procla
ma / De acuma libertatea, / De-acum
fraternitatea / Prin toată România /
Eterne vor domni. / Tiparul este
liber, / El le va sprijini".
Urcind pe scara timpului, documente
emoționante aduc spre noi, cei de azi,
ginduri, idealuri, fapte, toate la un loc
atestînd nu numai cit de vibrante, cit de
adinei erau în inima muncitorimii idealu
rile. vrerile țării, ci și conștiința Înaltei
sale răspunderi față de prezentul și vi
itorul României. într-un cald îndemn,
intîiul număr al ziarului „Lucrătorul
român" din 3 noiembrie 1872 se adresa
muncitorilor, tuturor fiilor țări! :
„O națiune trăiește cind puterile
sale sint puse în activitate, lucrează.
Lucrarea e semnul vieții și viața se
Îmbunătățește cu. cit lucrarea este
îndreptată spre cele folositoare. Să
dăm o direcțiune utilă activității
noastre, lucrători cu brațele, lucrători
cu cugetarea, căci numai atunci na
țiunea română, marea familie din care
facem parte, va prospera, va merge
înainte către bine, va trăi șl, trăind
dînsa, vom trăi și noi. Și pentru ca
să ajungem mai iute la acest scop
mîntuitor este trebuința să ne punem
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braț lingă braț, cuget lingă cuget
(...) să ne înfrățim inimile, să ne
asociem puterile. Numai în acest semn
vom învinge".
Un deceniu mai tîrziu, revista „Dacia
viitoare" din 16 februarie 1883 făcea o
nouă profesiune de credință a mișcării
noastre muncitorești și socialiste. Reraemorind efortul generațiilor de înaintași
pentru păstrarea și apărarea ființei de
neam și a limbii noastre, lupta generației
pașoptiste încheiată cu izbinda Unirii,
la 24 ianuarie 1859, și cu dobîndirea inde
pendenței, la 9 Mai 1877, revista ssria :
„Această unire e incompletă. Peste
Carpați, trei milioane de români, care
zic ca noi : sint român, care vorbesc
aceeași limbă și au aceleași sentimente
ca noi, suferă (...) Junime română !
Străbunii noștri ne-au conservat limba
și pămintul strămoșesc ; părinții noș
tri, generațiunea care se duce au
făcut unirea, independența și mult
lucrat-au pentru libertate. Acum e
rîndul nostru : nouă ne este dat a
completa unitatea națională, a întări
libertatea și a face ea egalitatea să
nu fie un van nume".
Campioni hotărîți ai neatîmărîi și uni
tății, socialiștii români, milManții clasai
muncitoare țineau să precizeze că năzuind
la o Românie a tuturor românilor nu
aveau gînd dușman • împotriva altor nea
muri. Dînd glas aoestui gînd, ziarul
„partidei muncitorilor", „Munca", seria la
21 iunie 1892, referindu-se la crunta opre
siune națională la care erau supuși românii
din monarhia dualistă austro-ungară :
„Mai întîi de toate, ca socialiști și
ea români, noi nu pute, docît să pro
testăm contra prigonirilor ce sufăr
românii de dincolo de Carpați (...)
Protestarea noastră o unim cu a tauror românilor și cu altă condițiune :
să se deosebească poporul de burțdvezia ungurească. (...) Noi, socialiștii
români, membri al partidul»! muncito
rilor din România, na putem decit
să avem dragoste și stimă pentru frații
noștri de muncă unguri".
Erau ginduri, erau simțăminte pe care
le nutreau toți muncitorii, fără deosebire
de naționalitate, care au caracterizat
în permanență atitudinea oamenilor mun
cii și de-a lungul deceniilor ce au urmat.
Ziarul
orădean
„Nagyvăradi Munkăs
Ujsăg" din 13 noiembrie 1910 scria astfel,
intr-un articol semnificativ intitulat „Prie
tenia româno-maghlară" :
„Nici muncitorimea maghiară, nici
cea românească na manifestă nici •
nră una împotriva celeilalte (...) Amîndouă sint deopotrivă de apăsate de
jugul capitalist, sint jecmănite șl nă
păstuite in egală măsură și datorită
sim'ămîntului comt»n de prigoană și
efectului clarificator al ideilor socialdemocratice, in conștiința lor a începui
să germineze gindul unei acțiuni de
apărare comună".

„Unirea deschide toate căile
ce duc spre progres"
ubliniind că unitatea unul stat dobîndește noi și trainice temeiuri prin ri
dicarea stării materiale și spirituale
a cetățenilor lui, socialiștii români reliefau
faptul că, luptind pentru un asemenea țel,
partidul muncitoresc se dovedea a fi pro
motor al celor mal înalte Idealuri națio
nale. că dorea a-i crea patriei „un loc de
vrednicie și fericire in mijlocul popoare
lor". deoarece, așa cum scria Mihail Gheorghiu-Bujor în „Calendarul muncii pe anul
1916" :
„Patriile sint cadre naturale și isto
rice de dezvoltare a popoarelor. In aceste cadre s-a întemeiat pentru fiecare
națiune o existență proprie, cu tradiți
ile ei, cu viața ei sufletească, cu idea
lurile ei, cu civilizația ei, element pre
țios și indispensabil In concertul civi
lizației generale. In acest înțeles patri
ile sint necesare, căci în regimul actu
al numai înăuntrul acestor cadre po
poarele și-ar putea dezvolta in voie și
Pe deplin toată originalitatea și toată
puterea lor de creațiune. Acesta e
unul — evident, nu singurul — din
motivele pentru care social-democrația se ridică împotriva ciuntirii țări
lor constituite, împotriva fringerii
popoarelor in bucăți, împotriva supri
mării vieții naționale a popoarelor.
Ea a proclamat întotdeanna dreptul
imprescriptibil șl inviolabil al tuturor
națiunilor Ia viață liberă și inte
grală".
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In numele acestui țel, mișcarea noastră
muncitorească s-a avîntat și mai puternic
în lupta pentru realizarea unității noastre
naționale. în condițiile noi create de avintul luptei de eliberare a popoarelor din
preajma încheierii primului război mon
dial. Căci desprinse din inima lor erau cu
vintele ziarului socialist transilvănean
„Adevărul" din 24 noiembrie 1918 ;
„Unul dintre visurile noastre cele
mai frumoase e și ca toată suflarea
românească să viețuiască Intr-un stat.
Vrem ca prin unirea tuturor țărilor
românești să devenim un popor mare,
înaintea căruia să fie doschise toate
căile ee duc spre progres și fericire".
Participind la Consiliul Național Român
Central — adevărat guvern al Transilvani
ei pină la adunarea de la Alba Iulia —, la
consiliile naționale locale «are au preluat
puterea de la autoritățile austro-ungare p«
întreg cuprinsul Transilvaniei, trimițînd
la marea adunare de la Alba tulia pes
te zece mii de
muncitori și 150 de
delegați, mișcarea muncitorească șl socia
listă arăta lumii că era Însuflețită de ace
lași dor străvechi, că era lnte-un gind șl
o simțire cu întreg poporul român. Deliberînd asupra conduitei mllitanțllor socia
liști la adunarea de la Alba lulia. Congre
sul Partidului social-democrat din Ardeal
și Banat, ținut la Sibiu în zilele de 19—29
ianuarie 1919, în prezența a 120 de delegați,
a adoptat o rezoluție în care se spunea :
„Congresul Partidului social-demo

crat din Ardeal și Banat... declară că
este în deplin acord cu ținuta delegaților social-democrați, care Ia Aduna
rea națională din Alba Iulia, in con
cordanță «u voința întregului neam
românesc, au votat pentru unirea tu
turor românilor.-Congresul constată că
unirea poporului românesc într-un
singur stat independent este o necesi
tate istorică, bazată pe dreptul de li
beră dispoziție al tuturor popoarelor"...
în votul socialist, muncitoresc pentru
unire se cuprindea și convingerea fierbinte
că pe această cale forțele proletare, forțele
progresului și democrației îșl înzecesc pu
terile și astfel se va putea întrona pe pămîntut României unite orînduirea dreptății,
libertății și egalității sociale. Dind glas

1 Mai 1939. La marea demonstrație dia Capitală, din douăzeci de mii de piepturi muncitorești au răsunat gindurile
și vrerile întregului popor român : „Trăiască România liberă și democratică
rtJos fascismul l“, „Să apărăm hotarele
României 1“
acestei speranțe. Declarația Partidului So
cialist și a Uniunii Sindicale din România,
din 13 februarie 1919, îndemna :
„Partidul socialist din România face
apel la toate forțele proletare și so
cialiste (...) pentru unificarea lor, formind un singur bloc socialist, un sin
gur partid proletar, care să ducă îna
inte lupta clasei muncitoare din noua
Românie spre realizarea idealului ei
socialist de dezrobire de sub apăsarea
burghezo-capitalistă. România nouă de
astăzi trebuie să devină România so
cialistă de mîîne".
„România socialistă ds mîine* — era
idealul pe care avea să-l înscrie de la în
ceput pe faldurile sale Partidul Comunist
Român, făurit în mai 1921.

31 mai 1936 : în uriașe mitinguri antifasciste, oamenii muncii din țara
noastră și-au exprimat hotărirea nestrămutată de a apăra mărețe cuceriri
ale poporului ; unitatea și independența țării.

contribuție hotăcîtoare o comisie desem
nată de partidul comunist să organizeze
demonstrația, în cadrul căreia un rol de
osebit de important a revenit tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Bogata sa experiență
de luptă, înalta capacitate organizatorică
și pelitieă. trăsături dobtodite în nenumă
rate acțiuni revoluționare la oara tînărul
militant comunist a participat din Însărci
narea partidul», s-au afirmat puternic în
lupta împotriva pericolului fascist.
Așa cum se cunoaște, ia fața amenințării
hitleriste. România s-a aflat singură, pă
răsită de toate poterile Buropei. în acela
clipe da grea primejdia, cind Transilvania
a foșt smulsă din trupul țării și România
aruncată în războiul hitlerist, a răsunat în
flăcărată chemase la taptă a partidului co
munist :
„C.C. al P.C.R. «heamă întregul po
por la luptă botărită împotriva răz
boiului antisovietic și a dictaturii
fasciste, pentru alungarea din țară a
ocupanților hiUeriști, recucerirea li
bertății și Independenței naționale a
României*. (Ptaiforma-pragram din 6
septembrie 1941).
Unitatea națională, idealul ee a însufle
țit poporul nostru iu multimilenara sa is
torie. era, la începutul deceniului cinci, în
momentele de cumpănă prin care trecea
țara, cuvînt de ordine :
„Muncitorimea •nganizată, de la co
muniști pîoă la soetol-democraU, ohea-

Strîns unită în jurul partidului,
națiunea noastră socialistă
înaintează cu încredere
spre viitorul său comunist!

eschidem aai, cu profund respect
și eu alintă emoție, cartea de is
torie. „Cee diatli carte a nației",
cum o numea Bălcescu. Paginile ei sint
încărcate da nemuritoare fapte sâvirșite de eroii poporului nostru. Din ima
gini ee reproduc lntîmplări de demult
ne privesc patrioți luminați, mari con
ducători. a căror forță a izvorit din nă
zuința fierbinte de a consolida, aici, pe pănrintul românosc, un stat puternic, unitar,
Bber și independent, din trainica lor legă
tură eu poporul. Pe drept cuvînt arăta. în
Expunerea rostită la plenara din iunie
1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu :
„Avem un trecut glorios, care repre
zintă cea mai ds preț moștenire a po
porului nostru. Avem datoria să ridi
căm pe o treaptă nouă și să îmbogă
țim cu noi euceriri materiale și spiri
tuale această prețioasă moștenire".
Acestui bal — de a ridica pe o treaptă
nouă, superioară moștenirea istorică — i-au
dăruit comuniștii, în anii revoluției și con
strucției socialiste, energia fiecărei clipe.
Și au avut, au, în acest stăruitor efort
creator, comuniștii, ca și întregul popor, un
însuflețitor îndemn, un strălucit exemplu
1940. Oamenii muncii, români și maghiari, manifestîndu-și la Cluj împo
in munea și viața eelui care conduce — în
trivirea față de politica agresivă a statelor fasciste.
această nouă epocă istorică a României,
deschisă de Congresul al IX-lea — parti
dul și țara : tovarășul Nicolae Ceaușescu,
fiul cel mai iubit al Întregii noastre na
țiuni. De aproape două decenii, în această
epoaă pe cere, cu mindrie și demnitate, o
numim „Epoca Nieolae Ceaușescu", unita
tea națională, cucerită cu atîța trudă și cu
atîtea jertfe, încununînd • îndelungată lu
crare a poporului nostru, autorul de necon
testat al frămintatei istorii a patriei, este
întărită fără Încetare. In anii de început ai
partidului, in anii grei al țării, cind fascis
mul atenta in primul rind la această cu
cerire istorioă — statul național unitar
român — eomuaiștii s-au ridicat la luptă
chemați de „singele tai Doja, Horea șl Tu
dor Vladimiresuu", așa cum se arată în
nfruntlnd nenumărate greutăți, lup
ale neamului împotriva forțelor dis tr-un manifest al C.C. al P.C.R. din 1933.
tind eroic, dovedind neînfricare,
tructive ale fascismului asasin".
Acum,- i« anii luminoși ai tării, ei sint ani
comuniștii au fost continuu preCind norii grei al războiului amenințau mați de convingerea fermă că numai unită
zenți in viata eoclai-politieâ a țării. Si să se abată asupra țării, chemarea la luptă strîns întreaga națiune in jurul partidului,
au fost cei dinții care au văzut in fas a oomuniștilor era intârită de hotărirea ca al secretarului să» general, numai prin
cism un imens pericol pentru unitatea ei sâ fie in primele rînduri, cum se sub unitatea de gînd, de voință, de interese a
națională, pentru integritatea btatului. linia tatr-un manifest din martie 1939 :
întregului nostru popor, țara va urca pe
Partidul a chemat poporul, pe toți oa
„Trupele de asalt ale lui Hitler au trepte dintre rele mai înalte de progres și
menii muncii, fără deosebire de naționa
Invadat Cehoslovaoia și se găseso la civilizație socialistă.
litate, să se ridice uniți la luptă, eu con
granița țârii noastre... Partidul C»muFăurirea, la 1 Decembrie 1918, a statu
vingerea că numai în strinsă unitate se
nist Român dă alarma. Să fie pregătit lui național unitar român s-a dovedit a fi,
pot apăra mărețele cuceriri ale poporului,
de luptă întreg poporul român, împo tn istoria patriei noastre, ® cucerire epo
că numai prin acțiunea purtată intr-un
triva cotropitorilor fasciști ! Hitler cală. Dar odată eu unitatea statală nu
larg front antifascist de oamenii muncii
vrea să ne răpească griul, petrolul și s-a Împlinit insă și unitatea de inte
din tara noastră, români, maghiari, ger
teritoriul. El vrea să ne arunce in rese si de acțiune a întregii noastre na
mani și ds alte naționalități, se poate ză
robie, P.C.R. declară : Comuniștii vor țiuni. Numai în statul socialist s-a realizat
găzui în România drumul spre putere al
lupta ou arma in mină, în primele »u adevărat și deplina unitate de gînd și de
torțelor de extremă dreaptă, lată ee sa
rînduri. Uniți-vă cu toții intr-un sin faptă a tuturor till or patriei, fără deosebire
spunea ia Manifestul „Către poporul ro
gur front puternie contra M Hitler și de naționalitate, in condițiile in care, așa
mân, către clasa muncitoare «fin întreaga
aliaților săi".
cum relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu,
țară î" — apărut in octombrie 1935 :
Anul 1939 a cunoscut o puternică inten
.Țelul suprem al construcției socia
„Noi, comuniștii, care iubim fierbin sificare a luptei antifascista in România.
liste, sensul întregii noastre activități
te poporul nostru, pentru a cărui pii- Mobilizați de comuniști, zeci de mii de oa
și lapte revoluționare este crearea
ne, pentru a cărui libertate, peutru a meni ai muncii, in mari coloane, s-au re
unor condiții tot mai bune de viață
cărui cultură luptăm fără preget și vărsat pe străzi, inte-o impresionantă uni
pentru întregul popor".
pentru care știm să dăm jertfele cele tate de gînd și de voință. Așa cum s-a tnDupă cel de-al IX-laa Congres, în anii
mai grele, știm să înfruntăm temnița, tîmplat la 1 Mai 1939, cind, la București, cei mai rodnici ai țării, partidul a elaborat
știm să înfruntăm gloanțele stăpinirii... peste 20 000 de demonstranți au dat glas o concepție nouă, profund științifică pri
poporului de a-și apăra țara, de vind răspunderile ce-i revin statului . în
noi, comuniștii știm să stăm ia frun ahotăririi
lupta pentru libertatea ei. S-a scandat : opera de edificare a socialismului și comu
tea mișcării pentru apărarea neatîr- „Vrem România liberă", „Jos fascismul,, nismului
în România. Abordarea concretă,
nării poporului nostru. Noi, comuniș jos războiul". La reușita acestei impresio de pe pozițiile materialismului dialectic și
tii, chemăm la luptă toate forțele vii nante manifestații antifasciste și-a adus o istoric, ale socialismului științific, a proble
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Comuniștii — în fruntea mișcării
pentru apărarea unității
și neatîmării poporului nostru
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mă întreg poporul român la luptă hotărită pentru pace imediată, răsturna
rea guvernului Antonescu, formarea
unui guvern național din reprezentan
ții tuturor forțelor antihitleriste, izgo
nirea armatelor hitleriste din țară..."
(Din Manifestul Frontului Unic Mun
citoresc, difuzat la 1 Mai 1941).
în numele aceluiași ideal al unității na
ționale. partidul comunist, care a pregătit
și organizat mărețul act de demnitate na
țională, din august 1944, a realizat coaliția
tuturor forțelor sănătoase ale națiunii, dă
ruind istoriei patriei măreața zi de 23 Au
gust 1944. Si tot în numele idealului uni
tății a chemat întregul nostru popor la
luptă pentru o viață nouă în România :
„Toate forțele naționale — Blocul
Național Democratic, Uniunea Patrio
tică, Sindicatele unite. Apărarea Pa
triotică, Asociațiile liber profesioniști
lor, meseriașilor, MADOSZ-ul, Asocia
ții feminine, întregul tineret patriotic,
trebuie să sprijine prin toate mijloa
cele sforțările războiului nostru de eli
berare și de consolidare a independen
ței. Azi, poporul nostru ia parte Ia
războiul de zdrobire definitivă a hitlerismului, la războiul care așează
temelia unei Românii democratice și
independente". (Din „Apelul C.C. al
P.C.R. către muncitori, țărani, intelec
tuali, patrioți" difuzat la 21 septem
brie 1944).

maticii puterii, a raportului dintre partid
și stat, dintre stat și societate, dintre stat
și democrație își află un loc important in
documentele partidului nostru. în opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Un rol de
mare însemnătate îi revine, în prezent, sta
tului socialist în realizarea unității de ac
țiune a întregului popor în înfăptuirea po
liticii partidului, în edificarea noii societăți.
El asigură și trebuie să asigure, în conti
nuare, cum sublinia, .la Conferința Națio
nală, în decembrie 1982, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
„conducerea unitară, planificată a
întregii activități economico-sociale,
a tuturor sectoarelor, realizarea echi
librului, a dezvoltării armonioase a
societății, a concordanței mai depline
intre forțele de producție și relațiile
de producție".
Istoria a dovedit că uniți cu adevărat nu
pot fi decît cei ce sint egali cu adevărat.
Dacă tot ceea ce se înfăptuiește în Româ
nia socialistă constituie rezultatul activită
ții tuturor oamenilor muncii din patria
noastră, români, maghiari, germani și de
alte naționalități, strîns uniți în jurul
partidului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, este și pentru
că toți fiii țării, fără deosebire de națio
nalitate, au azi parte de condiții egale de
muncă, de viață, de pregătire, de afirmare
profesională, politică și socială. Sînt
profund semnificative, în acest sens, cu
vintele tovarășului Nicolae Ceaușescu :
„Patern fi mindri de felul cum am
asigurat rezolvarea problemei națio
nale, creind condiții de participare la
dezvoltarea societății socialiste a oa
menilor muncii de diferite naționali
tăți, a întregului popor. Am dori ca
naționalitățile conlocuitoare din toate
țările să se bucure cel puțin de ace
leași drepturi și libertăți ca cele exis
tente in România".
Deschidem, azi, cu profund respect și
adîncă emoție, cartea de istorie. Avem un
trecut glorios. înaintașii, generațiile care
ne-au precedat în tumultuoasa istorie mul
timilenară a poporului nostru au conservat
limba, au apărat libertatea patriei, au în
făptuit unitatea națională, au asigurat in
dependența de stat, clădirea unei noi
societăți — societatea socialistă. O so
cietate în care idealul unității naționale,
adevărată cheie de boltă a istoriei poporu
lui nostru, s-a împlinit pe toate planurile
vieții economico-sociale. Acum, noi gene
rații sînt chemate să muncească în deplină
unitate, pentru ca nimic din ceea ce repre
zintă valoare materială ori spirituală să nu
se piardă, pentru ca toate energiile națiunii
să fie îndreptate într-o unică direcție :
asigurarea progresului patriei, a bunăstă
rii întregului popor. Chemările însuflețitoare ale secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la muncă
rodnică în folosul țării, răspunsul hotărît
al tuturor oamenilor muncii de a înfăptui
exemplar obiectivele stabilite de Congresul
al XH-lea, de Conferința Națională dau un
sens măreț, cutezător angajării depline a
întregii noastre națiuni în făurirea prezen
tului socialist, al viitorului comunist al
patriei.
Pagină realizată de

Silviu ACHIM
Adrian VASILESCU
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PRODUCTIVITATEA, CALITATEA, EFICIENTA
-LA UN NIVEL MAI ÎNALT,

la nivelul marilor posibilități ale industriei noastre!
Tehnologii noi—cărbune mai mult,
de bună calitate!

Fluxuri tehnologice
ale calității!
După încheierea adunării generale, ne-am adresat tovarășului ILIE
BOLOGA, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea „Grivița roșie" din Capitală, cu ru
gămintea de a sintetiza problemele dezbătute.

ducerea sectorului a inițiat măsuri
s-au concentrat șt asupra măsuri
Punctul de plecare! al dezbațerilor l-au constituit sporurile imcare vizează îmbunătățirea aprovi
lor care vizează folosirea deplină a
portante obținute, în ultimele zionării prin montarea unui mono- tuturor capacităților de producție
luni, la extracția de cărbune,
rai ce deservește două abataje.
și funcționarea neîntreruptă a în
Sîntem hotărîți să punem la punct
tregului flux de transport. în acest
ajungîndu-se ca în prezent să se
și căile de acees în abataje. Rezul
sens, au fost stabilite acțiuni pre
realizeze o producție medie zilnică
mai mare cu 525 tone cărbune față tatele acțiunilor pe care le între
cise privind asigurarea funcționă
de lunile aprilie-august. în mod
prindem în acest sens au și în
rii în tot timpul anului a unui nu
firesc, în luările de cuvint au fost
ceput să se vadă și sîntem convinși
măr corespunzător de abataje, re
subliniate preocupările deosebite
că în curînd ne vom număra și noi
partizarea judicioasă a minerilor
ale conducerilor sectoarelor și a în rîndul sectoarelor fruntașe".
în formațiile de lucru și îmbună
minei pentru perfecționarea orga
tățirea condițiilor de transport prin
nizării muncii în toate schimburile
finalizarea unor lucrări în sectoa
rele 1 și 2.
și îmbunătățirea tehnologiilor de
extracție, precum și pentru asigu- La Întreprinderea minieră
în cadrul dezbaterilor a fost
rarea condițiilor necesare sporirii
adusă în discuție și problema îm
Lonea — Valea Jiului
randamentelor în subteran. Expebunătățirii calității cărbunelui ex
riența acumulată, la care s-au retras. Este vorba de un obiectiv
ferit unii vorbitori în cadrul dezba
prioritar pentru minerii din Lonea,
terilor, a dovedit că hotăritoare
întrucît peste 30 la sută din pro
în anul 1984, minerilor de la Lo
pentru creșterea producției este
ducția de cărbune pe care ei o ex
nea le revine sarcina să extragă cu
crearea unui front de lucru cores
trag este destinată fabricării semi50 000 tone mai mult cărbune decit
punzător, prin realizarea suplimen
cocsului, iar restul este livrată ter
în acest an și, deci, să ajungă la
tară a unui important volum de
mocentralelor. Măsurile aprobate
un
ritm
mediu
zilnic
de
extracție
lucrări de deschideri și pregătiri.
în această privință de adunarea ge
superior cu peste 300 tone cărbune
Tocmai pe această bază a fost po
vizează întărirea controlului
celui prevăzut de planul pe anul nerală
sibilă realizarea și depășirea pla
calității cărbunelui încă din faza
nului de producție pe lunile sep curent. Ținînd seama de pro
de extracție din abataje.
tembrie și octombrie, fiind create punerile concrete făcute, adu
Minerii din Lonea s-au angajat
narea generală a hotărît sâ se
toate condițiile ca și în lunile no
acorde toată atenția introducerii
ca, acționînd cu spirit de răspun
iembrie și decembrie producția de
dere, în ordine și disciplină, transcărbune să crească și mai mult, in noilor tehnologii de lucru. în ca
cit să se recupereze o bună parte drul cărora o deosebită importanță
punînd cu stăruință în practică
trebuie acordată extinderii metodei măsurile hotărîte de adunarea gedin rămînerile în urmă.
de exploatare cu tavan artificial de
Dar pentru că restanțele la pro
nerală, să se numere în anul viitor
rezistență în sectoarele 4 și 5, me
ducția de cărbune rămîn totuși res
printre colectivele fruntașe ale
todă care — utilizată ,în alte sec
tante, iar rezultatele muncii se
apreciază după activitatea unui an toare — a dat rezultate foarte Combinatului minier Valea Jiului,
atît prin cantitatea de cărbune ex
întreg, vorbitorii au insistat mai bune, determinînd creșterea pro
tras, cît și prin calitatea mereu
ales asupra neajunsurilor ce s-au ductivității muncii și reducerea
consumurilor de materiale.
manifestat în această perioadă.
mai bună a acestuia.
Pornind de la faptul că lucrările
Bunăoară^ minerii _șefi de brigadă
Sabin CERBU
Ludovic Repaș și Grigore Mîndruț, de pregătire a noilor fronturi de
maistrul Eugen Țif, subinginerii lucru sînt avansate, dezbaterile
corespondentul „Scîntell
șefi de sectoare Gheorghe Bunea
și Petru Cenușă și inginerul Iulian
Costescu, directorul minei, au ară
DIN PROPUNERILE PARTICIPANflLOR LA DEZBATERI
tat că randamentele scăzute înre
gistrate mai ales în sectoarele 2 și
• Pentru creșterea productivității muncii in sectoarele de producție
3, abaterile de la tehnologiile de
ca anul viitor să se extindă tehnologia de lucru cu
II, IV și
. V, .propun
.
lucru, precum și defecțiunile în
tavan artificial de rezistență la incă 5 abataje, ceea ce ar insemna un
registrate pe fluxul de transport
au determinat în final minusuri de - plus de producție de aproape 30 000 tone cărbune. (Grigore Mîndruț,
miner șef de brigadă, sectorul IV).
producție.
Referindu-se la asemenea nea
• Consider util ca la sectorul II să fie asigurate In devans echipa
junsuri, șeful de brigadă Traian
mentele necesare abatajului 70, pe care să-l putem pune in funcțiune in
Ionuț, de la sectorul I, spunea: „$i
sectorul nostru putea să-și aducă luna decembrie a.c. eu cinci zile mai devreme, asigurind o creștere a
producției de peste 1 500 tone cărbune, (subinginer Gheorghe Bunea,
în acest an o contribuție mai mare
sectorul II).
la realizarea planului pe ansam• blul minei. Din păcate, conducerea
• Socotesc necesar ca, pentru reducerea o 10 posturi pe fluxul de
sectorului, neluînd la timpul cu
venit măsuri de întreținere co
transport, conducerea minei să ia măsuri in vederea finalizării cit mai
respunzătoare a căilor de acces,
urgente - pînă la sfirșitul anului - a lucrărilor la transportul cărbunelui
vreme de cîteva luni nu s-a
din sectorul I prin sectorul II. (Petru Cenușă, șeful sectorului VII transport).
putut asigura o aprovizionare teh* Propun plasarea unui număr, corespunzător de posturi la daunico-materlală corespunzătjoare a
tuturor abatajelor. în urmă cu două
bajul cărbunelui de la suprafață și respectarea riguroasă de către
luni', cina de fapt a intervenit o
comisia de recepție a sarcinilor ce-i revin. Pe această cale se poate
obține reducerea cu cel puțin un punct a conținutului de steril în cărbune,
schimbare de concepție în planifi
carea și organizarea muncii, a în
ceea ce ar insemna recuperarea a mai mult de 2 000 tone cărbune
anual. (Eugen Țif, maiștri^ sectorul VI).
tregii activități de producție, con

prinderii pentru îndeplinirea pla
— Prin prisma dezbaterilor din
nului pe anul 1984 ?
adunarea generală, care sînt prin
— Din păcate, această listă de
cipalele probleme ce vor sta în
probleme este destul de cuprinză
atenția consiliului oamenilor mun
toare. Bunăoară, Combinatul side
cii și cum vor fi ele rezolvate ?
rurgic Galați trebuie să ne livreze
— Nota caracteristică a adunării
generale a fost aceea de maximă 440 tone tablă inoxidabilă din con
tractele pe semestrul II din acest
exigență, de angajare totală a în
an și să respecte contractele pe
tregului nostru colectiv pentru în
anul viitor. Li
cheierea cu re
vrarea tablei ino
zultate cît mai
condi
bune a anului Ce a hotărît adunarea ge xidabile
ționează realiza
1983, aceasta fi
rea
utilajelor
pen
ind cea mai bună nerală de la întreprinde
tru
Combinatul
■premisă pentru
trecerea la reali rea „Grivița roșie" și ce chimic Dej și
Combinatul pe
zarea planului pe
anul viitor. Pro așteaptă din partea între trochimic Midia.
Tot în ce priveș
blema nr. 1. care
a stat in centrul prinderilor colaboratoare te C.S. Galați, nu
este
încă clarifi
dezbaterilor.
a
cată
problema
fost aceea a îm
contractării a 1 521
bunătățirii sub
tone tablă aliată OOS-58. Similar
stanțiale a calității produselor. Și
aceasta pentru că în anul viitor stau lucrurile si în privința contrac
peste 50 la sută din producție o
tării cu întreprinderea de țevi „Re
vor reprezenta utilajele de mare
publica" din Capitală a unei can
complexitate tehnică și pentru pro
gramul nuclear, iar circa 30 la sută tități de 1 078 tone țevi inoxidabile.
din producție va fi destinată ex Sîntem convinși că aceste proble
portului. Propunerile făcute pentru me ca și altele legate de asigura
ridicarea calității produselor sînt rea bazei materiale vor fi rezol
numeroase. Pe bună dreptate, in vate, creînd astfel colectivului în
adunarea generală s-a subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii documenta treprinderii noastre condiții pentru
țiilor tehpice, a aplicării cu mai îndeplinirea ritmică a sarcinilor
mult curaj a tehnologiilor de vîrf de plan pe anul viitor.
în domeniul sudurii ș.a. Toate ob
servațiile și sugestiile oamenilor
Ion TEODOR
muncii au fost cuprinse într-un
amplu program de măsuri. Esența
întregii acțiuni pentru o calitate
superioară va consta în organiza
rea unor fluxuri tehnologice spe
ciale pentru execuția utilajelor
complexe. Măsurile stabilite, pro
punerile făcute de oamenii mun
cii în adunarea generală pen
tru îmbunătățirea calității produ
selor vor fi aplicate în primul rînd
pe aceste fluxuri tehnologice. Vor
fi, de fapt, adevărate fluxuri teh
nologice ale calității.
Cu aceeași răspundere și serio
zitate s-a dezbătut în adunarea ge
nerală programul de creștere a pro
ductivității muncii. între altele, se
vor introduce o serie de tehnologii
moderne, se vor extinde mecani
zarea și automatizarea unor ope
rații. lucrul la mai multe mașini.
Totodată, vor fi inițiate o serie de
acțiuni de masă cum sînt: „Fiecare
om al muncii să realizeze în anul
1984 cel puțin un dispozitiv men:t
să asigure creșterea mai accentua
tă a productivității muncii", „Fie
care cadru tehnic — coautor al in
troducerii unor tehnologii noi sau
perfecționate". Prin aplicarea pro
gramului de măsuri stabilit se va
asigura în mod categoric creșterea
productivității muncii cu cel puțin
18,2 la sută, cît s-a prevăzut în pla
nul pe anul viitor.
Ieri, la adunarea generolă a oamenilor muncii de la întreprinderea de confecții și tricotaje din Capitală
— Ce probleme trebuie soluțio
nate de alți factori din afara între

V
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*
*
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Foto : E. Diehiseana

O autocritică exprimată în măsuri concrete
La Combinatul de celuloza și hirtie din Brâila
Sintetic, bilanțul celor 10 luni din acest an se prezintă
astfel :
S-a obținut o producție fizică suplimentară de 1 000 tone
celuloză chimică și 1 200 tone carton duplex, dar există o
restanță de 3 260 tone hîrtie, 7 000 tone celuloză papetară și
629 tone furfurol. Producția-marfă a fost realizată în proporție
de 96 la sută, iar producția netă de numai 88 la, sută.
Ce sarcini revin colectivului în anul viitor? Producția
fizică va crește, printre altele, cu 27,6 la sută la celuloză chi
mică,' cu 2,5 la sută la confecții carton și cu 17,6 la sută la
furfurol, producția-marfă cu 6 la sută, iar producția netă cu
15,5 la sută.

CITEVA OPINII EXPRIMATE IN LEGĂTURĂ CU ACEȘTI
INDICATORI :
• „Este evident că nu ne putem împăca cu nerealizările,
mai ales că anul viitor sarcinile de plan vor fi mult mai mari.
Trebuie să ne ocupăm mai serios de organizarea muncii și de

(Urmare din pag. I)

terasiere noi prevăzute pentru do
tarea unităților de construcții.
Cu aceeași acuitate se pune și
problema extinderii amenajărilor
de irigații in sisteme locale, reali
zate cu mijloacele și forțele pro
prii ale unităților agricole. Pînă
acum s-au efectuat asemenea
amenajări pe 147 200 hectare, față
de 204 000 hectare planificate pe
întregul an. Unele județe, printre
care Alba, Argeș, Botoșani, Dîmbo
vița, Giurgiu. Prahova și Satu Mare,
nu au realizat nici jumătate din pre
vederi. Cu toată claritatea trebuie
să se înțeleagă că sarcinile de plan
privind extinderea amenajărilor lo
cale de irigații nu sînt facultative,
ci obligatorii, că ele trebuie realiza

pregătirea eadrelor de muncitori atît pentru capacitățile exis
tente, cît și pentru cele ce vor fi date in funcțiune in perioada
următoare" (Toma Cristea, maistru, secția cartoane).
• „Cauzele restanțelor se datoresc in primul rînd propriilor
noastre neajunsuri. Anul 1984 poate și trebuie să însemne un
salt important in privința ridicării calității și competitivității
produselor noastre. Avem condiții pentru aceasta, depinde
numai de noi să le valorificăm" (ing. Mihai Borhan. direc
torul fabricii de celuloză și hirtie).
• „Trebuie să luăm atitudine hotărîtă față de abaterile de
la normele disciplinei muncii, față de cei care obișnuiesc să
nu respecte programul de lucru. Cred că prin întărirea ordinii
și disciplinei putem spori cu cel puțin 10 la sută Realizările
noastre" (Vasile Tetelea, muncitor la tocătorie).
• „Dacă vom fi sprijiniți pentru asigurarea aprovizionării
tehnico-materiale, nu vor exista probleme în ce privește reali
zarea planului pe anul 1984“ (David Iancu, maistru la secția
clorosodice).

te întocmai in flecare județ. Tocmai
de aceea, comitetele județene de
partid trebuie să acționeze energic
pentru identificarea tuturor supra
fețelor ce pot fi amenajate, cores
punzător prevederilor din progra
mul județean de îmbunătățiri fun
ciare, să întreprindă măsuri hotărî
te pentru elaborarea grabnică a do
cumentațiilor șl începerea lucrărilor.
Combaterea eroziunii solului. Pe
baza indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, în 34 de județe,
care au terenuri în pantă, au fost
înființate perimetre-etalon după
modelul stațiunii din Perieni —
Vaslui, pentru generalizarea meto
delor și soluțiilor agrotehnice înaintater în vederea punerii depline în
valoare a terenurilor supuse ero
ziunii. Există, la această dată, se

rioase rămîneri in urmă în ce pri
vește realizarea lucrărilor prevăzu
te a se executa în acest an in ca
drul perimetrelor-etalon. Dealtfel,
dintre lucrările de îmbunătățiri

ARATURILE ADlNCI DE TOAMNA
- GRABNIC ÎNCHEIATE!
În județul Olt s-au terminat
lucrările
Oamenii muncii de pe ogoarele județului Olt raportează terminarea, la
11 noiembrie, a arăturilor adinei de toamnă pe cele 187 000 hectare planifi
cate in unitățile agricole de stat și cooperatiste.
In telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de către Comitetul județean Olt al P.C.R., se spune :
Sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort ca în anul 1984 să obținem
cele mai bune recolte, așa cum ne-ați cerut prin înflăcăratul mesaj adresat
de Ziua recoltei, prin scrisoarea de felicitare adresată nouă la încheierea
recoltării porumbului. în acest scop, am început acțiunea și în această iarnă
vom fertiliza cu îngrășăminte organice peste 30 000 hectare, care vor fi cul
tivate cu porumb, floarea-soarelui și sfeclă de zahăr în loturi cu producții
de vîrf, precum șl transportul a circa 60 000 tone amendamente pentru co
rectarea acidității solului pe circa 12 000 hectare.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom
acționa cu toate forțele, cu pasiune și dăruire exemplară pentru îndeplinirea
sarcinilor ce ni le-ați încredințat cu prilejul recentei vizite de lucru pe care
ați efectuat-o în județul nostru, în așa fel îneît județul Olt să obțină re
zultate pe măsura posibilităților de care dispunem, ocupînd un loc de frunte
în marea întrecere socialistă, în anul aniversării a 40 de ani de la istoricul
act de eliberare socială și națională a patriei.

Noaptea, la lumina farurilor!
în județul Brăila, arăturile adinei
de toamnă au fost executate, pînă în
seara zilei de 10 noiembrie, pe 165 155
hectare, reprezentînd 85 la sută din
suprafața prevăzută. Pentru încheie
rea grabnică a acestei lucrări, toate
tractoarele care în timpul zilei sînt
folosite la transport, odată cu lăsarea
întunericului sînt integrate în forma
țiile din schimbul’ II, la arat. Tot
odată. din unitățile care au încheiat
arăturile, tractoarele sînt dirijate
spre cele în care lucrările sînt răma
se în urmă.
O atenție deosebită se acordă exe
cutării arăturilor in schimburile de
noapte. Un raid întreprins noaptea
in imitați din consiliul, agroindustrial
Gropeni a .evidențiat spiritul de răs
pundere cu care muncesc mecaniza
torii. Ca dovadă, în decurs de două
săptămîni. în acest consiliu agroin
dustrial suprafețele arate ne timpul
nopții s-au triplat. Bunăoară, dacă
în noaptea de 22 octombrie s-au arat
doar 82 de hectare, marți noaptea
suprafața a crescut la 250 hectare.
Mecanizatorii. sînt îndrumați si spri
jiniți îndeaproape de specialiștii si
cadrele de conducere din unitățile agricole, de activiști de partid. Pe
parcursul nopții, pe solele celor cinci
unități ale consiliului am întîlnit pe
tovarășii Alexandru Coadă, activist
al comitetului județean de partid.
Mircea Izvoranu. inginerul șef al
consiliului agroindustrial. Claudiu
Radu, directorul S.M.A. Gropeni. Du
mitru Pleșa. inginer șef al C.A.P. Tufești. Să consemnăm cîteva aspecte
de muncă.

Ora 18, sola nr. 2 a C.A.P. Gropeni,
Schimbul doi preia „în brazdă" trac
toarele de la schimbul de zi. Sînt
prezenți toți cei nouă tractoriști. Me
canizatorul Radu Anghel ne spune :
„Vom lucra continuu pînă în zori.
Credem că fiecare vom ara cel puțin
trei hectare".
Ora 23. sola Clinu Viziru, de la
C.A.P. Tufești. Luminile farurilor
brăzdează cimpul, ca și fierul plugu
rilor. dealtfel. întîlnim aici pe Ion
Petrea, șeful secției S.M.A., șl oe
cooperatorul Ștefan Bordea care din
partea cooperativei este repartizat să
măsoare suprafața și adîncimea. „Acesta-i Vasile Cristea — ni se spu
ne. Acesta-i Ion Clucia... Nu s-au
oprit decit 20 de minute cînd au
mincat".
O ultimă discuție pe sola Cuza
Vodă, cu inginerul Claudiu Radu :
„Noaptea aceasta lucrează la arat 88
de tractoare : cele mai bune, cele mai
bine echipate. Și încă ceva : ne ele
lucrează oameni de nădejde. Ca. do
vadă. peste tot am constatat că B-atl
executat lucrări de cea mai bună ca
litate. Avem convingerea că punem
bazele unor recolte mari pentru anul
viitor".
Se apropie ziua si solele consiliu
lui agroindustrial Gropeni continuă
să fie „țesute" de 258 de brăzdate.
In total, au fost arate în noaptea res
pectivă 250 de hectare.

I. CORNELII!

Cînd răspunderea e ,, tocită"
rămîn brăzdarele neascuțite
Suprafața rămasă de arat In unită' tile agricole din județul Tulcea însu
mează aproximativ 25 000 hectare, din
cele peste 108 000 hectare planificate.
Pentru încheierea acestei lucrări, co
mandamentul agricol județean a luat
măsuri ca în fiecare unitate să se
organizeze formații de lucru în
schimb de noapte. Astfel. 550 de trac
toare au fost preluate de mecaniza
torii care au lucrat pe combine ei de
cei din atelierele secțiilor de meca
nizare. Alte 1 600 de tractoare sînt
folosite în schimburi prelungite. Me
canizatorii din formațiile mari de
tractoare lucrează sub directa îndru
mare și supraveghere a inginerilor
șefi și șefilor de fermă, urmărindu-se în permanentă să se execute
arături de bună calitate. Alimenta
rea tractoarelor cu carburanți se face
în cimp. Ca urmare, ritmul de lucru
a sporit de la o zi la alta. In ulti
mele trei zile s-au anat cite 6 300 hec
tare. Totuși viteza zilnică stabilită nu
s-a realizat. Motivul ? In unele uni
tăți. tractoarele nu sînt folosite la
întreaga capacitate.
Acolo unde munca a fost temeinic
organizată lucrările sînt avansate. In
întreprinderile agricole de stat Casimeea și Traian, de exemplu, în fie
care zi se ară în plus cite 50 de hec
tare. iar noaptea se depășește viteza
de lucru cu cite 30 hectare. In schimb,
în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Topolog. unde arăturile
au fost efectuate pe mai puțin de 60
la sută din suprafețe, tractoarele nu
sînt folosite la întreaga capacitate.
Luni, bunăoară, in acest consiliu agroindustrial au fost arate doar 224
hectare, din cele 420 hectare cît se
puteau ara cu tractoarele aflate in
dotare. Explicabil de ce. Tractoarele
nu au front de lucru, terenul fiind

ocupat de resturi vegetale. în coope
rativele agricole Topolog. Fîntina
Mare si Ciucurova din acest consiliu
mai sînt ocupate cu coceni și alte
resturi vegetale peste 1 600 hectare.
Eliberarea de resturi vegetale a te
renurilor este întîrziată si in unitățile
agricole din consiliile agroindustria
le Baia, Ceamurlia de Jos și Mihait
Kogălniceanu. Aici. în ultimele zile
au fost concentrate mașinile de adu
nat și căpițat care au rămas dispo
nibile în unitățile unde terenul a fost
eliberat. Peste 1 000 de atelaje lu
crează. de asemenea, la transportul
cocenilor la capătul solelor sau în
depozitele de furaje.
Sînt insă și alte cauze care împie
dică.tractoarele să lucreze zi șl noap
te la întreaga capacitate. „Peste 500
de pluguri — ne spunea Sabin Pera.
inginerul șef al Trustului județean
S.M.A. — stau în secțiile de mecani
zare. neputînd fi folosite fiindcă
brăzdarele nu sînt ascuțite. Lipsa
cărbunilor face ca forjele existente
în secțiile de mecanizare să nu poa
tă fi utilizate, iar din această cauză
plugurile nu pot intra in brazdă". în
cimp am întîlnit foarte multe pluguri
cu brăzdarele neascuțite. ceea ce face
ca în unele unități, oum este cazul
celor din consiliile agroindustriale
Baia si Casimcea. arătura să nu fie
de calitate corespunzătoare.
Sînt doar cîteva din „piedicile" care
stau în calea tractoarelor. Organele
agricole județene au datoria să inter
vină operativ pentru a se crea front
de lucru tuturor tractoarelor, să re
zolve cît mai repede toate probleme
le care condiționează încheierea neîntîrziată a arăturilor de toamnă.

Neculal AM1HULESE1
corespondentul „Scînteii"

DIN MASURILE HOTĂRÎTE DE ADUNAREA GENERALA :

• Punerea în funcțiune a investiției „celuloză chimică
etapa a II-a“ și ridicarea ponderii produselor de calitate supe
rioară vor permite creșterea cu 423 milioane lei a producțieimarfă :
• Organizarea mai judicioasă a activității de recuperare și
reciclare a materiilor prime, a recondiționării pieselor și subansamblelor, cu o eficiență economică de 10 milioane lei ;
• Reducerea pierderilor de fibră, respectiv diminuarea cu
5 la sută a consumului tehnologic ;
• Montarea unei linii noi de spălare la sectorul „recondiționări celuloză chimică I" va permite diminuarea consumu
lui de săruri sodice cu circa 200 tone pe an.

Alba, Arad, Brăila, Călărași, Cluj,
Constanța, Dolj, Ialomița. Neamț,
Olt, Sibiu și Teleorman, amenajă
rile antierozionale nici nu au în
ceput sau au fost executate pe su

Corneliu TFRIM
corespondentul

„Scînteii"

care și de evacuare a excesului
temporar de umiditate. Pentru acest
an s-au prevăzut să fie executate
lucrări de desecare, în sisteme
mari, pe 405 000 hectare ; practic

PENTRU A SPORI RODNICIA PĂMÎNTULUI
funciare, cele mai mari rămîneri
in urmă există la cele de combate
re a eroziunii solului. Pină la în
ceputul acestei luni, asemenea lu
crări s-au efectuat pe numai 70 500
hectare, din cele 230 000 planificate
în acest an. Mai mult chiar, îrîtr-un șir de județe, printre care

ÎN AGRICULTURĂ

prafețe restrînse. Este o situație
care impune luarea de măsuri ur
gente și hotărîte pentru materia
lizarea tuturor obiectivelor din
proiectele de amenajare antierozională, pe toate terenurile stabilite
în acest an.
Continuarea lucrărilor de dese

insă, pînă la 31 octombrie au fost
realizate asemenea lucrări pe nu
mai 64 000 hectare, ceea ce denotă
o situație necorespunzătoare. De
aceea, ritmul de execuție trebuie
să fie mult intensificat, îndeosebi
pe șantierele din județele Brăila,
Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Te

LA B0RZE$TI :
O nouă instalație a intrat în probe tehnologice
Pe platforma petrochimică Borzești a intrat în probe tehnologice
instalația de electroliză cu dia
fragmă și anozi de titan. Noua ca
pacitate de producție va realiza
anual 100 000 tone de sodă causti
că, 80 000 tone clor și o mare can
titate de hidrogen — produse des
tinate pieței interne și externe. Ce
lulele de electroliză cu anozi de
titan aflate în dotarea noii instala

leorman, astfel incit pînă la sfîrșitul lunii decembrie să se execute
sistemele de desecare pe toate su
prafețele prevăzute.
Nici în ce privește amenajările
locale de desecare, rezultatele de
pină acum nu sînt satisfăcătoare in
toate județele. Din cele 20 000 hec
tare prevăzute â se deseca în acest
an, s-au realizat numai 14 200 hec
tare. Este pozitiv faptul că județele
Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj. Dolj,
Gorj, Harghita, Hunedoara. Sibiu,
Suceava și Vrancea și-au îndepli
nit sarcinile ce le-au revenit în
această privință. Exemplul lor tre
buie urmat însă și de alte județe.
Ne referim îndeosebi la județele
Mureș, Botoșani, Caraș-Severin,
Iași, Maramureș, Neamț și Sălaj,
unde fenomenele de exces de umi

ții — prima de acest fel din țară
— asigură o reducere a consumu
lui de energie electrică cu circa 20
la sută. Majoritatea utilajelor și
echipamentelor noii instalații au
fost realizate în întreprinderile de
profil din țară. Se cuvine remar
cat că întreg procesul de producție
este automatizat. (Gheorghe Baltă,
corespondentul „Scînteii").

ditate provoacă in fiecare an mari
pagube.
Se desprinde concluzia că, în pe
rioada actuală, cînd campania
agricolă de toamnă se apropie de
slirșit, organele și organizațiile de
partid, comandamentele județene,
municipale, orășenești și comunale
au datoria să ia măsuri energice
pentru intensificarea ritmului de
execuție pe șantierele de îmbună
tățiri funciare, în vederea realiză
rii obiectivelor stabilite pe acest an,
să organizeze acțiuni ample, de
masă, cu participarea largă a lo
cuitorilor de la sate pentru efec
tuarea acestor lucrări. Îndeplinirea
prevederilor planului de îmbunătă
țiri funciare pe acest an este in in
teresul general al societății noastre
și al fiecărei unități agricole 1
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EXISTĂ UN CADRU DE LARGĂ AFIRMARE A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE.

RĂSPUNZÎND CD ENTUZIASM CHEMĂRII
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCO,

CUM ASIGURAȚI FUNCȚIONAREA LUI?
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DIVERS
Pietrarii care

„fabrica" hirtie
In comuna Greci (Țulcea), la
poalele Munților Hercinici, localnicii sint pietrari din tată-n fiu.
Ei modelează de tind se știu
blocuri de granit, dindu-le diferite întrebuințări. Granitul cio
plit de ei stă și la temelia Casei
Scinteii și a tuturor pilonilor de
susținere a podurilor dunărene
Aici se produc insă și valțurile
de granit destinate fabricilor de
hirtie. Este vorba de niște cilindri cu o lungime de 10 metri
care se cioplesc numai cu dalta
și ciocanul și care trebuie să fie
atit de netezi incit să arate ca
orice piesă strunjită la cea mai
fină mașină. Toleranța admisă la
acești cilindri este abia de un
milimetru. Dacă se importau,
cele 50 de valțuri produse pină
ocupi
la Greci, costau zeci de
milicane de dolari.

Clasă-muzeu
De cîtva timp, elevii Școlii ge
nerale din satul Dorobanți (Bo
toșani) își desfășoară orele de
istorie într-o sală de clasă deve
nită un adevărat muzeu. Expo
natele de arheologie și etnogra
fie, documentele originale sau
fotocopii, alese din citeva mii ce
s-ar fi putut utiliza, servesc
drept dovezi ale evoluției nea
mului românesc — de la statul
lui Burebista plnă în zilele
noastre. Alte obiecte pun în va
loare dezvoltarea relațiilor eco
nomice și culturale ale poporului
și statului nostru cu celelalte
popoare și state ale lumii. In
context este evidențiată evolu
ția locurilor și oamenilor din
zona respectivă.
Stringerea șl punerea în va
loare a tuturor acestor exponate
s-au realizat in cei 50 de ani de
cind locuitorii din Dorobanți îi
spun lui Ioan L. Vasiliu „profe
sorul nostru".

Frumoasa
concurență!
Maistrul confectioner Cristea
Bogozan și lăcătușul mecanic
Victor Hrizu împlinesc 20 de ani
de cind lucrează neîntrerupt in
aceeași unitate : întreprinderea
de confecții Focșani. Timp de
20 de ani. cei doi au devenit
foarte buni ■prieteni. Prietenie
bazată insă __
pe o_ concurentă
___ în
cel mai bun înțeles al cuvintului. Amîndoi concurează la ocu
parea primului loc in întrecerea
pentru promovarea progresului
tehnic in întreprindere.
Pentru a vedea roadele aces
tei pasiuni comune, cineva a
avut ideea să întocmească un
mic bilanț jubiliar la cei 20 de
ani. Dar nici de data aceasta
punctajul acumulat de cei doi
nu a dus la o departajare. Pen
tru că amindoi au la activ cite
50 de inovații și raționalizări,
care s-au soldat cu realizarea
unor dispozitive si chiar utilaje
de mare eficiență economică.
Dar ceea ce este mai frumos și
mai frumos in întrecerea dintre
cei doi este faptul că unele ino
vații le-au făcut chiar împreună,
ajutindu-se reciproc !

| Bază sportivă

din sticlă...

I colectată
Ce se poate realiza din recu
I perarea
și valorificarea unor
materiale refolosibile ? Cei pes
te 1 200 de elevi ai Școlii gene
I punde
rale nr. 8 din Tecuci pot răs
foarte scurt și limpede la
această întrebare : o bază spor
Și nu exagerează deloc.
I tivă.
Sub îndrumarea profesorilor
Gheorghe Colea și Mircea Peti
că, ei s-au dovedit foarte har
I nici
în colectarea borcanelor, sti
clelor. a maculaturii, fierului
vechi și a altor materiale, din
obținute realizînd o
I fondurile
bază sportivă cu terenuri de joc,
pirtie de alergări, locuri pentru
etc. Iar pentru ca
I gimnastică
succesul să le fie total, prin această frumoasă acțiune ei s-au
clasat pe locul l pe tară in ca
I najarea
drul „Concursului pentru ame
bazelor sportive si a
pîrtiilor aplicative de pregătire a
pentru apărarea pa
I tineretului
triei". Cine le urmează exem
plul ?
I Anonimul Om
Aflindu-se în trecere prin Tg.
I citor
Jiu, Dumitru Vlăduțoiu — mun
la Uzina electrică din Timi
șoara — s-a pomenit la un mo
dat că nu mai are asupra
I samentborseta
in care ținea actele
personale. O uitase undeva, dar
aducea aminte unde. A
I nu-și
plecat spre casă amărit. Dar toc
mai cind începuse să facă de
pentru obținerea alto
ra noi. a primit o invitație de la
I mersuri
Miliția municipiului Timișoara
pentru a se prezenta să-și ri
dice... actele. Erau toate, inclu
I împreună
siv suma de bani care se afla
cu actele. Cel care
le-a găsit șl expediat la Timi
nu și-a dat însă numele.
I șoara
A considerat, probabil, că-i un
gest firesc să-și ajute semenul.
Iată de ce. D.V. ne roagă să
I adresăm
prin intermediul ziaru
lui mulțumirile sale „acestui mi
om anonim" — ceea ce și
facem.
I nunat
I „Pescarii"
pescuifi
I Dumitru
Ștefan Ghinea. Nicolae Vasile,
Preda Si Constantin
Ene. din comuna ialomiteană Jipescuiau fără a avea ac
I lavele,
tele necesare. Azi așa. miine așa.
pină tind, zilele trecute, cei pa
pescari au fost... pescuit! de
I tru
organele In drept. Să-i fi văzut
cum se zbăteau ...ca pe$tii pe
si încercau să motiveze
„greșeala".
I uscat
Rubrică realizată de

Gheorghe MITROI
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COMITETELE DE CETĂȚENI
și edilitare, al educației civice
în paleta largă a modalităților
prin care consiliile populare atrag
pe oamenii muncii Ia conducerea și
desfășurarea diferitelor activități pe
plan local, un rol deosebit îl au co
mitetele de cetățeni, formă de le
gătură dinamică între cetățeni și
consiliul popular.
O bună experiență privind activi
tatea acestor comitete s-a acumulat
la Consiliul popular din sectorul 3
al Capitalei.
— Avem în sector — ne relatează
tovarășa Cleopatra Anghelescu, se
cretar al comitetului executiv al con
siliului popular — 71 de comitete de
cetățeni. Ele se dovedesc un exce
lent factor pentru o mai bună cu
noaștere a solicitărilor și doleanțelor
cetățenilor — și, în același timp, prin
ele îi ținem la curent pe cetățeni cu
posibilitățile pe care le avem. ■ după
cum tot prin ele ii informăm cînd,
unde și pentru ce avem nevoie de
sprijinul lor, reușind astfel să-i atra
gem la înfăptuirea hotărîrilor adop
tate, a obiectivelor propuse. Cred că
în această direcție, a sprijinului pe
care ni-1 acordă comitetele de cetă
țeni, cel mai concludent este limba
jul cifrelor. Putem arăta că. în 1982,
cetățenii din sectorul nostru au efec
tuat 131 milioane ore de muncă pa
triotică în valoare de 1,2 miliarde
Iei, iar în zece luni din acest an, au
prestat — la curățenia sectorului, la
colectarea fierului vechi, a hîrtiei,
la întreținerea fondului locativ, a
spațiilor verzi — peste 140 milioane
de ore, în valoare de 1,3 miliarde lei.
RECEPTORI AI INIȚIATIVEI CE
TĂȚENEȘTI. în sectorul 3 a găsit
un larg ecou chemarea de a se co
lecta, în vederea refolosirii, orice
materiale recuperabile. în urma unei
convocări la consiliul popular a tu
turor președinților comitetelor de ce
tățeni și a deputaților s-a hotărît —
la inițiativa participanților — ca cel
puțin o dată pe săptămînă întregul
cartier să fie mobilizat la „acțiunea
R“ (recuperabilele).
— Dacă vrei să duci un lucru la
bun sfîrșit, trebuie să știi cum să îl
începi — ne spunea tovarășul Ion
Ungureanu, președintele comitetului
de cetățeni din circumscripția nr. 16.
Iată, de exemplu, ce am făcut noi în
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șl corespondenții „ScinteH*^J

însemnări
din sectorul 3
al Capitalei
tul : anual, din tot sectorul adunăm
8—9 tone de hirtie și 2 000—3 000 tone
de fier vechi.
ÎNTRE CONSILIUL POPULAR ȘI
COMITETELE DE CETĂȚENI — O
STRÎNSA LEGĂTURĂ. Operativita
tea și eficienta acțiunilor întreprinse
de comitetele de cetățeni depind, in
mare măsură, de operativitatea legă
turii lor cu consiliul popular. Firesc,
această legătură nu se realizează nu
mai prin convocări speciale, oca
zionate de acțiuni deosebite ; ea este
permanent asigurată de instructorii
obștești ai primăriei, aleși din rindtirile locuitorilor, care acționează
pe lingă fiecare comitet de cetățeni.
Instructorii vin zilnic sau aproape
zilnic la consiliul popular — la sec
ția de organizare a activității obștești
— și se interesează : ce este la ordi
nea zilei, în ce direcție s-ar cere în
dreptată atenția în zilele următoare ?
— în afară de legătura strînsă a
instructorilor obștești cu președinții
comitetelor de cetățeni, pe de o parte,
și cu consiliul popular, pe de altă
parte, ne spunea tovarășa Vasilica
Lupu, instructor obștesc în circum
scripția nr. 3, cel puțin o dată pe
lună deputății din sector sau mem
brii comitetului executiv al consiliu

Tineretul României socialiste se pronunță ferm
împotriva înarmărilor nucleare,
pentru dezarmare, pentru viitorul de pace
al întregii omeniri

lui popular se întHnesc cu comitetele
de cetățeni. La ordinea de zi : infor
mare asupra realizărilor obținute ;
transmiterea de îndrumări și indi
cații ; găsirea de soluții la proble
mele râmase nerezolvate ; noi pro
puneri gospodărești formulate de ce
tățeni. Este deci o legătură perma
nentă, nemijlocită, căreia ne stră
duim să-i asigurăm un cît mai mare
rol practic.
Dar ceea ce nu poate fi cuprins în
cifre este un alt fel de activitate
obștească : cea dedicată lărgirii ori
zontului de cunoaștere, ridicării con
științei civice a cetățenilor. Periodic,
consiliul popular, prin comitetele de
cetățeni și președinții O.D.U.S., mo
bilizează cetățenii — Ia întilniri cu
cadre de specialitate : economiști,
juriști etc, cu care prilej se dezbat
acte normative de larg interes, se
răspunde la o mare diversitate de
întrebări. în același sens, se înscrie
și preocuparea pentru promovarea
normelor de cqmportare etică. Se
știe că uneori între vecini mai au
loc neînțelegeri, cazuri de abateri de
la principiile morale ale societății
noastre. Membrii comitetelor de ce
tățeni intervin și în aplanarea unor
astfel de cazuri. desigur cu tactul
necesar. Este urmărită, de asemenea,
respectarea ordinii publice.
— Pu toate reușitele înregistrate
— ne spunea tovarășa secretară
Cleopatra Anghelescu — mai sînt
încă destule de făcut pentru perfec
ționarea legăturilor dintre consiliul
popular și comitetele de cetățeni,
pentru adîncirea acestor legături. Se
resimte, din partea unor comitete,
nevoia unei reacții mai prompte la
chemările consiliului popular, după
cum trebuie să le asigurăm un acces
permanent la cadrele de conducere
ale consiliului popular, ca și, o in
struire mai apropiată. Șînt aspecte
care ne preocupă, în ideea de a
transforma toate comitetele cetățe
nești în factori activi, dinamici, care
să asigure valorificarea spiritului de
inițiativa și a priceperii maselor,
contribuind la adîncirea democrației
noastre socialiste.

Vineri au continuat să se desfășoare în țară mitinguri și adunări ale tineretului consa
crate păcii și dezarmării, Io care au participat mii și mii de tineri - muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi și studenți. in cadrul întrunirilor, tinerii, români, maghiari, germani și de alte
naționalități, au exprimat cu hotărîre voința lor fermă de a trăi și munci in liniște și pace, de
a-și consacra toate forțele activității constructive menite să le asigure • viață liberă și fericită,
lor și întregului nostru popor.
In cuvinte pline de înflăcărare și patos revoluționar, participanții au exprimat totala
adeziune la strălucitele inițiative și acțiuni ale tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate
opririi cursei înarmărilor, trecerii la măsuri urgente de dezarmare, în primul rînd de dezarmare
nucleară, stopării amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune in Europa, retragerii și
distrugerii celor existente, pentru crearea unui climat de încredere, pace și securitate în în
treaga lume.
Participanții au desemnat reprezentanții din județe la marea manifestare din Capitală
a tineretului și copiilor, care se desfășoară sub genericul „TINERETUL ROMÂNIEI DOREȘTE
PACEA11.

Gh. GRAURE

Stațiunea balneoclima
terică Sovata, așezată pe
un munte de sare, este re
numită pentru valoarea
terapeutică a apelor sale,
pentru pitorescul regiunii
ce o înconjoară. O regiu
ne montană, cu păduri de
fag si brad, bogată în
lacuri sărate si izvoare
tămăduitoare.
Climatul
eubalpin.
reconfortant,
aerul curat, ceilalți fac
tori naturali de tratament
o recomandă ca un loc
ideal pentru îngri jirea să
nătății si pentru odihnă.
Moderna bază de trata
ment. hotelurile ,.Sovata“.
,.Aluniș“, ..Făget" si ..Că
prioara". precum si vilele

I

I

privința recuperării metalelor, a hîr
tiei. Ascultind părerile oamenilor,
cousultîndu-se cu ei, membrii comi
tetului nostru au hotărît ca fiecare
responsabil de stradă, înainte de a
chema pe cetățeni la acțiuni comune,
să depisteze în sector puncte unde
s-ar putea afla cantități mai mari de
metale, hirtie recuperabilă — de
pildă în zone de demolări de imobile,
la complexele comerciale, magazii
dezafectate etc. Astfel incit cetățenii
să nu meargă în căutări, pe dibuite,
să-și irosească timpul, ci să colecte
ze, să facă efectiv treabă. Rezulta-

Odihnă și cură balneară la Sovata
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APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE

în sprijinul activității gospodărești

cu o arhitectură atrăgă
toare asigură condiții
deosebite pentru efectua
rea unei cure balneare cît
plai eficiente. Stațiunea
este indicată pentru trata
rea afecțiunilor ginecolo
gice. ale aparatului loco
motor (reumatism de
generativ. abarticular, inflamatorlu). afecțiunilor
posttraumatice si neuro
logice periferice.
Locuri si informații su
plimentare se pot obține
ia toate agențiile si filia
lele oficiilor iudetene de
turism, precum si la cele
ale întreprinderii de tu
rism. hoteluri și restau
rante București.

CONTROLUL DE PARTID
(Urmare din pag. I)

ca întregii acțiuni de control să i
se asigure un profund caracter con
structiv, întărindu-se responsabili
tatea și spiritul de inițiativă ale ce
lor controlați. O asemenea condui-tă are urmări deosebit de favora
bile. mai ales pe planul participă
rii celor controlați la solutionarea
problemelor. Ilustrativ este in acest
sens următorul exemplu. In prime
le patru luni ale anului. Schela de
producție petrolieră Suplacu de Barcău înregistra zilnic restanțe la pro
ducția fizică. Era o situație cu care
nu se puteau împăca nici comitetul
județean de partid, nici organizația
de partid din unitate, nici colecti
vul de aici. Controlul inițiat de co
mitetul județean de partid a eviden
țiat faptul că pe lingă cauzele „o1
biective". legate de capriciile zăcămîntului. și care păreau a fi de ne
depășit. existau și serioase neajun
suri în organizarea riguroasă a pro
ducției. în stilul de muncă al or
ganizației de partid, mai ales în ce
privește repartizarea de sarcini con
crete fiecărui comunist, folosirea
judicioasă a forțelor. în fructifica
rea acestor rezerve, pe lingă apor
tul colectivului' de control, substan
țială a fost contribuția organizației
de partid și a specialiștilor din unitate care, valorificindu-și deplin
potențialul de gindire și muncă, au
reușit să depășească „momentul cri
tic" și astăzi realizează zilnic de
pășiri de 30—40 tone de țiței.
O premisă esențială de care de
pinde ridicarea eficientei controlu
lui o reprezintă alegerea chibzuită
a cadrelor pe care ne bizuim în rea
lizarea obiectivelor sale, preocupindu-ne să atragem permanent, in ac
țiunile de control, cadre oare să
aibă capacitatea atit de a aprecia
realist fenomenele, cit și de a so
luționa electiv problemele. Nu pu
tem fi de acord cu atitudinea acelor cadre care trec pe lingă pro
bleme. cu gindul că se va uita de
ele. că se vor soluționa de la sine.
Ne-am străduit să sădim în conști
ința fiecărui activist ideea că un re
voluționar nu poate avea liniște pină
ce nu s-a convins la fața locului că
sarcinile atribuite au fost îndepli
nite integral și in cele mai bune
condiții calitative. Autocritic vor
bind. trebuie să recunoaștem că în
această privință mai avem și neîmpliniri. Deși există o repartizare
a membrilor biroului comitetului ju
dețean pe consilii unice agroindus
triale. unități economice și organi
zații de partid, participarea unora
dintre aceștia la pregătirea șl des
fășurarea activităților la nivelul co
mitetelor de partid respective, și în
mod deosebit la nivelul organiza
țiilor de bază, nu este corespunză
toare — situație care a fost dezbă
tută cu toată responsabilitatea în
cadrul plenarei In care s-a anali
zat activitatea comitetului județean
în lumina concluziilor și sarcinilor
Consfătuirii pe problemele muncii
organizatorice si politico-educative
de la Mangalia.
între acțiunile de control, apte să
contribuie la imprimarea unui con
ținut si mai bogat activității, vieții

interne de partid, se Înscriu, cu o pon
dere tot mai mare, și analizele la
fața locului. Ele conferă muncii noas
tre un plus de operativitate, permit
fundamentarea măsurilor împreună
cu cei interesați și. de cele mai multe
ori, înlesnesc aplicarea lor imediată.
Astfel de analize au fost întreprinse
în orașul Dr. Petru Groza, comuna
Biharia, întreprinderea minieră Voi
vozi, orașul Vașcău. Schela de pro
ducție petrolieră Suplacu de Barcău
etc. De fiecare dată s-a urmărit un
scop precis, bine fundamentat. Tre
buie spus că noi concepem analizele
la fata locului nu ca pe un simplu
„transfer" al locului de ținere a șe
dințelor. ci ca pe un mijloc menit
să contribuie efectiv la găsirea ope
rativă de soluții pentru. îmbunătăți
rea continuă a muncit în practica
noastră, analiza la fata locului în
seamnă că secretarii, ceilalți membri
ei biroului comitetului județean de
partid participă direct la întregul
proces de studiu, analiză si .control,
concluziile sint formulate, prin urma
re. pe baza constatărilor proprii.
întreaga noastră experiență atestă
că măsura eficienței controlului o dă
felul in care acesta contribuie la so
lutionarea practică a problemelor, la
îmbunătățirea efectivă a muncii. Fără
o asemenea viziune, controlul iși
pierde semnificația, se transformă într-un act formal, birocratic. Controlul
temeinic gîndit și desfășurat cu exi
gență și fermitate constituie și tre
buie să constituie — așa cum cerea
secretarul general al partidului la
Consfătuirea de la Mangalia — un
important mijloc de perfecționare a
întregii activități de partid, de apli
care neabătută a hotărîrilor de
partid și de stat, de dezvoltare a
responsabilității cadrelor, a colective
lor de oameni ai muncii. Unul din
controalele efectuate de curînd în co
muna Valea lui Mihai a pus din plin
în evidentă asemenea caracteristici.
Colectivul trimis acolo a desfășurat o
susținută activitate de îndrumare,
sprijinind în mod concret organele lo
cale in conceperea acțiunilor și re
zolvarea unor probleme, cum ar fi :
trecerea liceului agricol sub patrona
jul stațiunii de cercetări agrozooteh
nice Oradea în vederea unei mai
strinse legări a procesului instructiv-educativ de practica în producție;
deschiderea finanțării pentru o serie
de lucrări de gospodărie comunală
(alimentare cu apă potabilă ș.a.) ;
actualizarea machetei comunei pe
baza schiței de sistematizare apro
bate : perfecționarea programului de
muncă al comitetului de partid pen
tru ca activitățile sale să fie mai
bine corelate cu sarcinile dezvoltă
rii economico-sociale a comunei etc.
Colectivul care a efectuat controlul
aici a inteles limpede că nu se duce
să „judece" pe alții de ce n-au făcut
ce trebuiau să facă. ci. în primul
rînd. să depisteze problemele majore
cu care se confruntă comuna și.
împreună cu organele locale, să gă
sească soluții pentru rezolvarea lor.
Ceea ce în acest caz s-a reușit toc
mai datorită acestui mod de a în
țelege menirea controlului. Nu in
toate cazurile însă controlul are un
asemenea curs. Unii din activiștii
noștri nu s-au debarasat de obiceiul

de a se rezuma să constate, să in
formeze mai departe despre cele afla
te într-un loc sau altul, fără a se
implica direct în soluționarea pro
blemelor, atitudine pe care comitetul
județean o combate cu fermitate, ori
de cite ori apar asemenea situații.
Cum am putea explica altminteri
faptul că unele controale, de dată mai
recentă, spre exemplu cel de la Cărpinet, au trebuit să fie repetate pen
tru a se ajunge la concluzii juste asupra realităților din comună ?
Asigurarea unei eficacități sporite,
a unei finalități optime controlului
este condiționată și de îndrumarea si
urtnărirea permanentă a modulul in
care își desfășoară activitatea cei
cărora li s-a încredințat sarcina de a
efectua controlul. Nimic nu este mai
dăunător pentru munca de conducere
decît ca. stabilindu-se măsuri con
crete. încredintîndu-se sarcini, să nu
se urmărească modul de îndeplinire
a lor. A devenit o regulă în munca
noastră de a reveni, după o anumită
perioadă de timp, în organizațiile de
partid controlate, spre a constata ce
s-a făcut și ce mai trebuie întreprins
în vederea continuei îmbunătățiri a
activității. Totodată, lunar, in ședin
țele biroului comitetului județean de
partid, unu-doi membri prezintă in
formări verbale asupra felului în
care s-au preocupat de conducerea
sectoarelor sau compartimentelor de
activitate încredințate, de finalizarea
măsurilor stabilite cu ocazia diferi
telor controale. Similar procedează
și activiștii din secții, secretarii co
mitetelor municipal, orășenești si co
munale de partid.
Concluzia la care organul județean
de partid a ajuns, pe baza expe
rienței. a muncii de pină acum este
aceea că orice. control trebuie să fie
nu numai cuprinzător, ci și profund,
analitic și preventiv, exigent și sis
tematic. pentru a nu se limita la în
registrarea rezultatelor bune, ci să
pătrundă in esența fenomenelor, să
desprindă concluzii și soluții pentru
îmbunătățirea muncii. Experiența
proprie ne arată în mod convingător
că numai prin efectuarea controlului
imediat după luarea hotărîrilor. prin
exercitarea lui permanentă, sistema
tică. pe tot parcursul activității, se
creează condițiile pentru ca acesta
să devină principalul instrument de
perfecționare a stilului și metodelor
de muncă, pentru dezvăluirea și înlă
turarea promptă a deficientelor, pen
tru îmbogățirea neîncetată a expe
rienței pozitive si generalizarea ei.
Sîntem ferm convinși. în lumina
concluziilor și orientărilor Consfătui
rii de la Mangalia, că, urmărind cu
mai multă consecventă evitarea ma
nifestărilor de formalism, rutină și
birocratism, combătînd tendințele de
automulțumire și superficialitate,
promovînd un stil de muncă revolu
ționar la toate eșaloanele de condu
cere a activității de partid și de stat,
vom înfăptui neabătut obiectivele și
sarcinile ce revin județului Bihor din
documentele Congresului al XII-Iea
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. asigurînd obținerea unei calități
noi. superioare în întreaga noastră
activitate.

Aspect de la adunarea de ieri a tinerilor din Tirgoviște
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30 000 de tineri prahoveni, atrăbătînd principalele artere ale
PLOIEȘTIULUI, s-au întrunit, vi
neri după-amiază. în zona centrală
a orașului. într-un impresionant
miting pentru pace și dezarmare.
Luînd^iuvîntul. Alexandru Apostol,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Prahova al U.T.C.. a spus :
„Strîns uniți în jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, noi, tinerii pra
hoveni, alături de toți tinerii din
țara noastră, cerem cu hotărîre și
fermitate să se pună capăt cursei
înarmărilor, politicii de forță și
dictat în relațiile dintre state".
„Dorim ca Anul internațional al
tineretului, care se va desfășura
sub deviza -Participare-dezvoltarepace», să fie un an în care va fi
dispărut pentru totdeauna primej
dia distrugerii atomice", a arătat,
în cuvîntul său, Vasile Olaru, primsecretar al Comitetului municipal
Ploiești al U.T.C. ..Ce este mai fi
resc să-mi doresc ca tînăr decît un
viitor de liniște, pentru a-mi pu
tea realiza idealurile de viată pe
care mi le-am propus, asemenea
celor din jurul meu — a declarat
studentul Eugen Ungureanu. pre
ședintele consiliului U.A.S.C., de
la Institutul de petrol și gazePloiești. Și eu si colegii mei de
învățătură sîntem pe deplin constienți că cel mai concret mod de
a ne arăta totala adeziune la po
litica de pace a partidului și sta
tului nostru este învățătura, mun
ca. realizarea zi de zi a sarcinilor
ce ne revin".
Mai bine de 20 000 de tineri din
județul Dîmbovița, purtînd portrete
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu și
scandînd cu însuflețire „Vom
munci și vom lupta, pacea o vom
apăra !“, „Ceaușescu — pace !“.
„Nu amplasării rachetelor în Eu
ropa !“. s-au întîlnit în municipiul
TIRGOVIȘTE, în cadrul unui en
tuziast miting. Pe un panou de
mari dimensiuni se putea citi un
înscris care dădea expresie gîndurilor și sentimentelor ce animă
tinăra generație din această parte
a țării : „Tineretul din jude
țul Dîmbovița cere ca problemele
litigioase dintre state să fie soluțio
nate numai și numai prin tratative,
pe cale pașnică".
„Spunem un NU hotărît ampla
sării rachetelor și altor arme nu
cleare în Europa. Voința noastră
neclintită, alături. de cea a între
gului nostru popor, este de a trăi
in pace si deplină securitate, de a
făuri liberi viitorul comunist al
patriei" — a spus, în cuvîntul său,
Cornel Strat, otelar la Combinatul
de oteluri speciale din localitate.
In același spirit, eleva Mihaela
Barbu de la Liceul nr. 2 din Găești
a spus : ..Vom răspunde prin fapte
de muncă și învățătură chemărilor
și îndemnurilor celui mai iubit si
apropiat părinte si prieten al ge
nerației tinere, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. ctitorul României mo
derne în care avem fericirea să
trăim, strălucitul militant pentru
pacea lumii, pentru un viitor eli
berat de amenințarea distrugerii
nucleare".

La vibrantul miting pentru pace
ce s-a desfășurat în sala sportu
rilor din municipiul PITEȘTI au
participat 4 000 tineri muncitori din
întreprinderi și de pe ogoare, șco
lari, studenți, pionieri, șoimi ai pa
triei. Deschizînd mitingul, tovară

șul Nicolae Oprea, prim-secretar al
Comitetului județean Argeș al
U.T.C., a spus : „In numele păcii,
bunul cel mai de preț al omenirii,
respingem războiul pe care nici un
argument nu-1 poate justifica. Din
Europa au pornit cele două războaie
mondiale din acest secol și tocmai
de aceea, așa cum arată secretarul
general al partidului, popoarele lu
mii, și în primul rînd noi, tinerii,
care vom da, așa cum a arătat
istoria, tributul cel mai greu de
singe, trebuie să facem totul pen
tru a împiedica declanșarea unui
al treilea război mondial, care ar
duce la distrugerea întregii civili
zații".
Vorbind In numele colectivului
întreprinderii miniere din Cîmpulung, tînărul miner Ion Tăbîrcă -a
spus: „Noi, tinerii, nu dorim să se
mal repete barbaria de la Hiroshi
ma, nu dorim să trăim sub apăsa
rea spectrului distrugerii nucleare.
Sîntem însuflețiți de năzuințe mă
rețe, pentru înfăptuirea cărora
avem nevoie de pace".

Pe stadionul „1 Mal“ din SLO
BOZIA, peste 4 000 de tineri din
județul Ialomița, după ce au străbă
tut, într-un impresionant marș al
păcii, principala arteră a orașului,
au luat parte la un însuflețit
miting. In cuvîntul de deschidere,
tovarășa Eugenia Coman. primsecretar al Comitetului județean
Ialomița al U.T.C., a spus : „Noile
și strălucitele inițiative ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, părin
tele iubit al tineretului, Apelul
Frontului Democrației și Unității
Socialiste constituie pentru noi
prilej de manifestare a adeziunii
depline la înțeleaptă politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului. care reflectă năzuința de în
țelegere, prietenie, colaborare și
pace a tuturor oamenilor muncii
din patria noastră".
„Și noi, tinerii muncitori ialomițeni, conștienți de dezastrul uriaș
pe care l-ar provoca un nou război,
ne raliem cu toate forțele la po
litica de înalt umanism promovată
cu atîta strălucire de tovarășul
Nicolae Ceaușescu" — a spus mun
citorul Constantin Popa de. la
P.T.T.R. Urziceni.
„Istoria ne învață că In orice
conflagrație tineretul a trebuit să
dea cel mai greu tribut de sînge.
Să facem totul pentru a apăra ti
nerețea și viața noastră fericită.
Nici un efort nu este prea mare
cînd este vorba de apărarea păcii"
— s-a adresat celor prezenți ele
vul Adrian Radu, de la Liceul de
matematică-fizică din Slobozia.
„Noi, tinerii, care servim patria
sub drapel, exprimăm și cu acest
prilej deplina noastră adeziune
față de strălucitele inițiative ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru oprirea cursei înarmărilor,
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sentimentele de mlndrie patriotică
față de afirmarea tot mai preg
nantă a țării noastre ca factor ac
tiv al păcii și colaborării în lume"
— a spus ofițerul Policarp Nedelcu de la Grupul de pompieri
Ialomița.
Mitingul pentru dezarmare șl
pace a reunit pe stadionul Navrom
din municipiul CALARAȘI peste
10 000 de tineri. In deschiderea mi
tingului, tovarășul Gheorgne Vlad,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Călărași al U.T.C.. a spus :
„Mitingul nostru constituie un vi
brant răspuns la nobilele chemări
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
la Apelul F.D.U.S. Angajarea fer
mă prin munca noastră pașnică la
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
și obiectivelor ce revin. în acest
cincinal, întregului județ reprezintă
cea mai grăitoare dovadă că am în
țeles imperativul major exprimat
cu atîta clarviziune de președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu".
In numele tinerilor de la între
prinderea de confecții Călărași, in
ginera Nina Monoranu a arătat :
„Asemenea tuturor tinerilor călărășeni dorim să ne îndeplinim măre
țele sarcini ce le avem pentru dez
voltarea municipiului și județului
Călărași, pentru edificarea socia
lismului pe aceste meleaguri. Dar
pentru a pune în valoare capacita
tea noastră creatoare vrem pace,
vrem liniște, vrem ca inteligența
și știința să fie în slujba progresu
lui, a afirmării păcii și securității.
După cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, multi dintre cei
care au produs bomba de la Hiro
shima au recunoscut că au greșit.
Acum însă situația este de așa na
tură, îneît dacă vor fi din nou fo
losite armele nucleare, nu va mai
avea probabil cine să recunoască
că a greșit. Iată de ce este nevoie
să se acționeze acum, să se facă
totul pentru a determina încetarea
cursei înarmărilor. oprirea am
plasării noilor rachete nucleare, re
tragerea și distrugerea celor exis
tente". „Sîntem ferm hotărîți să
acționăm cu toate forțele pentru
ca nobilele chemări ale secretaralui general al partidului să-și gă
sească înfăptuirea în viață, a arătat
Badiu Bărbieru, secretarul comite
tului U.T.C. al platformei siderur
gice Călărași, fiind conștienți că de
menținerea păcii depinde în mod
fundamental îndeplinirea aspirații
lor noastre de progres si bună
stare. în numele celor 3 500 de ti
neri din platforma siderurgică Că
lărași exprimăm protestul nostru
hotărît față de acțiunile celor care,
lgnorînd voința fermă de pace a
oamenilor muncii de pretutindeni,
vor să pună în pericol viitorul în
tregii omeniri".

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, la încheierea mitingurilor,
participanții au adoptat textul unor telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, in care, exprimînd cele mai alese ginduri
și sentimente de înaltă apreciere față de activitatea neobosită și ini
țiativele strălucite ale secretarului general al partidului, președintele
republicii, consacrate cauzei păcii. înțelegerii și colaborării in Europa
și in lume, tinerii dau glas voinței lor nestrămutate de pace, hotăririi
de a face totul, alături de Întregul nostru popor, de toate popoarele
planetei pentru curmarea cursei înarmărilor, oprirea amplasării noilor
rachete nucleare pe continentul european, retragerea și distrugerea
celor existente, pentru triumful păcii si conlucrării rodnice intre toate
națiunile în același timp, răspunzînd grijii părintești pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu o poartă tineretului, participant! își reafirmă an
gajamentul de a-și spori mereu contribuția la înflorirea patriei, de
a milita pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme
și războaie.
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Tovarășului LIONEL JOSPIN
Prim-secretar al Partidului Socialist Francez
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de prim-secretar al Parti
dului Socialist Francez, am deosebita plăcere să vă adresez călduroase feli
citări și urări de succese în această activitate de înaltă răspundere.
In actualele împrejurări internaționale, considerăm că este de datoria
tuturor partidelor politice, a forțelor democratice și progresiste, a popoare
lor să acționeze în deplină unitate pentru apărarea păcii și preîntimpinarea
războiului, pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor la viață, la
existentă liberă și demnă
Sînt convins că relațiile tradiționale de prietenie existente intre parti
dele noastre se vor dezvolta și pe viitor, spre binele celor două țări și po
poare, al cauzei păcii, securității și independenței naționale, a destinderii și
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

, Celui de-al 38-lea Congres Național
al Partidului Comunist din Marea Britanie
Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al 38-lea Congres
Național al Partidului Comunist din Marea Britanie, comuniștilor, tuturor
oamenilor muncii britanici, un călduros salut tovărășesc împreună cu mesa
jul nostru de prietenie și solidaritate militantă.
Comuniștii români urmăresc cu mult interes și sentimente de ' solidari
tate activitatea desfășurată de Partidul Comunist din Marea Britanie pentru
apărarea intereselor oamenilor muncii, pentru consolidarea unității de ac
țiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice și progresiste din
Marea Britanie interesate în apărarea intereselor vitale ale poporului brita
nic, in victoria cauzei progresului, democrației și socialismului.
Folosim acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție colaborarea rodnică
existentă între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea
Britanie. Totodată, ne exprimăm dorința de a dezvolta și în viitor relațiile de
prietenie, colaborare și solidaritate intemaționalistă dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din Marea Britanie, pe baza principiilor stimei
și respectului reciproc, ale independenței, egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, al respectării dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător politica să internă și externă, formele și mijloacele de
acțiune în lupta împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru transformări
economice și sociale, pentru consolidarea păcii și întărirea colaborării între
toate popoarele lumii.
Ne este plăcut să relevăm, totodată, bunele relații statornicite pe multi
ple planuri intre Republica Socialistă România și Marea Britanie. Dorim să
reafirmăm hotărârea României de a acționa și în viitor pentru amplificarea
și diversificarea legăturilor politice, economice, culturale și tehnico-științifice
intre țările noastre, pentru continuarea conlucrării lor pe arena internațio
nală, cu convingerea că aceasta corespunde intereselor popoarelor român și
britanic, cauzei păcii, destinderii și colaborării în Europa și în lume.
Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor con
gresului, în înfăptuirea hotărârilor ce le veți adopta, precum și în activitatea
ce o depuneți pentru împlinirea aspirațiilor clasei muncitoare, ale poporului
britanic, pentru triumful idealurilor păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ț:
i

Comitetului Central
al Partidului Comunist din Martinica
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, al oamenilor muncii din Republica Socialistă
România, adresăm un cald salut frățesc participanților la lucrările celui de-al
VHI-lea Congres al Partidului Comunist din Martinica.
Folosim acest prilej pentru a exprima și de această dată satisfacția față de
cursul pozitiv pe care îl cunosc relațiile prietenești dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din Martinica, colaborarea lor pe frontul larg al
luptei antiimperialiste, pentru destindere și securitate, pentru pace și progres
în întreaga lume.
Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre
partidele noastre se vor dezvolta și în viitor, vă urăm, dragi tovarăși, succes
deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră. în activitatea
consacrată apărării intereselor vitale ale clasei muncitoare, înaintării pe ca
lea bunăstării și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PROGRAMUL, 1

Jl,bo Telex
11,05 Cultivarea limbii șl a literaturii
române în școală
11,25 Film serial : „Omul din Atlantis**
(color) — episodul li
12,15 Ora de muzică
12.50 La sfîrșlt de săptămînă (parțial
color). • 12,55 — Rugbi : Romania
— Țara Galilor. (Transmisiune de
la stadionul „23 August**). O 14,55
Fotbal : Cipru — România în pre
liminariile campionatului euro
pean. (Transmisiune directă de la
Limassol)
17.50 Columne ale Istoriei
13.05 Săptâmîna politică
18,20 Serial științific : Omul șl natura
(color)

cinema
• Lovind o pasăre de pradă : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15:
13,30; 15,45;
18;
20,15,
MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Haiducii Iul Șaptecal : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Neamul
Șoimăreștilor î DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
• Balul de sîmbătă seara : MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Căruța cu mere :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,
ARTA (21 3186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Pe malul sting al Dunării albastre:
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Misterele Bucureștilor : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30, FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Sfîrșitul nopții 5 MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Aventuri la Marea Neagră s COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 12,30;
15,30;
18,30.
• Baloane de curcubeu — 19,30, Co
losul din Rhodos — 14; 16,45 : PRO
GRESUL (23 94 10).
O Detectivul Toma : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20.
0 Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
• Cintecul e viața mea : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
O Program de desene animate — 9:
11; 13; 17,15; Aleargă cu mine — 15;
19J5 : DOINA (16 35 38).
9 Fata care vinde flori ; BUZEȘTI
50 43 58) — 15; 17,30; 19,45.
>
Călătorul
cu
cătușe :
LIRA
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Limita dorințelor ~ 19,30, Polițistul
ghinionist — 15,30; 17,30 : PACEA
(60 30 85)
0 Rubedeniile : CULTURAL (33 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Atenție la gafe : PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0
Marea
hoinăreală :
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Hercule cucerește Atlantida : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
0 Dublu delict : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 12,30; 16; 19, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 12; 16; 19.
0 Drumul spre victorie : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20,
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,30;
14;
16.30; 19. GIULEȘTI (17 55 46) — 9:
11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS (21 49 46) —
9; 11,45; 14,30; 1*7,15; 20.
0 Cariera mea strălucită :
UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18:
20.
0
Corleone :
DRUMUL
SĂRII
(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Domnul miliard : FERENTARI
(80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30.
O Albinuța î COTROCENI (49 48 48) 15; 17,15; 19,30.
0 Elvis: POPULAR (35 15 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color) • Tine
retul României dorește pacea
10.35 Laudă păcii — (emisiune de clntece șl versuri)
10,45 Teleeneidopedla
20.15 Film serial : „Frontul Invizibil**
(color) — episodul 3
21,05 înregistrări de Ia Concursul na
țional de romanțe „Crizantema de
aur**
21,40 Antologia varietăților
22.15 Telejurnal (parțial color) • Sport
22.35 Invitații Televiziunii
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.35 Film serial t „Karlno". (Episo
dul 5)
20,05 Fantezii muzicale
20.50 Portret componistic
22,15 Telejurnal • Sport
22.35 Bună seara, fete, bună seara,
băieți I

teatre
0 Teatrul

Național (14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Batiștel) : Inocentul — 15,30; 19,30.
0 Opera Română (13 18 57) : Căsătoria
secretă *— 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Ră
ceala — 15; Mobilă și durere — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Li
niște, ne privim în ochi — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 OS) : Stop
pe autostradă —- 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi
tineri din Verona — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Giu

(Urmare din pag. I)
guri (prin specific, această
industrie cere un număr
mare de specialiști, întrucît actul de concepție este
direct incorporat în tehno
logie. in procesul produc
ției). Majoritatea persona
lului muncitor e cu studii
medii. Pentru că si profe
siile cer cunostihțe de fi
zică, chimie, metalurgie,
electronică si altele. In
dustrie de „virf“. Unde ?
La Urzlceni. In fostul tîrg
de cereale și de vite. Cu
fiii isteților țărani ai Bă
răganului.
Alături, o a doua nouă
unitate :
întreprinderea
pentru articole de sport
„Camping**. Și ea unicat
pe economie. Construită în
1978. Produce o apreciabi
lă cantitate de corturi mo
derne. ușoare, trainice. Ca
și alte articole de turism
și camping, de la rucsac
pînă la hanorac. O pro
ducție în totalitate inte
grată si numai cu materie
primă indigenă. Și care se
exportă 65 la sută. Numai
pe devize convertibile. De
exemplu. 200 000 de corturi
pe an... Cine le fabrică ?
Majoritatea
personalului
muncitor — femei. Femei
din Urziceni care și-au în
sușit aici profesii noi. în
apropiere se află noua fa
brică de prelucrare a sfe
clei de zahăr — 4 000 de
tone în 24 de ore.
Pe cealaltă platformă in
dustrială. încă o întreprin
dere nouă, cea de ulei din
soia. Transformă, prin teh
nologii moderne. boabele
de soia coapte de soarele
Bărăganului în uleiuri co
mestibile și derivate. Se

Vizita oficială in țara noastră
a prim viceprim-ministrului guvernului irakian
Vineri s-au încheiat, la București,
convorbirile oficiale între primul
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu. și prim viceprim-ministrul Guvernului Repu
blicii Irak, tovarășul Taha Yassin
Ramadhan.
La încheierea convorbirilor a fost
adoptat un comunicat comun, care
se dă publicității.
★
Președinții celor două părți în Co
misia mixtă guvernamentală de co
operare economică, tehnico-științifică si de comerț, tovarășii Ion Dincă,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. și Hassan Aii. ministrul comer
țului. au semnat un document al
sesiunii extraordinare a Comisiei
mixte guvernamentale, privind am
plificarea cooperării economice si a

schimburilor comerciale dintre cele
două țări.
★
Prim viceprim-ministrul Guvernu
lui Republicii Irak, tovarășul Taha
Yassin Ramadhan, a depus, vineri
dimineața, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru
socialism.
La solemnitate au luat parte
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Stefan
Bârceri, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular
al municipiului București, alte per
soane oficiale.
Au fost prezenți ambasadorul
României la Bagdad și ambasadorul
Irakului la București.
*
Vineri s-a încheiat vizita oficială
în țara noastră a tovarășului Talia

Yassin Ramadhan, prim viceprimministru al Guvernului Republicii
Irak.
La plecare, pe aeroportul Otopeni.
unde erau arborate drapelele de stat
ale României și Irakului, oaspetele a
fost salutat de tovarășii Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, Ion Dincă, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-irakiană de
cooperare economică, tehnico-științifică și de comerț. Ion M. Nicolae,
viceprim-ministru al guvernului, de
miniștri, de alte persoane oficiale.
Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Bagdad și ambasadorul Ira
kului la București.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor două țări.

COMUNICAT COMUN
La Invitația tovarășului Constantin
Dăscălescu, prim-minlstru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
Taha Yassin Ramadhan, membru al
Consiliului Comandamentului Revo
luției, prim viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Irak, a efectuat o
vizită oficială în România, în perioa
da 10—11 noiembrie 1983.
tn cursul vizitei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, l-a
primit pe oaspetele irakian. Cu acest
prilej, tovarășul Taha Yassin Ra
madhan a transmis
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un cordial mesaj de prietenie
din partea tovarășului Saddam Hus
sein. secretar general al Partidului
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Irak, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de prosperitate, progres și
bunăstare poporului român prieten.
Exprimînd mulțumiri pentru mesajul
primit, președintele Republicii Socia
liste România a adresat calde salu
tări șefului statului irakian, cele mai
sincere urări de sănătate și fericire
personală, de pace, progres si pros
peritate poporului irakian prieten.
Intre primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, și
prim viceprim-ministrul Guvernului
Republicii Irak, tovarășul Taha Yas
sin Ramadhan, au avut loc convor
biri oficiale, în cursul cărora părțile
s-au informat reciproc asupra preo
cupărilor actuale ale celor două gu
verne în domeniul dezvoltării econo
mice și sociale, s-a făcut o analiză a
stadiului raporturilor bilaterale și a
perspectivelor lor de dezvoltare și
s-a procedat la un schimb de păreri
asupra unor probleme internaționa
le actuale.
Ambele părți, subliniind cu satis
facție cursul ascendent al raporturi
lor prietenești dintre România și
Irak, au scos în evidentă rolul deter
minant al convorbirilor, înțelegerilor
și hotărârilor luate de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Saddam Hussein, se
cretar general al Partidului Baas
Arab Socialist, președintele Republi
cii Irak, pentru dezvoltarea și adîncirea conlucrării dintre cele două țări
și popoare.
Primul ministru al guvernului ro
mân și prim viceprim-ministrul gu
vernului irakian au reliefat posibili
tățile existente pentru creșterea
schimburilor comerciale și amplifica
rea cooperării economice dintre
România și Irak, în concordanță cu
potențialul în continuă creștere al
lești, 18 04 85) : Pălăria florentină —
18.
0 Teatrul „Nottara" (59 53 15) : Negru
și roșu — 19,30; (sala Studio) : Inele,
cercei, beteală — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită
—
19.30.
0 Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Tache, Ianke și Cadîr — 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Se caută o stea — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Recreația mare — 17.
0 Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77) :
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 17.
0 Circul București (11 01 20) : Popeye
marinarul și corabia veseliei — 16;
19.30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Suflete tari — 19.

găsesc, tot aici, cele două
vechi fabrici ale orașului.
Dar nu mai sint deloc aceleași. Fabrica de cără
mizi s-a metamorfozat în
tr-o modernă întreprindere
de ceramică, producînd o
largă paletă de materiale
speciale, intre care multe
pe bază de poliesteri și
fibre de sticlă, pentru o
multitudine de utilități.
Alături, cea mai veche. în
treprinderea pentru cultu
ra și fermentarea tutunu
lui. A fost creată în 1911,

celor două țări și cu nevoile și inte
resele economiilor lor naționale, pe
baza principiilor egalității în drep
turi, al respectului independenței și
suveranității naționale și al neames
tecului în treburile interne.
Părțile au căzut de acord asupra
necesității intensificării eforturilor
pentru lărgirea și consolidarea coo
perării economice dintre România șl
Irak în domeniile petrochimiei, trans
porturilor feroviare, producerii și
transportului energiei electrice, ma
terialelor de construcții, construcții
lor de locuințe și de drumuri, ex
plorării și exploatării petrolului și
altor resurse minerale, agriculturii
etc. In acest cadru, au fost stabilite
de comun acord măsuri concrete în
vederea creșterii și diversificării
schimburilor comerciale și extinderii
cooperării economice bilaterale.
In timpul vizitei s-au desfășurat
lucrările sesiunii extraordinare a
Comisiei mixte guvernamentale româno-irakiene de cooperare econo
mică, tehnico-științifică și de comerț,
cele două delegații fiind conduse de
tovarășii Ion Dincă, prim viceprimministru al guvernului român, și,
respectiv, Hassan Aii, membru al
Consiliului Comandamentului Revo
luției și ministrul comerțului al Ira
kului, care au semnat documentul
final al reuniunii. Primul ministru
al guvernului român și prim vice
prim-ministrul guvernului irakian
și-au exprimat satisfacția față de
rezultatele acestei sesiuni și au
reafirmat hotărârea guvernelor ce
lor două țări de a pune în aplicare
măsurile convenite în vederea lăr
girii și diversificării conlucrării din
tre România și Irak.
în cadrul schimbului de păreri pri
vind situația internațională, a fost
relevată preocupare^
guvernelor
României și Irakului față de agra
varea încordării situației internațio
nale și s-a reliefat necesitatea înce
tării cursei înarmărilor, trecerii la
dezarmare, si în primul rînd Ia
dezarmare nucleară, lichidării sub
dezvoltării și instaurării noii ordini
economice internaționale, reglemen
tării tuturor disputelor dintre stata
pe cale pașnică.
Exprimînd satisfacția celor două
guverne față de încheierea cu suc
ces a reuniunii de la Madrid și de
convocarea unei Conferințe pentru
măsuri de încredere și securitate și
dezarmare în Europa, cele două părți
au scos în evidență că orice progres
pe calea securității și cooperării in
Europa va exercita o influență
favorabilă în întreaga lume. De
ambele părți, s-a subliniat că în pre
zent este imperios necesar ca în ca
drul convorbirilor de la Geneva sâ se
ajungă la un acord privind neamplasarea de noi rachete Cu rază medie
de acțiune în Europa și retragerea și
distrugerea celor existente, reliefin-

Cronica
„Valorificarea artei tradiționale în
producția de sticlărie de menaj și de
corativă** a constituit tema unui sim
pozion, care a reunit creatori din in
dustria sticlei, specialiști în etnogra
fie si folclor. în estetica produselor
din întreaga țară, precum și membri
ai filialei din Suceava a Asociației
artiștilor plastici. Participantii reali
zează modele reprezentative care vor
fi reunite într-o expoziție în vederea
consultării specialiștilor și a publi
cului larg, urmînd ca, pe baza opțiu
nilor. să fie introduse în producția
de serie, atît pentru piața internă,
cit și pentru export.

care cei mai multi dintre
noi îl știam umil și pră
fuit. parcă resemnat în
uitare, s-au petrecut for
midabile prefaceri. El. a
țîșnit din propria-i țărînă
spre verticala unei forțe
economice noi și surprin
zătoare. Totul în ceva mai
mult de un deceniu. In
epoca celui mai substan
țial progres economic si
social al României, epoca
pe care cu îndreptățire o
numim epoca Ceaușescu.
De aici, de la noua struc-

du-se că această problemă depășește
granițele continentului, punind in
pericol pacea $i stabilitatea interna
țională.
Cele două părți au reafirmat nece
sitatea soluționării globale, juste și
durabile a conflictului din Orientul
Mijlociu, pe baza retragerii Israelu
lui din toate teritoriile arabe ocupate
în 1967 și a recunoașterii drepturilor
inalienabile ale poporului palesti
nian, inclusiv a dreptului la auto
determinare și la crearea unui stat
propriu, independent. Ambele părți
au subliniat necesitatea concentrării
eforturilor la toate nivelurile, inclu
siv în cadrul organizațiilor interna
ționale, pentru realizarea unei regle
mentări politice juste in Orientul
Mijlociu, cu participarea tuturor
părților interesate, inclusiv a O.E.P.,
singurul reprezentant legitim al po
porului palestinian. Totodată, ambele
părți s-au pronunțat pentru retrage
rea necondiționată a trupelor israeliene din Liban, pentru asigurarea
independenței, suveranității, secu
rității. unității naționale și integri
tății teritoriale ale acestei țări.
Ambele părți, exprimîndu-și îngri
jorarea față de continuarea războiu
lui dintre Irak și Iran și de pierde
rile mari umane și materiale cau
zate, au reliefat necesitatea încetării
imediate a ostilităților militare și tre
cerea la o reglementare politică, prin
negocieri, a acestui conflict. în inte
resul celor două popoare vecine, al
păcii și securității în zonă și în lume
și au exprimat sprijinul țărilor lor
față de eforturile exercitate pe plan
internațional în acest scop.
înaltul oaspete irakian și persoa
nele oficiale care l-au însoțit s-au
bucurat de o primire caldă, expresie
a sentimentelor de prietenie stator
nicite intre cele două țări și popoare.
Subliniind atmosfera cordială, de
deplină înțelegere și stimă recipro
că în care s-a desfășurat vizita, am
bele părți și-au exprimat profunda
satisfacție față de rezultatele fruc
tuoase obținute, fiind convinse că
această acțiune se înscrie ca o im
portantă contribuție la consolidarea,
în continuare, a legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două
țări.
Tovarășul Taha Yassin Ramadhan,
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, prim viceprim-mi
nistru al guvernului irakian, expri
mînd calde mulțumiri pentru primi
rea cordială, prietenească, de care
s-a bucurat — împreună cu ceilalți
oaspeți irakieni — în timpul vizitei
în România, a adresat tovarășului
Constantin Dăscălescu, prim-ministru
al guvernului român, invitația de a
efectua o vizită oficială în Irak. In
vitația a fost acceptată cu plăcere,
data vizitei urmînd a fi stabilită
ulterior.

zilei
Recent s-a inaugurat un nou ser
viciu maritim de linie între porturile
Constanta și Trabzon — Turcia. Acesta va asigura pentru beneficiarii
din România si Turcia, precum și din
alte țări, condiții de transport mai
rapid si eficient între Europa si con
tinentul asiatic.
Nava românească „Pașcani" a în
treprinderii de exploatare a flotei
maritime — NAVROM Constanța a
efectuat prima cursă pe această rută,
transportînd la Trabzon o încărcătură
de autovehicule și conteinere de mane
capacitate.

portamentul social. Locui
torii orașului (fii și nepoți
ai tîrgoveților de altădată
sau fii și nepoți ai țăra
nilor din jur) sînt acum
muncitori, maiștri, tehni
cieni. specialiști într-o in
dustrie modernă. Cifra lor.
a celor angajați în noile
activități economice, este
de 11 000. Deci 11 000 de
oameni au dobîndit aici un
nou statut social, un nou
orizont de viată, o cale
largă spre împlinirea per
sonalității.

URZICENI
a rămas neschimbată pînă
în urmă cu cîțiva ani cînd
a fost și ea redimensionată (și sînt în curs de mo
dernizare procesele tehno
logice). Exportă 25—30 la
sută dintre produsele sale.
Să mai numărăm la zes
trea industrială a orașului
noua întreprindere de nu
trețuri concentrate, o fa
brică pentru prestări de
servicii și producție, ate
lierele cooperației mește
șugărești (cu o impresio
nantă producție si ele),
apoi un șantier de con
strucții (aparținînd Trus
tului de construcții mon
taj Ialomița) și. fără a-și
raporta producția la bu
getul orașului, dar ele aflîndu-se, totuși, aici, cu
oameni de aici, cîmpurile
petroliere de foraj si ex
tracție.
Nu-i așa că n-ați fi cre
zut că toate acestea s-ar
putea afla în Urziceni ? Și
iată. în acel Urziceni pe

tură economică a orașului
— ca reflex direct — noua
sa dimensiune socială, ur
banistică. spirituală. S-au
construit în acești ani
blocuri confortabile și fru
moase. cu aproape 3000 de
apartamente. Se văd. iatăle cu flori în ferestre șl
balcoane („Noi dăm apar
tamentele în folosință cu
jardiniere în balcoane șl cu
florile crescute în ele“ —
spune primărița. Iar gestul
mi se pare sublim),.Locuiesc
în aceste apartamente pes
te 8 000 de oameni. Adică
aproximativ jumătate din
cetățenii orașului.
Exact, orașul are acum
ceva peste 17 000 de locui
tori. Cam tot atîti erau și
în urmă cu 12 ani. Creș
terea n-a fost cantitativă,
ci de altă natură. O creș
tere. o maturizare de or
din profesional și cultural,
o creștere a nivelului de
civilizație în toate, de la
natura ocupațiilor la com-

— Vorbiți-ne
despre
dumneavoastră ! — l-am
rugat pe tînărul laborant
C.T.C. Nicolae Petre de la
întreprinderea de ferite.
— Păi ce v-aș putea
spune 7... M-am născut la
Siliștea — Cotorca. am fă
cut o școală profesională
de chimie la Ploiești, apoi
am venit în această între
prindere nouă unde e foar
te frumos să muncești. în
anul în care am venit, am
cunoscut aici. în fabrică, o
fată ; mi-a plăcut, i-a Plă
cut si ei de mine si m-am
căsătorit. Cînd ni s-a năs
cut un copil, ne-a dat în
treprinderea un aparta
ment cu* două camere.
Cînd ni s-a născut si al
doilea copil am primit alt
apartament, cu trei came
re. Mai am cinci frați și
surori. Alți trei dintre ei
lucrează tot aici, la ferite.
Cu mine — patru. Au pri
mit și ei apartamente. Un
alt frate e la fabrica de

zahăr. A primit și el apar
tament. Sora cea mică n-a
primit încă ; nu s-a mări
tat... Mai are timp. Ce pu
team să-mi visez mai
mult 7 Cînd și cum ar fi
putut părinții noștri să ne
dea. după rînduiala veche,
cîte o casă la fiecare ? Și
cîte o meserie bună si fru
moasă ? Și cîte un loc de
muncă 7 Și posibilitatea de
a trăi intr-un oraș ca
ăsta ? Da. sînt foarte mul
țumit.
Nu l-am ales în mod
special ; Nicolae Petre a
fost pur și simplu primul
cu care am stat de vorbă.
Și s-a intîmplat să fie
unul dintre cele mai re
prezentative destine din
oraș. Se întîmplă la Urzi
ceni și un lucru ce ar fl
putut altădată să pară de
necrezut Primărița spune
că sînt numeroase cazurile
în care tineri bucureșteni.
repartizați după absolvire
la Urziceni. nu se mai fac
luntre și punte ca să se
întoarcă în Capitală, ci vin
să ceară casă ! „Ne place
aici, ne place locul de
muncă, ne place orașul,
vrem să ne așezăm aici cu
totul, dați-ne casă !“ Ei
sînt ingineri, medici, pro
fesori. tehnicieni.
Urziceni — unul dintre
nenumăratele
argumente
despre dinamismul epocii
noastre. Multe, extrem de
multe lucruri ce păreau cu
neputință de făcut, ori a
căror realizare se întreză
rea intr-un viitor depărtat,
au devenit realizabile si
chiar s-au realizat in această
epocă.
„epoca
Ceaușescu**. E o realitate,
cea mai pregnantă realita
te, a României socialiste.

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,
Președintele Republicii Populare Angola

LUANDA
Aflînd cu tristețe despre accidentul aviatic de Ia Lubango, care a pro
vocat pierderi de vieți omenești, vă adresez sincere condoleanțe, iar fami
liilor îndoliate sentimente de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Plenara Uniunii arhitecților
în zilele de 10 și 11 noiembrie, în
Capitală a avut loo Plenara Uniunii
arhitecților.
Au participat membri al comite
tului de conducere, reprezentanți ai
filialelor și cercurilor Uniunii arhi
tecților din întreaga țară, arhitecțl
și alți specialiști care lucrează în do
meniul arhitecturii și sistematizării,
care au dezbătut aspecte legate de
implantarea noilor construcții în an
samblul urban existent, în condițiile
transformării orașelor patriei, ca
urmare a industrializării socialiste a
țării și permanentei urbanizări.
Participanții au adoptat textul
unei telegrame adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se subliniază :

Cu profundă stimă și respect pen
tru neobositele dumneavoastră stră
danii de a ilumina căi spre destin
dere și pace în viața internațională,
arhitecții din țara noastră își unesc
glasurile cu ceilalți oameni ai mun
cii din România spre a face cunos
cut opiniei publice mondiale atașa
mentul lor fierbinte la chemările
partidului și statului nostru, militînd
neabătut pentru edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate și
comunismului în patria noastră,
pentru triumful păcii, destinderii,
înțelegerii între popoare, pentru asi
gurarea unei atmosfere constructive
pe planeta noastră, în care și arhi
tecții să-și poată învesti, în și mai
mare măsură, întregul lor talent
creator, pentru binele și fericirea
popoarelor.

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scîntpii**
■ In orașul Codlea a fost pusă
In funcțiune o nouă fabrică de piine, care folosește drept combustibil
cărbunele. Avînd o capacitate de
30 tone pîine în 24 de ore, uni
tatea va aproviziona ți unele loca
lități rurale din jur.
■ Pe șantierul național al tine
retului de la Porțile de Fier II se
află în prezent 1 150 de tineri veniți de pe aproape întreg cuprin
sul țării. Numai în perioada care a
trecut din acest an, ei au realizat
peste prevederile de plan lucrări de
construcții-montaj în valoare de
peste 25 milioane lei.
■ La Exploatarea minieră llba
din județul Maramureș a fost pus
în funcțiune un funicular pasager
pentru transportul sterilului direct
cu vagonetut de mină spre depo
zitare. Acționat de un motor și
avînd o lungime de numai 200 me
tri, funicularul înlocuiește transpor
tul cu autovehicule pe o distanță
de 7 kilometri, economisindu-se
astfel importante cantități de car
buranți și forță de muncă la încăr
cat și descărcat.
■ Orașul Blaj a fost conectat la
lețeaua telefonică automată inter
urbană. Prefixul este 967.
■ Prin folosirea la întreaga lor
capacitate a mașinilor și instala
țiilor, printr-o superioară valorifica
re a materiilor prime, colectivul în

ȘTiFti

treprinderii de conductori electrici
emailați din Zalău a livrat la ex
port, pește prevederile de plan,
produse în valoare de peste 11 mi
lioane lei.
■ Datorită inițiativei muncitorești
„Contul de economii a! grupei sin
dicale" extinsă în 2 865 colective
muncitorești din județul Mureș, în
perioada care a trecut de la înce
putul anului și pînă acum s-au
economisit 235 tone metal, 8 645
tone combustibil convențional, 9,7
milioane kWh energie
electrică,
precum și alte materiale în valoare
de aproape 50 milioane lei. La mai
multe I
■ Sectorul de Industrializare a
Întreprinderii județene de legume
și fructe Bistrița-Nâsăud a fost do
tat cu o linie de fabricație a sucu
lui de mere, avînd capacitatea de
îmbuteliere de 3 000 sticle pe oră.
Noul produs obținut se numește
„Mero", se realizează după o re
țetă proprie, este sută la sută na
tural, iar materia primă din care
se extrage există din abundență pe
plan local.
■ La întreprinderea de reparații
auto din Cluj-Napoca se află in
curs de fabricație remorci pentru
transportul mărfurilor. Ele sînt rea
lizate din piese recuperate și recon
diționate de la autovehicule cla
sate.

SPORTIVE

FOTBAL: Azi, la Limassol, România - Cipru
Pe stadionul „Tslrion** din Limas
sol se va desfășura astăzi meciul
retur dintre selecționatele României
si Ciprului, contînd pentru prelimi
nariile campionatului european de
fotbal.
Din lotul tării noastre fac parte
următorii jucători : Lung. Moraru,
Iordache (portari) ; Rednic. Negrilă,

Ștefănescu. Iorgulescu. Nicolae. Ungureanu (fundași) ; Țieleanu. BSlbnl.
Klein. Hagi. Mulțescu. Augustin
(mijlocași) ; Gabor. Coras. Geolgău
si Cămătaru (atacanți).
în primul joc, disputat anul tre
cut. fotbaliștii români au cîștlgat cu
scorul de 3—1.

Ieri, la Buzău : România (tineret) — Cipru (tineret) 3-2
într-un meci contînd pentru cam
pionatul european de tineret la fot
bal, formația României a întrecut
ieri, la Buzău, cu scorul de 3—2
(0—2), echipa Ciprului. Golurile eehi-

pei române au fost marcate de Burdujan (min. 65, din lovitură de la
11 m) și Sertov (min. 69 și 75), pen
tru oaspeți înscriind Kitos (min. 27)
și Mavros (min. 40).

RUGBI: România — Țara Galilor (la București)
Stadionul „23 August**, din Capi
tală. va găzdui astăzi meciul inter
național de rugbi dintre echipele
reprezentative ale României și Țării
Galilor. Partida va începe la ora
13,00 și va fi condusă de arbitrul
francez Jean-Claude Yache.
Antrenorii celor două selecționate
au anunțat că vor începe jocul cu
următoarele formații
probabile :

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 12 noiembrie, ora 20 — 15
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea va
fi rece, cu cerul variabil, mal mult noros. Vor cădea precipitații, slabe, mai
ales sub formă de lapoviță și ninsoare,
îndeosebi in estul și sudul țării. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, cu
intensificări locale In Moldova, Dobrogea și Muntenia, precum și la munte,

România : V. Ion (A. Dinu) — Aldea. Lungu, Marghescu (Vărzaru),
Fuicu — D. Alexandru, Paraschiv —
Murariu. Șt. Constantin. Rădulescu
— Dumitru. Caragea — Bucan. Munteanu. Pascu (P. Dobre) ; Țara Ga
lilor : Evans — Titley, Ackerman.
Bowen, Hadley — Dacey, Giles —
Pickering. Buttler. Brown — Per
kins. Shaw — Jones, James. Sidman.
predominînd din nordul și estul țării.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
între minus 7 șl plus 3 grade. Izolat
mal coborîte In nordul șl centrul țării.
Iar maximele vor oscila între minus 2
șl plus 8 grade. In București : Vreme
rege, eu cerul temporar noros favorabil
precipitațiilor slabe, mal ales sub for
mă de ninsoare. Vîntul va prezenta in
tensificări temporare predominînd din
sectorul estic. Temperaturile
minime
vor fl, cuprinse între minus 4 și zero
grade, cele maxime vor oscila între 2
șl 6 grade. (Liana Cazacioc, meteorolog
de serviciu).

VALTER ROMAN
în ziua de 11 noiembrie 1983 a
încetat din viață tovarășul Valter
Roman, membru al C.C. al P.C.R.,
vechi militant al mișcării comuniste
și muncitorești.
Născut la 7 octombrie 1913 la Ora
dea. Valter Roman s-a apropiat din
anii tinereții de lupta clasei mun
citoare, intrînd în rindurile partidu
lui comunist în anul 1931. încă din
timpul studenției participă la lupta
partidului împotriva exploatării și
asupririi, pentru drepturi si libertăți
democratice, pentru o viată mai
bună. Arestat în cîteva rinduri de or
ganele de represiune ale regimului
burghezo-moșieresc, pentru activita
tea revoluționară desfășurată în anii
ilegalității. Valter Roman a conti
nuat să militeze pentru idealurile
socialismului și comunismului.
Acționînd în spiritul profundului
internaționalism ce caracterizează
activitatea partidului nostru. Valter
Roman a făcut parte din primul grup
de voluntari români înrolați în bri
găzile internaționale din Spania care
| au luptat, alături de poporul spaniol,
împotriva fascismului.

După victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă de la 23 August
1944, Valter Roman a îndeplinit
munci de răspundere pe linie de
partid si de stat, adueîndu-si contri
buția la înfăptuirea politicii partidu
lui. la transformările revoluționare
ce au avut loc în patria noastră.
Valter Roman a fost membru al
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, al
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice si Sociale, al Academiei
de științe sociale șl politice, direc
tor al Editurii politice. Profesor uni
versitar. doctor în filozofie. Valter
Roman este autorul unor lucrări cu
caracter politic, ideologic si științific.
In semn de prețuire. Valter Roman
a fost distins cu înalte ordine si me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia și cu titlul de „Erou al Muncii
Socialiste**.
Dispariția lui Valter Roman consti
tuie o grea și dureroasă pierdere.
Amintirea sa va rămîne în inimile
celor care l-au cunoscut.

i

NOUAKCHOTT

Perspective ample colaborării multilaterale
dintre România și Mauritania
Șeful statului mauritanian a subliniat importanța
apropiatei vizite pe care o va face în țara noastră
NOUAKCHOTT 11 (Agerpres) —
Mohamed Khouna Ould Haidalla,
președintele Comitetului Militar de
Salvare Națională, șef al statului
Republica Islamică Mauritania, a
transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, un
mesaj de prietenie și un salut cor
dial, precum și satisfacția deosebită
de a-1 putea întîlni în curînd pentru
a continua rodnicul dialog început în
aprilie 1982 la Phenian.
Subliniind importanta vizitei pe
care o va efectua în țara noastră,
șeful statului Republica Islamică
Mauritania a evidențiat hotărîrea
Comitetului Militar de Salvare Na, țională și a guvernului mauritanian

de a se acționa pentru consolidarea,
adîncirea și extinderea raporturilor
de cooperare prietenească cu Româ
nia în domenii de interes comun. El
a reafirmat, de asemenea, dorința de
a se jntensifica conlucrarea celor
două țări pe plan international, în
cadrul O.N.U., al „Grupului celor
77“ și al mișcării de nealiniere, exprimîndu-și aprecierea pentru poli
tica externă consecventă și curajoasă promovată de România pe plan
internațional sub conducerea clarvăzătoare a
președintelui Nicolae
Ceaușescu.
Mesajul a fost transmis cu prilejul
primirii însărcinatului cu afaceri a.i.
al României la Nouakchott, Dimitrie
Stănescu.

Brazzaville: Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale

româno-congoleze de cooperare economică și tehnică
BRAZZAVILLE 11 (Agerpres). —
La Brazzaville s-au încheiat lucră
rile celei de-a IX-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale ro
mâno-congoleze de cooperare eco
nomică și tehnică. în spiritul indica
țiilor și orientărilor stabilite de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Denis
Sassou Nguesso, președintele Comi
tetului Central al Partidului Congolez al Muncii, președintele Republi
cii Populare Congo, delegațiile celor
două țări — conduse de Marin Capisizu, ministru secretar de stat la
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, și Emmanuel Yoka, mi
nistru însărcinat cu cooperarea —
au examinat măsurile privind dez
voltarea în continuare a relațiilor
economice bilaterale. Totodată, în

K

lumina Înțelegerilor convenite cu
prilejul întîlnirilor la nivel înalt, a
fost analizat stadiul raporturilor
economice dintre cele două țări,
evidențiindu-se bunele relații de co
laborare și prietenie stabilite între
România și Congo, rezultatele pozi
tive obținute pe linia intensificării
cooperării economice.
în ultima zi a lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisia mixtă
au semnat protocolul sesiunii, care
prevede dezvoltarea colaborării și
cooperării româno-congoleze în do
menii de interes reciproc, cum sînt
cel forestier, agricol, minier și ener
getic.
Cu prilejul lucrărilor comisiei,
șeful delegației române a avut întîlniri și discuții cu Jean Itadi,
ministrul industriei și pescuitului,
și cu Pierre Nze, ministrul aface
rilor externe al R. P. Congo.

Conferința generală a F.A. O
Intervenția șefului
ROMA 11 (Agerpres). — La Roma
continuă lucrările celei de-a XXII-a
sesiuni a Conferinței generale a Or
ganizației O.N.U. pentru Alimentație
și Agricultură (F.A.O.), în cadrul că
reia sînt examinate probleme legate
de situația mondială a alimentației,
programul de lucru și bugetul F.A.O.
pe perioada 1984—1985.
In cadrul lucrărilor a luat cuvîntul •
CARACAS 11 (Agerpres). — In
America Latină, peste 11 milioane
de copii în vîrstă de pînă la cinci
ani suferă de malnutriție, iar din
aceștia un milion iși pierd viața
anual, ca urmare a deficiențelor
în alimentație — a declarat, la Ca
racas, Abraham Horwitz, directorul
Oficiului Sanitar Panamerican.
Pe de altă parte — a adăugat el
— 76 la sută din populația conti-

delegației române
șeful delegației române, Ion Teșu,
ministrul agriculturii și al industriei
alimentare, care a expus pe larg po
ziția României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu, cu privire la pro
blemele subdezvoltării, la necesita
tea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, a făuririi unei
lumi mai bune și mai drepte.
nentulul trăiește în țări unde
rata mortalității depășește 50 la
sută — relevă agenția Prensa
Latina, Horwitz, a menționat, în
context, necesitatea ca guvernele
statelor latino-americane să iniție
ze programe menite să rezolve
problema sărăciei, aceasta fiind
strîns legată de asigurarea sănătății
locuitorilor.

Argumente in favoarea sprijinirii
in curs de dezvoltare
VIENA 11 (Agerpres). — Totalul
datoriilor externe ale țărilor în curs
de dezvoltare — care ajunsese la
625 miliarde de dolari la sfîrșitul
anului 1982, față de numai 90 mili
arde în 1970 — reprezintă numai
aproximativ 10 la sută din produsul
național brut al țărilor industriali
zate — a arătat directorul general
al celei mai mari bănci din Austria,
„Creditanstalt Bankverein", Hanne^
Androsch. El a subliniat că necesarul de credite al țărilor în curs de
dezvoltare s-ar ridica anual la nu
mai 1 la sută din totalul produsului

național brut al statelor industriali
zate — exact suma pe care acestea
ar fi trebuit să o canalizeze spre
fondul de dezvoltare, destinat țărilor
sărace. H. Androsch își exprimă pă
rerea că, în condițiile în care produsul național brut se ridică, la
nivel mondial, la circa 10 000 miliarde dolari, suma pe care țările în
curs de dezvoltare o datorează diverșilor creditori nu afectează într-un
mod semnificativ posibilitățile de
finanțare de care țările industrializate dispun în continuare.

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno
TRIPOLI 11 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, au fost transmise un mesaj
de prietenie, împreună cu cele mai
bune urări, colonelului Moammer
El Geddafi, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare
Socialiste.
Colonelul Moammer El Geddafl a
mulțumit pentru mesajul și urările
primite și a rugat să se transmită
președintelui Nicolae Ceaușescu cele
mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, de bunăstare și pro
gres poporului român prieten.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către conducăto
rul Marii Revoluții de la 1 Septem
brie al Jamahiriei Arabe Libiene
Populare Socialiste a ministrului
apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel
Constantin Olteanu, care, în fruntea
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HELSINKI 11 (Agerpres) — în ca
drul vizitei pe care o efectuează în
Finlanda, ministrul afacerilor exter
ne, Ștefan Andrei, a fost primit de
primul ministru al Republicii Fin
landa, Kalevi Sorsa.
în cursul întrevederii, a fost apre
ciată dezvoltarea schimburilor și coo
perării dintre România și Finlanda

unei delegații. întreprinde o vizită
oficială in Jamahiria Libiană.
In cursul convorbirii a fost releva
tă cu satisfacție dezvoltarea continuă
a relațiilor de prietenie și de co
laborare fructuoasă româno-libiene,
rezultat al acordurilor și înțelegeri
lor convenite cu ocazia întîlnirilor
la nivel înalt.
Conducătorul Marii Revoluții de
Ia 1 Septembrie a exprimat aprecieri
deosebite față de eforturile Româ
niei, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu pentru reducerea încor
dării în lume, reglementarea dife
rendelor dintre state pe cale pașnică,
pentru realizarea unei dezarmări ge
nerale, și în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, edificarea noii ordini
economice internaționale, democra
tizarea întregii vieți internaționale,
întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și
prietenie.
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pe diverse planuri și s-a subliniat că
trebuie depuse eforturi mai active
pentru ridicarea susținută a relațiilor
comerciale și de cooperare econo
mică la nivelul raporturilor politice
dintre cele două state, al potenția
lului înalt tehnico-științific și de
producție industrială de care dispun
cele două economii naționale.

In sprijinul unei soluții
■■
negociate a situației
conflictuale

Noi acțiuni împotriva cursei înarmărilor
întîlnire a reprezentanților partidelor politice
și organizațiilor sociale din Norvegia, Danemarca,
Suedia și Finlanda
STOCKHOLM 11 (Agerpres). La Stockholm a avut loc o întîl
nire a reprezentanților partidelor
politice și organizațiilor sociale din
Norvegia, Danemarca, Suedia și
Finlanda, care se pronunță în fa
voarea creării unei zone libere de
arme nucleare în nordul continen
tului european. A fost hotărită
crearea unui grup de lucru care să
pregătească conferința, programată
să se desfășoare la Stockholm, în
1984, al cărei scop este elaborarea
unei platforme comune a țărilor
nordice în problemele legate de
transformarea regiunii de nord a
continentului într-o zonă denuclearizată.

Credrea unei zone denuclearizate
în Europa de nord - au relevat
participanții la întîlnire — trebuie
considerată ca o verigă în soluțio
narea problemei globale a dezar
mării.

★
In Folketingul (parlamentul) da
nez au avut loc dezbateri asupra
problemelor dezarmării și strategiei
atomice a N.A.T.O. Deputății au
adoptat o rezoluție, prezentată de
Partidul Social din Danemarca,
care cheamă guvernul să militeze
activ pentru ca Danemarca să rămînă o țară liberă de arme nu
cleare, pe calea transformării Eu
ropei de nord într-o zonă denuclearizată.

Sindicatele vest-germane se pronunță
împotriva amplasării noilor rachete în R.F.G
BONN - Conducerea Uniunii
sindicatelor vest-germane — orga
nizație care numără 7,75 milioane
de membri — s-a pronunțat, in
cadrul unei reuniuni, împotriva am
plasării rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune pe teritoriul
la reuvest-german. Participanții
T
niune au cerutt membrilor de sindicat să solicite deputaților care îi
reprezintă in Bundestag sâ respingă planul prlvind desfășurarea

acestor rachete pe teritoriul vestw german. Agenția U.P.I. reamintește
că, în zilele de 21 și 22 noiembrie,
va avea loc dezbaterea, în parla
mentul vest-german, a planului de
amplasare a rachetelor americane
în R.F.G. Conducerea uniunii sin
dicale vest-germane se pronunță
atît împotriva instalării de noi
rachete cu rază medie de acțiune,
cît și pentru retragerea celor exis
tente.

Națiunile Unite 11 (Agerpres). —
In plenara Adunării Generale a
O.N.U. s-a încheiat examinarea punc
tului referitor la situația din Ameri
ca Centrală, pe marginea căruia au
luat cuvîntul reprezentanții unui nu
măr de peste 60 de state. Majoritatea
covîrșitoare a vorbitorilor au con
damnat recurgerea la forță și ames
tecul Străin în treburile interne ale
țărilor din America Centrală și au
cerut să se pună capăt neîntirziat in
gerințelor din afară, să se depună
toate eforturile pentru soluționarea
diferendelor existente în regiune prin
mijloace politice, pașnice.
In plenara Adunării Generale a
fost prezentat un proiect de rezoluție
in această problemă, avînd drept
coautori Nicaragua, Guyana, Volta
Superioară, Congo. Etiopia si Sao ■
Tome și Principe, care. între altele,
condamnă amestecul străin și actele
de agresiune împotriva țărilor din re
giune. în special împotriva Republi
cii Nicaragua, și reafirmă drepturile
tuturor statelor de a trăi în pace si
de a-și hotărî singure soarta, fără
nici 'un amestec din afară și fără nici
un fel de intervenții, indiferent sub
ce formă ar fi întreprinse acestea.

BRUXELLES — Studenții de la
mai multe universități din Belgia
au organizat, la Bruxelles, o mare
demonstrație de protest împotriva
planurilor de amplasare a noi ray^chete nucleare în Europa, cerind

CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — într-o declarație dată publi
cității la Ciudad de Mexico, s-a anunțat că președintele Mexicului.
Miguel de la Madrid, a avansat pro
puneri concrete S.U.A. și Republicii
Nicaragua în sensul găsirii unei so
luții negociate pentru situația conflictuală din America Centrală — trans
mite agenția France Presse. Deși nu
s-au făcut precizări, ministrul de ex
terne mexican. Bernardo Sepulveda,
a arătat că este vorba despre o ini
țiativă care respinge ferm interven
țiile si amestecul străin, directe sau
indirecte. în America Centrală, folo
sirea sau amenințarea cu folosirea
forței în raporturile Internaționale,
preconizînd soluționarea pe căi poli
tice. prin negocieri, a tuturor contro
verselor. respectîndu-se principiul
autodeterminării popoarelor.

CONSULTĂRI NICARAGUA „GRUPUL
DE LA CONTADORA"
MANAGUA 11 (Agerpres). — Co
ordonatorul Juntei Guvernului de
Reconstrucție Națională din Nica
ragua. Daniel Ortega Saavedra, a
inițiat o suită de consultări cu ță
rile membre ale „Grupului de la
Contadora" — Columbia. Mexic, Pa
nama și Venezuela — în vederea
găsirii unei soluții viabile șl eficien
te pentru situația din America Cen
trală — s-a anunțat oficial la Ma
nagua, transmite agenția Nueva Ni
caragua.

Deschiderea lucrărilor
Congresului Partidului
Comunist din S.U.A.

Protest al studenților belgieni
eliminarea armelor nucleare de pe
întregul continent. Participanții au
evidențiat pericolul pe care îl com
portă pentru popoarele europene
prezența și sporirea arsenalelor nu
cleare în Europa.

SOFIA 11 (Agerpres). — In capi
tala R.P. Bulgaria s-a desfășurat Intîlnirea consultativă a președinților
parlamentelor statelor participante la
Tratatul de la Varșovia.

DEZBATERI IN ADUNAREA
GENERALA A O.N.U.

PROPUNERI
ALE GUVERNULUI MEXICAN

APĂRÎND PACEA, APĂRĂM VIAȚA

ÎNCHEIEREA intilnirii consultative
A PREȘEDINȚILOR PARLAMENTELOR DIN STATELE
PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

NEW YORK 11 (Agerpres) — La
Cleveland s-au deschis lucrările ce
lui de-al XXIII-lea Congres al Par
tidului Comunist din S.U.A., la care
participă aproximativ 500 de delegați.
Iau parte, de asemenea, delegații ale
partidelor comuniste din 40 de țări.
Congresul a fost deschis de Henry
Winston, președinte național al P.C.
din S.U.A. Raportul la congres a fost
prezentat de Gus Hali, secretar- ge
neral al partidului.

APEL
către parlamentele statelor participante la Conferința
pentru securitate și cooperare In Europa
Noi. reprezentanții organelor legis
lative supreme ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia —
ai Adunării Populare a Republicii
Populare Bulgaria. Adunării Fede
rale a Republicii Socialiste Ceho
slovace. Camerei Populare a Repu
blicii Democrate Germane. Seimului
Republicii Populare Polone. Marii
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste Ro-mânia. Adunării de Stat
a Republicii Populare Ungare și So
vietului Suprem al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — reuniți la
Sofia pentru dezbaterea unor pro
bleme internaționale actuale. îndeo
sebi legate de situația periculoasă
de pe continentul european, consi
derăm că este de datoria noastră ca.
exprimînd voința popoarelor noastre,
să ne adresăm parlamentelor statelor
participante la Conferința pentru
securitate și cooperare în Europa cu
următorul mesaj.
In acest moment critic se hotărăște
problema : va merge Europa pe ca
lea reducerii nivelului arsenalelor
nucleare sau pe calea sporirii masive
în continuare a înarmărilor. Pregă
tirile amplasării în viitorul apropiat
a noilor rachete nucleare americane
pe pămîntul Europei, în caz că se
realizează, vor constitui un pas
ostil la adresa păcii.
Noi considerăm că sarcina cea mai
importantă și urgentă a europenilor
și a tuturor oamenilor de bună cre
dință este preîntîmpinarea unei ase
menea evoluții periculoase a eveni
mentelor. care ar duce la creșterea în
continuare și mai serioasă a tensiu
nii, la sporirea pericolului unei ca
tastrofe nucleare. Este în interesul
lor să nu permită transformarea te
ritoriilor țărilor vest-europene într-o
rampă de lansare a armelor racheto-nucleare americane, îndreptate
împotriva țărilor socialiste, să înlă
ture pericolul nudlear din Europa, să
întărească securitatea pe continentul
nostru și în lume.
Realizarea unei înțelegeri consti
tuie scopul și sensul liniei pe care au
promovat-o și o promovează cu per
severență țările socialiste în proble
mele limitării și reducerii armamen
telor nucleare în Europa. Ele se pro
nunță pentru o soluție .radicală : eli
berarea deplină a Europei de armele
nucleare, atît cu rază medie de ac
țiune'. cît și tactice. Realizarea aces
tei propuneri, formulată de Uniunea
Sovietică la negocierile de la Geneva,
ar corespunde întru totul intereselor
fundamentale ale popoarelor europe
ne, obiectivelor întăririi păcii gene
rale, stabilității și colaborării inter
naționale.
Acum, mai mult ca orieînd. se pune
cu acuitate problema, ca la negocieri
să se ajungă cît mai repede, fără în
grădirea acestora printr-un termen
stabilit în mod arbitrar, la o înțele
gere reciproc acceptabilă, care să
prevadă renunțarea la amplasarea
in Europa a noilor rachete nucleare
cu rază medie de acțiune și redu
cerea radicală a mijloacelor nucleare
cu rază medie de acțiune existente,
în vederea opririi cursei înarmări
lor nucleare, Uniunea Sovietică și
alte , țări socialiste au prezentat o
serie de inițiative importante și
curajoase, orientate în direcția re
ducerii temeinice, radicale a înarmă
rilor nucleare, pe o bază onestă și
echitabilă, respectîndu-se cu adevă
rat interesele securității fiecărei
părți, inclusiv propunerea sovietică

)

OPINII Șl LUĂRI DE POZIȚIE IN NUMEROASE

In interesul aspirațiilor vitale
ale poporului palestinian
Opinia publică din țara noastră a
luat cunoștință cu sentimente de
neliniște și vie îngrijorare de luptele
fratricide dintre grupările palestinie
ne din nordul Libanului. După cum
relatează agențiile de presă, au loc
confruntări armate soldate cu nu
meroase victime, cu morți și răniți și
importante pagube materiale — ceea
ce sporește și mai mult suferințele
tragice ale poporului palestinian atît
de greu încercat. Este o situație deo
sebit de gravă. întrucît confruntările
armate au loc în rîndurile organiza
ției „Al Fatah". în general ale Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), adică tocmai acele for
te care se află în fruntea luptei pen
tru promovarea și respectarea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian.
Așa cum s-a arătat și în Declarația
„Agerpres", dată ieri publicității, aceste ciocniri si confruntări armate
nu pot decît să aducă prejudicii din
cele mai grave luptei poporului pa
lestinian, înfăptuirii aspirațiilor sale
vitale, inclusiv a dreptului la auto
determinare. la constituirea unui stat
propriu, independent. In același timp,
actualele evenimente adaugă noi com
plicații situației și așa atît de com
plexe din Orientul Mijlociu, contri
buie la înăsprirea focarului de în
cordare din Liban și întregul Orient
Mijlociu, creează riscurile unor evo
luții cu consecințe imprevizibile in
această zonă atît de nevralgică pentru
soarta păcii mondiale.
Poporul român, care, cum este
bine știut, și-a manifestat in per
manență sprijinul și solidaritatea
militantă față de cauza dreaptă a
poporului palestinian, față de năzu
ințele sale de a trăi intr-un stat
propriu, liber și independent, iși ex
primă profundul regret față de di
sensiunile apărute în cadrul „Al
Fatah", al mișcării palestiniene in
general.
Tncă la plenara, din iulie a.c. a
C.C. al P.C.R.. dind expresie preo
cupării fată de situația creată in
cadrul O.E.P.. tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU arăta : „Fără a ne amesteca în treburile interne ale Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei, doresc- să exprim îngrijorarea

noastră prietenească față de uiiele
disensiuni apărute și să exprim spe
ranța că ele vor fi depășite în cel
mai scurt timp. în actualele împre
jurări, unitatea Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, a organizații
lor palestiniene, in frunte cu pre
ședintele O.E.P.,’ Yasser Arafat, este
mai necesară ca orieînd. Se cere să
fie puse mai presus de orice inte
resele poporului palestinian, asigu
rarea dreptului său la autodetermi
nare, la realizarea păcii trainice în
Orientul Mijlociu".
Așa cum este știut, ca unic repre
zentant legitim al poporului palesti
nian. O.E.P.. în frunte cu Yasser
Arafat.
președintele
Comitetului
Executiv al organizației, s-a situat
constant in avangarda acestui po
por, a acționat neabătut pentru re
dobândirea
drepturilor
sale fi
rești. La fel. este bine cunoscut
că ponorul nostru, România socia
listă și-au manifestat activ solidari
tatea si s-au aflat întotdeauna, în
mod ferm și consecvent, de partea
cauzei juste a poporului palestinian,
a dreptului său indestructibil de a fi
stăpîn pe propria soartă Este
profund semnificativ că România s-a
numărat printre primele state din
lume care au recunoscut O.E.P. ca
singurul reprezentant autorizat și le
gitim al acestui popor.
Această poziție principială, stator
nică Si-a găsit ilustrarea cea mai
concludentă în multiplele intîlniri
prietenești care au avut loc între
președintele Nicolae Ceaușescu si to
varășul Yasser Arafat, de fiecare
dată conducătorul partidului șl statu
lui nostru reafirmîndu-și sprijinul
hotărît pentru soluționarea proble
mei poporului palestinian, ca problemă-cheie. centrală a reglementării si
tuației din Orientul Mijlociu.
In această lumină, poporul nostru
nu poate decît să-și manifeste neli
niștea si preocuparea fată de evolu
țiile regretabile din rîndurile orga
nizației .Al Fatah" și ale O.E.P.. toc
mai pentru că actualele evenimente
se răsfrîng negativ asupra cauzei po
porului palestinian, cit și a ansam
blului situației din zonă» Confruntă
rile. și cu atît mai mult ciocnirile ar-

mate, nu constituie și nu pot consti
tui în nici un fel o cale care să
slujească obiectivelor pentru care
luptă poporul palestinian, ci, dim
potrivă. sînt de natură să slăbească,
să dăuneze grav acestei lupte. Inte
resele fundamentale ale poporului
palestinian impun ca. indiferent de
deosebirile de vederi privind modali
tățile și liniile de acțiune pentru afirmarea drepturilor acestui popor, să
se facă totul pentru încetarea lupte
lor fratricide, pentru depășirea si
tuației create și soluționarea diver
gentelor de către palestinienii înșiși,
și nu prin recurgerea la arme, ci pe
cale politică, prin discuții, prin trata
tive, punîndu-6e mai presus de orice
cauza unității. în actualele împreju
rări internaționale, unitatea O.E.P.,
în frunte cu Yasser Arafat, este, o ne
cesitate vitală pentru ca această or
ganizație să poată conduce poporul
palestinian la victoria cauzei sale
drepte, la asigurarea dreptului său
inalienabil la autodeterminare.
In același timp, așa cum a subli
niat in repetate rînduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o cerință esențială
pentru instaurarea unei păci globale
în Orientul Mijlociu o constituie în
tărirea solidarității și unității tuturor
popoarelor arabe. Cu cit se va ma
nifesta mai puternic o asemenea uni
tate, cu atît vor înregistra progrese
mai marcante cauza poporului pales
tinian și. în general, interesele po
poarelor arabe.
Ca prieten apropiat și sincer al
poporului palestinian, poporul român,
opinia- noastră publică, reafirmîndu-și solidaritatea cu lupta O.E.P.,
sub conducerea președintelui Yasser
Arafat, exprimă speranța că actualele
disensiuni și confruntări armăte vor
lua imediat sfîrșit, că se va asigura
respectarea acordului de încetare a
focului, că se vor putea găsi soluții
care sâ conducă la refacerea, și în
tărirea unității de acțiune a mișcării
palestiniene, la întărirea O.ț.P. și
consolidarea rolului său în Soluțio
narea crizei din Orientul Mijlociu —
în interesul tuturor popoarelor aces
tei zone, al păcii mondiale.

R. CAPLESCU

pentru încetarea

luptelor

sub
BEIRUT 11 (Agerpres) — Yasser
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, a anunțat că o înce
tare a focului a intervenit pe toate
fronturile între forțele combatante
ale organizației „Al Fatah" și disidenți din cadrul aceleiași organizații
— informează agenția France Presse.
După cum informează agenția pa
lestiniană de presă W.A.F.A., în zona
taberei de refugiați palestinieni Ba
dawi și a orașului învecinat Tripoli,
au continuat totuși, sporadic, tirurile
efectuate asupra pozițiilor forțelor
combatante ale organizației „Al Fatah" de către disidenți din aceeași
organizație.
AMMAN 11 (Agerpres).
. _ .
, — După
cum informează agenția W.A.F.Â.,
in teritoriile ocupate din Cisiordania
și Gaza continuă acțiunile de sprijin
și solidaritate față de Organizația
pentru Eliberarea Palestinei, față de
conducerea ei' legitimă, în frunte cu
Yasser Arafat, se lansează apeluri la
încetarea luptelor din cadrul „Al ■
Fatal/.'. In partea răsăriteană a Ieru
salimului a avut loc, vineri, o de
monstrație de masă in sprijinul pre
ședintelui Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat. La Nablus au
fost arborate steaguri palestiniene,
însoțite de portrete ale președintelui
Comitetului Executiv al O.E.P. La
Universitatea din Hebron, studenții
s-au pronunțat pentru menținerea
încetării focului în nordul Libanului,
au cerut ca disputele din cadrul miș
cării „Al Fatah" să fie soluționate in
cadrul legitim al mișcării și în con
formitate cu hotăririle Consiliului
Național Palestinian. Acțiuni similare
au avut loc la Bethleem și Nazareth,
relatează agenția W.A.F.A.

TUNIS 11 (Agerpres). — Camera
Deputaților a Tunisiei (parlamentul)
și-a exprimat sprijinul său „față de
conducerea palestiniană legitimă a
O.E.P.. reprezentant unic și legitim
al poporului palestinian, sub condu
cerea lui Yasser Arafat". Intr-un me
saj transmis președintelui Comitetu
lui Executiv ai O.E.P.. deputății tunisieni au „condamnat orice confrun
tare fratricidă între palestinieni si

fratricide

conducerea

și refacerea
sa

ȚĂRI

unității O.E.P.,

legitimă

orice vărsare de singe între tovarăși
de arme și de luptă", relevă agenția
France Presse.

ATENA 11 (Agerpres). — într-o
declarație dată publicității la Atena,
țările membre ale C.E.E. și-au expri
mat „profunda . neliniște- în legătură
cu luptele care se desfășoară în pre
zent în nordul Libanului și care pro
voacă suferințe intolerabile și pier
deri importante, de vieți omenești în
rindul populației civile, atît palesti
niene, cît și libaneze". „Noul val de
violențe face mai necesară decît ori
eînd găsirea, prin negocieri, a unei
soluții pentru problemele regiunii.
Dreptul la autodeterminare al po
porului palestinian, cu toate conse
cințele care decurg din aceasta, râmîne un principiu fundamental pen
tru realizarea unei soluții globale,
juste și trainice a conflictului" — se
subliniază în declarație.
ATENA 11 (Agerpres). — Primul
ministru al Greciei, Andreas Papandreu. a transmis o telegramă de
sprijin și solidaritate președintelui
Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser
Arafat, transmite agenția palestinia
nă de presă W.A.F.A. Premierul elen
l-a asigurat pe Yasser Arafat de spri
jinul său total în actuala perioadă
critică.

LISABONA 11 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Portugaliei. Mario
Soares, a adresat un mesaj lui
Yasser Arafat. în care lși exprimă
sprijinul față de președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei — a anun
țat un purtător de cuvînt oficial.
Premierul portughez a afirmat că
este „șocat de războiul fratricid dintre fracțiunile din rindul O.E.P.".
care „pune în pericol cauza poporului palestinian martirizat". Soares
și-a exprimat „preocuparea si solidaritatea" cu Yasser Arafat.

DELHI 11 (Agerpres). — Primul
ministru al Indiei, Indira Gandhi,
președintele în exercițiu al mișcării
de nealiniere, este serios preocupat
de luptele dintre fracțiunile din rîndul O.E.P. si se află în contact cu

In încheierea lucrărilor, care au
decurs într-o atmosferă de lucru, to
vărășească, a fost adoptat un Apel
către parlamentele statelor partici
pante la Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa.

toate părțile implicate pentru resta
bilirea păcii — a declarat ministrul
indian al afacerilor externe, Narasimha Rao, citat de agenția P.T.I.
BELGRAD 11 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt oficial al R.S.F.
Iugoslavia, Svetislav Vuiovici, a
apreciat conflictele fratricide din
nordul Libanului drept foarte peri
culoase, întrucît ele duc la slăbirea
O.E.P., afectează lupta națională a
poporului pâlestinian, condusă de
reprezentanții săi legitimi aleși, și
provoacă mari victime omenești,
transmite agenția Taniug. Purtătorul
de cuvint a subliniat necesitatea de
a se trece la soluționarea pașnică a
problemelor litigioase care au dus la
o asemenea evoluție a situației din
zonă. „Este necesar, totodată, ca
O.E.P. să-și mențină rolul de factor
de sine stătător in reglementarea
crizei din Orientul Mijlociu și a pro
blemei palestiniene", a adăugat el.

BERLIN 11 (Agerpres). — R. D.
Germană urmărește cu cea mai
mare îngrijorare escaladarea con
fruntărilor armate între grupări pa
lestiniene din nordul Libanului, se
arată intr-o declarație a Ministerului
de Externe al R.D.G., transmisă de
agenția A.D.N. Declarația subliniază
solidaritatea R.D.G. cu lupta O.E.P.
și a conducătorului ei. Yasser Arafat.

NICOSIA Îl (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kyprianou,
a lansat „un apel tuturor pentru a
pune capăt luptelor fratricide și văr
sării de singe" intre palestinieni. El
a adăugat — potrivit agenției France
Presse — că „în măsura mijloacelor
de care dispune. Ciprul este gata să
contribuie și să-și ofere întregul
ajutor în această direcție".

PARIS 11 (Agerpres). — In cadrul
unei dezbateri în Senat, ministrul
afacerilor externe al Franței. Claude
Cheysson, a declarat — referindu-se
la evenimentele din nordul Libanu
lui — că „la Tripoli este amenințată
existența unei organizații. Dispari
ția ei aț șoca conștiința universală și
ar reprezenta un recul foarte grav
al posibilității unei negocieri în
această parte a lumii" — a relatat el.

privind lichidarea tuturor rachetelor
care sînt supuse reducerii. Aceste
inițiative reprezintă o punte directă
spre înțelegere.
Amplasarea rachetelor nucleare
americane pe continentul european
ar pune în pericol tot ceea ce s-a
realizat pozitiv prin eforturi colecti
ve în cadrul procesului general-european, perspectivele dezvoltării în
continuare stabilite recent la reu
niunea de la Madrid.
Apreciind pozitiv rezultatele reu
niunii de la Madrid, considerăm că
în prezent este deosebit de impor
tant ca toate statele europene să ac
ționeze pentru consolidarea acestora.
Ținînd seama de rezultatele con
structive ale celei de-a V-a Confe
rințe interparlamentare pe proble
mele securității și cooperării în Eu
ropa, ne pronunțăm pentru intensi
ficarea colaborării între parlamen
tele europene.
Noi sîntem convinși că o înțele
gere este încă posibilă. Sînt nece
sare numai voința politică și dispo
nibilitatea ambelor părți de a se con
duce neabătut după principiul egali
tății și securității egale, de a res
pecta o singură cerință, absolut
necesară : echilibrul forțelor în Eu
ropa în ceea ce privește armamen
tele nucleare cu rază medie de ac
țiune nu trebuie să fie încălcat.
Acest echilibru trebuie să se reali
zeze nu prin sporirea înarmărilor
nucleare, ci prin reducerea lor la
niveluri cît mai scăzute.
In rezolvarea acestei probleme
dintre cele mai grave, este necesar
ca parlamentele, luînd în conside
rare părerile păturilor largi ale
populației, să-șl aducă propria con
tribuție la înlăturarea marelui peri
col care amenință Europa și întrea
ga lume, și aceasta cu atît mai mult
cu cît problema respectivă are o im
portanță vitală pentru fiecare țară,
pentru toată Europa, pentru întrea
ga omenire.
In numele parlamentelor țărilor
noastre, ne adresăm parlamentelor
statelor participante Ia Conferința
pentru securitate și cooperare în
Europa, a căror voce trebuie să fie
ascultată, cu prezentul apel de a-și
aduce întreaga contribuție la înfăp
tuirea unei dezarmări nucleare efec
tive. de a face tot ceea ce depinde de
ele pentru a asigura popoarelor un
viitor fără nici o amenințare. Ra
țiunea trebuie să triumfe.
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LA FRAGA a fost dat publici-1
tății comunicatul privind convor
birile dintre Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ce- ,
hoslovacia, președintele R. S. Ce-1
hoslovace, și Janos Kadar, prim- ■
secretar al C.C. al P.M.S.U., care
a întreprins o vizită prietenească!
de lucru in Cehoslovacia. După cum |
transmite agenția C.T.K., părțile
. și-au exprimat satisfacția ’ față ’de.
I evoluția relațiilor bilaterale și au I
1 discutat posibilitățile dezvoltării1
lor în continuare. Au fost discuta| te, de asemenea, probleme interna- I
I ționale de interes comun.
ÎNCHEIEREA convorbirilor
I NIPONO-AMERICANE. La Tokio |
I s-au încheiat, joi. convorbirile ofi- I
ciale dintre președintele S.U.A.,
! Ronald Reagan, aflat în vizită în I
| Japonia, și primul ministru nipon, I
Yasuhiro Nakasone, relatează a. gențiile U.P.I. și France Presse. In ■
declarații separate. Reagan și Na• kasone au trecut în revistă, intre I
altele, problemele comerciale diI vergente dintre cele două țări. Pre- I
I ședințele american a recunoscut că |
diferendele comerciale dintre Ja. ponia și S.U.A. nu vor putea fi so- i
I luționate ..peste noapte" și a cerut I
deschiderea mai largă a pieței ni- 1
pone pentru produsele americane.
I Premierul japonez s-a plins de ni- |
I velul ridicat al dobînzilor bancare I
americane șl de noile reglementări
■ cu caracter protectionist din S.U.A. i
J în probleme internaționale, părțile I
au reafirmat pozițiile cunoscute
i
celor două țări, angajîndu-se
I insă să întărească „alianța" dintre |
I ele.
LA MOSCOVA au avut loc con- .
I vorbiri între Andrei Gromîko, prim- I
I vicepreședinte al Consiliului de I
Miniștri, ministrul afacerilor exI terne al U.R.S.S., și Abdel Halim |
I Khaddam, vicepre'mier și ministru I
al afacerilor externe al Siriei.
. După
cum
relatează
agenția.
T.A.S.S., convorbirile au prilejuit I
un schimb de păreri în probleme •
privind situația din Liban și. înI deosebi, din zona Tripoli, situată I
I în nordul țării.
DECLARAȚIE A P.C. DIN AR
GENTINA. Secretariatul Politic al I
I C.C. al Partidului Comunist din |
Argentina a dat publicității o deI claratie în care apreciază că re- i
I zultatul alegerilor generale desfă
șurate recent deschide noi perspec■ tive pentru o dezvoltare democra
tică a tării. Comuniștii argenti1 nieni — subliniază declarația — *
vor sprijini Uniunea Civică RadiI cală, de guvernămînt. în toate ac- I
| tiunile sale de natură să ducă la I
progresul tării.
. REZULTATELE
DEFINITIVE |
I ALE ALEGERILOR PARLAMEN
TARE DIN VANUATU, desfășuraI te la 2 noiembrie, confirmă — po- i
I trivit unui comunicat al comisiei |
electorale din această tară — vlctoria partidului de guvernămînt.
Vanuaaku. condus de primul mi- I
1 nistru. Walter Lini. După cum I
transmite agenția China Nouă. Va| nuaaku a obținut 24 de locuri din I
I totalul de 39 ale Adunării Națio- |
nale. Celelalte 15 locuri revin par| tidelor de opoziție.
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