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expresie voinței ferme a întregului popor român:

Să se oprească amplasarea oricărorrachete în Europa
și să se treacă la distrugerea tuturor armelor nucleare,
să fie apărate pacea lumii, civilizația întregii planete!
CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
APELUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Marii Adunări Naționale
in cadrul sesiunii Marii Adunări Naționale

Stimați tovarăși deputați,
Apelul Marii Adunări Naționale
către parlamentele din statele eu
ropene, Statele Unite ale Americii
și Canada reprezintă voința unani
mă a poporului român de a trăi in
pace și colaborare cu toate națiu
nile lumii, fără deosebire de orînduire socială.
în situația internațională s-a
ajuns la o încordare foarte gravă,
cum nu a fost — se poate spune —
niciodată pînă în prezent. Cursa
înarmărilor, și îndeosebi a înarmă
rilor nucleare, a dus la creșterea
pericolului de război., al unei catas
trofe nucleare. Ignoi’îndu-se opinia
publică,: voința popoarelor europe
ne, ale întregii lumi, s-au început,
de fapt, pregătirile pentru instala
rea rachetelor americane cu rază
medie dE acțiune în Europa și pen
tru instalarea, ca răspuns, d<ș noi
rachete sovietice. In Marea Britanie, duță cum s-a anunțat oficial,
au și început să sosească primele
rachete din Statele Unite ale Ame
ricii.
Niciodată în istoria să îndelun
gată omenirea nu s-a aflat într-o
situație atît de gravă, care ame
nință înseși existența și viața pe
planeta noastră.
Amplasarea noilor rachete și ex
tinderea celor existente vor intensi
fica iară precedent cursa înarmă
rilor nucleare. Europa, — leagănul
civilizației moderne
este în pe
ricol.
Trebuie să facem totul pentru a
salva continentul nostru, pentru a
salva Europa și întreaga omenire
de la catastrofă, de la distrugere !
Să acționăm cu toate forțele pen
tru apărarea dreptului vital al po
poarelor, al oamenilor — la exis
tență. la viață, la libertate, inde
pendență și pace !
Declarațiile că instalarea noilor
rachete servește pacea și va grăbi
dezarmarea nucleară urmăresc, de
fapt, să ascundă realitatea, să li
niștească și să abată atenția po
poarelor de la marele pericol pe
care îl reprezintă noile rachete.
Trebuie să se spună deschis și
cinstit popoarelor adevărul ! Noi
le rachete nu servesc și nu pot
servi pacea ! Dimpotrivă, ele vor
mări considerabil pericolul războ
iului nuclear, al catastrofei nu
cleare !
De ce oare atîta grabă, atîta ne
răbdare pentru trecerea la ampla
sarea noilor rachete ? Nu ar fi
oare mai bine să se depună cel
puțin tot atît interes, să se ac
ționeze cu tot atîta grabă și ne
răbdare pentru realizarea unui
acord, pentru oprirea amplasării
rachetelor 7 Aceasta este în inte
resul popoarelor, al întregii ome
niri ! (Aplauze puternice, prelun
gite. Se scandează „Ceaușescu —
pace 1“).

Nu trebuie uitat că, în ultimul
timp, au avut loc o serie de evenimente foarte grave, care au
demonstrat că există oricînd po
sibilitatea și pericolul ca o serie
de arme, inclusiv cele nucleare, să
ajungă în mîinile unor oameni
iresponsabili sau să poată fi fo
losite din greșeală — ceea ce face
să crească și mai mult primejdia
amplasării noilor rachete cu rază
medie de acțiune.
Ne aflăm în al 12-lea ceas, în
momentul hotărîtor pentru exis
tența lumii. Acum, pină nu este
prea tîrziu, să acționăm cu toată
hotărîrea și să facem să fie opri
te amplasarea noilor rachete și
dezvoltarea celor existente ! (Aplauze puternice. Se scandează
„Dezarmare — pace !“).
Marile manifestări și marșuri
ale popoarelor Europei și de pe
alte continente demonstrează cu
toată puterea că masele largi popu
lare nu vor noi arme nucleare, că
ele se pronunță pentru dezarmare,
și în primul rînd pentru dezarma
rea nucleară, .se pronunță pentru
pace. Acum ne aflăm într-un mo
ment cind trebuie să dăm 0 am
ploare și mai mare luptei pentru
dezarmare, pentru pace, pentru
oprirea amplasării noilor rachete
în Europa. Considerăm că popoare
le europene nu și-au spus încă ul
timul cuvînt și că ele pot și trebuie
să oprească drumul spre catastrofa
nucleară în Europa ! (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
In numele poporului român, de
la această înaltă tribună, ne adre
săm din nou cu apelul către con
ducătorii Statelor Unite ale Ame
ricii și conducătorii Uniunii Sovie
tice, pentru renunțarea la ampla
sarea noilor rachete în Europa și
la dezvoltarea celor existente, pen
tru trecerea la retragerea și distru
gerea celor existente.
Din partea unor conducători de
state și guverne, precum și a unor
conducători politici din Europa
s-au făcut numeroase propuneri în
vederea realizării unui acord co
respunzător între Uniunea Sovie
tică și Statele Unite. In același
timp, atît Uniunea Sovietică, cit și
Statele Unite ale Americii au pre
zentat numeroase propuneri care
pot contribui la realizarea unei
înțelegeri și la oprirea amplasării
și dezvoltării noilor rachete. In
general, se recunoaște astăzi că
este încă posibil să se realizeze un
acord între cele două părți. Cit
timp există încă cea mai mică șan
să pentru un acord, nu trebuie să
se întreprindă nimic care să pună
Europa în pericol, să deschidă ca
lea catastrofei nucleare, a distru
gerii continentului nostru, a între
gii lumi !
Nimic nu justifică amplasarea
noilor rachete și dezvoltarea celor

către parlamentele
din statele europene,
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste
România, dînd expresie aspirațiilor și voinței întreguI lui popor român, reafirmă atașamentul și sprijinul deI plin față de întreaga politică internă și internațio
nală de pace, colaborare, securitate și înțelegere proI movată de România socialistă și înalta apreciere a
| rolului hotărîtor pe care îl are în elaborarea și înfăp. tui,rea politicii Interne și externe a țării noastre secre1 tarul general al Partidului Comunist Român, președinI tele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicoiae
, Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului ro
mân, personalitate proeminentă a vieții internaționale
I contemporane.
I
Marea Adunare Națională dă o înaltă prețuire ac
tivității neobosite a președintelui României, tovarășul
I' Nicoiae, Ceaușescu, desfășurată in mod statornic, cu
> pasiune și perseverență, ideilor sale generoase și ac. țiunilor sale ferme pentru oprirea cursei înarmărilor
' și îndeosebi pentru împiedicarea amplasării de noi
| rachete și trecerea la retragerea și distrugerea celor
existente, pentru asigurarea păcii și înfăptuirea dezar
mării, problemă fundamentală a zilelor noastre - acI țiuni care s-au bucurat de un puternic ecou și de o
j largă simpatie în Europa și in lume, deoarece ele
, privesc gslgurgrea dreptului yițal. al. popoarelor Ig viață,.
’ la libertate și pace.
I
Marea Adunare Națională, în numele poporului roImân, sprijină intru totul activitatea, propunerile șf Ini
țiativele tovorășului Nicoiae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, prezentate și în mesa| jele adresate președintelui Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Iuri Andropov, președintelui S.U.A.,
I Ronald Reagan, celorlalți șefi de state și guverne din
I țările europene și Canada, ceea ce corespunde intei reselor și aspirațiilor fundamentale a|e poporului nos' tru de a trăi in pace și securittfte, năzuințelor tuturor
| popoarelor europene și din Întreaga lume la exisl
tență liberă și demnă, la adăpost de primejdia unei
conflagrații nucleare.
I
Pornind de la aceasta, Marea Adunare Națională
ț a Republicii Socialiste România se adresează paria,

existente ! Trebuie să spunem des
chis că renunțarea de către Statele
Unite la amplasarea’ noilor rachete
nu va produce nici un fel de
dezechilibru în raportul de forțe
între cele două părți. Tot așa, des
chis, trebuțe să spunem, de aseme
nea. că retragerea și distrugerea de
cătr® Uniurțpa Sovietică, chiar a
totalității rachetelor cu rază medie
de acțiune, nu va duce la un
dezechilibru între cele două părți.
După cum este bine cunoscut, chiar
din declarațiile ambelor părți, ale
diferitelor conferințe internațio
nale, ale oamenilor de știință,
ambele țări dispun astăzi de mij
loace nucleare în stare să distrugă
lumea de mai multe ori. In aceste
împrejurări, a avea în plus sau în
minus cîteva sute de rachete cu
rază medie de acțiune, nu se poate
vorbi de un dezechilibru în rapor
tul de forțe dintre cele două părți.
Dimpotrivă, trebuie să se acționeze
cu toată hotărîrea pentru a se
trece, după oprirea amplasării noi

lor rachete, în continuare, la redu
cerea armamentelor nucleare, a ar
mamentelor in general, și la reali
zarea unui echilibru la un nivel
- cît mai redus al armamentelor nu
cleare, al' armamentelor în general.
Este deci, necesar nu un acord
care să pornească de, la a lăsa am
belor părți un număr egal de
focoase nucleare cu rază medie de
acțiune. Aceasta nu înseamnă o
acțiune în serviciul păcii și dezar
mării ; înseamnă o acțiune de
război, o acțiune de înarmare nu
cleară. Este necesar un acord care
să porneasoâ de la oprirea oricărui
armament cu rază medie de acțiu
ne în Europa, care să ducă la dis
trugerea celor existente, să deschi
dă calea realizării unei Europe
fără nici un fel de arme nucleare.
(Aplauze puternice. Se scandează
îndelung „Dezarmare — pace !“).
Dorim să subliniem, ți în acest
cadru, că, prin amplasarea noilor
(Continuare în pag. a IlI-a)
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S.U.A. și
A
A
mentelor și parlamentarilor din Europa, S.U.A. și Ca
nada, intr-un moment de importanță crucială pentru A
înseși destinele continentului, cînd există perspectiva A
apropiatei amplasări, in unele țări occidentale, de ra
chete americane cu rază medie de acțiune, ceea ,ce A
ar spori considerabil pericolul Ia adresa vieții și li
bertății popoarelor, ar duce la agravarea Încordării in- A
Europa și in întreaga lume.
A
Poporul român, ca și milioane de oameni, tineri șl A
vîrstnici, bărbați și femei, de pe întreg cuprinsul Eu
ropei și de pe alte continente, prin mari manifestații A
de masă, cere acum, pină nu este prea tîrziu, pînă A
cînd nu au căzut bombele care ar distruge tot ceea
ce a făurit geniul uman, înseși viața șl civilizația, să A
se facă totul pentru ca la negocierile sovieto-ameri- A
cane de la Geneva să se ajungă la un acord care
să ducă la oprirea instalării noilor rachete nucleare, A
la retragerea și distrugerea celor existente, pe calea A
eliberării Europei de orice fel de arme nucleare.
România consideră că nu s-au epuizat toate șan A
sele de compromis în cadrul negocierilor sovieto-ame- A
ricane de-la Geneva și că măi este posibil să se con A
vină o ințelegere. Deși, pînă acum, nu s-a ajuns la
un acord la aceste tratative, s-au avansat propuneri A
importanțe și din partea S.U.A., și din partea U.R.S.S.,
inclusiv cele formulate în interviul președintelui' Pre î
zidiului’ Sovietului Suprem al U.R.S.S. din ziarul „Prav

Sesiunea
Marii
Adunări
Naționale
• Relatarea desfășu
rării lucrărilor (în
pagina a lll-a).
• Raportul
asupra
stadiului îndeplinirii
prevederilor Hotărîrii
Marii
Adu
nări Naționale din
26 martie 1983, cu
privire la cazurile
de nerespectare, de
către unele unități
agricole, a norme
lor privind îngrijirea
și hrănirea animale
lor (în pagina a
ll-a).
• Hotărîre privind Ra
portul
Consiliului
Național al Agricul
turii, Industriei Ali
mentare, Silvicultu
rii și Gospodăririi
Apelor șl Ministeru
lui Agriculturii și in
dustriei Alimentare
(în pagina a ll-a).
• Cuvîntul participanților la dezbateri
(în paginile II, III și
IV).

Canada

da" din 27 octombrie a.c., care au apropiat-mult po
zițiile, punind in evidență faptul că este posibil să
se realizeze o înțelegere corespunzătoare.
Acum este momentul să se acționeze pentru reali
zarea la Geneva a unui acord echitabil, care să îm
piedice instalarea noilor rachete nucleare intr-o se
rie de state europene șl, respectiv, să ducă Ia retra
gerea și distrugerea .celor existente.
Marea Adunare Națională adresează parlamentelor
dirr țările, europene, din S.U.A. și Canada chemarea
ca, pornind de la răspunderea pe care o ai<m față
de soarta popoarelor noastre, a păcii și securității pe
(Continuare în pag. a III-a)
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La invitația tovarășului Nicoiae Ceausescu,
președintele Republicii Socialiste Rumania
Astăzi sosește în țara noastră, într-o
vizită oficială de prietenie, locotenentcolonel Mohamed Khouna Ould Haidalla,
președintele Comitetului Militar de Salvare Națională
din Republica Islamică Mauritania, șef al statului
La Invitația tovarășului Nicoiae Ceaușesțu, președintele Republicii
Socialiste România, locotenent-colonel Mohamed Khouna Ould Haidalla,
președintele Comitetului1 Militar de Salvare Naționglâ din Republica Is
lamică Mauritania, șef al statului, sosește astăzi intr-o vizită oficială de
prietenie in țara noastră.

Locotenent-colonel Mo
hamed Khouna Ould
Haidalla s-a născut in
anul 1940. în localitatea
Nov.adhibou. situată in
nond-vestul tării. După
ce absolvă cursurile
primare și secundare, in
tară, urmează cursurile
la colegiile militare din
Franța — Saint Cyr și
Saint Maixent. In anul
1962 își începe cariera
militară în țară. In 1977
acordindu-i-se
aradul
de
locotenent-colonel.
Ocupă succesiv funcții
le de comandant al cen
trului de instrucție al
armatei naționale, co
mandant de sector, de
regiune militară. Iar la
10 iulie 1978 este numit
șef al Statului Major și
membru al Cothitet-ulul
Militar de Salvare
tională (C.M.S.N.). La
6 aprilie 1979. locote
nent-colonel Mohamed
Khouna Ould Haidalla
devine ministru al anărării naționale, iar la
31 mal 1979 aste numit
prim-vicepresedinte al
Comitetului Militar de
Salvare Națională și prim-mlnistriP
La 4 ianuarie 1980, locotenent-co
lonel Mohamed Khouna Ould Hai
dalla devine președintele Comitetu
lui Militar de Salvare Națională

din Republica
șef al statului.
Fostă colonie
s-a proclamat .
(Continuare in

Islamică Mauritania,

franceză. Mauritania
independentă la 28
pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE .1
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI

Naționale din 26 martie 1983, cu privire la cazurile de nerespectare, de către
unele unități agricole, a normelor privind îngrijirea și hrănirea animalelor
prezentat de tovarășul ION DINCĂ, prim viceprim-ministru al guvernului
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte al
Republicii Socialiste România,
Stimate tovarășe deputate,
Stimați tovarăși deputați,
în luna martie 1983, la propunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Marea Adunare Națională a hotărît ca la această sesiune Consiliul
Național al Agriculturii, industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor și Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare să rapor
teze asupra modului în care a fost
Îndeplinită hotărîrea referitoare la
Raportul comisiei de anchetă, în le
gătură cu cazurile de nerespectare de
către unele unități a prevederilor
legale cu privire la furajarea, îngri
jirea și păstrarea sănătății anima
lelor.
în perioada care a trecut de la
adoptarea- hotărîrii de către Marea
Adunare Națională, agricultura a pri
mit în continuare din partea conduce
rii de partid si de stat, personal a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, un
sprijin permanent și multilateral,
orientări și indicații de mare valoare
practică, a beneficiat de un ajutor
deosebit de prețios în dezvoltarea ba
zei tehnico-raateriale, In îndeplinirea
programelor adoptate pentru creș
terea producției agricole vegetale și
animale, a eficienței întregii activi
tăți în acest sector de bază al econo
miei naționale.
Raportăm Marii Adunări Națio
nale că, acționînd în spiritul acestor
orientări și indioații. Consiliul Na
țional al Agriculturii, Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
împreună cu organele locale au pus
în centrul preocupărilor lor creș
terea răspunderii și competenței or
ganelor și unităților agricole în înde
plinirea sarcinilor ce le revin în do
meniul zootehniei, întărirea spiritu
lui de ordine și disciplină în sectoa
rele zootehnice, respectarea norme
lor de' îngrijire șl furajare a anima
lelor și a regulilor sanitar-veterinara
prevăzute de lege.
în acest scop, cadrele de conducere
și specialiștii din minister, Academia
de științe agricole și silvice și insti
tutele de specialitate au participat
direct la soluționarea problemelor le
gate de organizarea și desfășurarea
activității de producție în zootehnie.
Au fost efectuate analize tehnicoeconomice în complexe și ferme de
creștere a animalelor ; s-au organi
zat, Ia unitățile cu cele mai bune re
zultate, instruiri, schimburi de ex
periență și demonstrații practice. Ia
care au participat toți șefii de ferme
și complexe din țară, insistîndu-se
pe tehnologiile eficiente de creștere
a bovinelor, porcinelor, ovinelor și
păsărilor, pe normele obligatorii de
îngrijire și furajare a acestora, de
acordare a asistenței sanitar-veterinare.
în perioada ce a trecut de la adop
tarea hotărîrii Marii Adunări Na
ționale, organele agricole centrale și
locale au acordat sprijin direct uni
tăților de stat și cooperatiste în care
ș-au manifestat neajunsuri mai mari
pentru luarea măsurilor necesare în
vederea realizării efectivelor de ani
male, organizarea mai bună a pro
ducției și reducerea pierderilor prin
mortalități. Atenție deosebită s-a
acordat ciftnplexelor zootehnice cu
efective mări de animale, unde echi
pe de specialiști au lucrat efectiv în
cadrul acțiunilor întreprinse pentru
prevenirea îmbolnăvirilor la anima
le. S-a acționat cu exigentă sporită
pentru respectarea în toate unitățile
agricole și la gospodăriile populației
a normelor și legislației în vigoare
privind înregistrarea, circulația si
tăierea animalelor.
Raportăm că în fiecare județ și
unitate s-au întocmit programe con
crete cu termene de execuție șl răs
punderi precise și s-a acționat în
mod hotărit în vederea remedierii
grabnice a neajunsurilor manifestate
și realizării indicatorilor de plan.
Totodată, s-a îmbunătățit aprovi
zionarea cu medicamente, seruri, vac
cinuri șî instrumentar veterinar șl
s-au stabilit noi metode și procedee
în prevenirea unor boli, ceea ce a de
terminat o' stare sanitar-veterinară
mai bună a efectivelor.
S-au întreprins, de asemenea, mă
guri pentru îmbunătățirea structurii
culturilor furajere prin mărirea pon
derii leguminoaselor perene, crește
rea producției pajiștilor naturale, îm
bunătățirea Condițiilor de recoltare si
depozitare a nutrețurilor. în același
timp s-au extins loturile semincere
de plante de nutreț valoroase, obtinîndu-se, între altele. 8 000 tone sămînță de lucemă șl trifoi, cu 50 la
sută mai mult decît anul trecut.

Acționîndu-se pentru realizarea
sarcinilor trasate de,tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretarul general al
partidului, au fost luate măsuri pen
tru încheierea lucrărilor de moderni
zare a sectoarelor zootehnice, folosi
rea tehnologiilor adecvate tradițiilor
și condițiilor specifice de creștere a
animalelor din țara noastră, asigura
rea in toate adăposturile a igienei și
factorilor de microclimat.
în marea majoritate a fermelor de
bovine s-au amenajat creșe și mater
nități, sectoare de creștere a vițeielor. s-a introdus alimentarea cu apă și
în multe unități zootehnice s-au me
canizat prepararea furajelor, evacua
rea dejecțiilor și s-a extins mulsul
mecanic. Totodată, s-au reanalizat și
îmbunătățit soluțiile tehnologice și
constructive. în sensul perfecționării
acestora, reducerii costurilor, cît și a
consumului de materiale și energie.
Măsurile luate pentru îmbunătăți
rea condițiilor de îngrijire și furajare
a animalelor, a asistentei sanitar-veterinare, pentru întărirea ordinii și
disciplinei în sectoarele zootehnice
au condus la obținerea, în primele
10 luni din acest an. a unor rezultate
mai bune în zootehnie. în această
perioadă, efectivele de animale au
sporit la toate speciile, acestea fiind
mai mari la sfîrșitul lunii octombrie,
față de aceeași perioadă din anul tre
cut, cu 234 mii la bovine, 835 mii la
porcine și 768 mii la ovine. La fel,
mortalitățile și sacrificările în situa
ții deosebite au fost, in unitățile so
cialiste. mai mici cu 45 la sută la bo
vine, 15 la sută la porcine. 34 la sută
la ovine și 10 la sută la păsări.
Raportăm, de asemenea, că la sfîr
șitul lunii octombrie 1983. față de
aceeași perioadă a anului trecut, pro
ducțiile medii sînt mai mari cu 366
litri lapte pe vacă furajată în I.A.S.
și 260 litri în cooperativele agricole ;
a crescut totodată și greutatea medie
de livrare a animalelor. Ca urmare,
în perioada la care ne referim, s-a
livrat la fondul de stat mai mult cu
8.9 la sută carne, cu 21,6 la sută lapte
de vacă, cu 10 la sută lapte de oaie
și cu 7,3 la sută ouă, față de primele
zece luni ale. anului 1982.
Aceste rezultate demonstrează ma
rile posibilități de care dispunem
pentru dezvoltarea zootehniei, faptul
că printr-o muncă mai bine organi
zată. prin promovarea unui spirit
nou, revoluționar în îndeplinirea
sarcinilor, putem îmbunătăți rapid
activitatea în acest sector, asigurind
înfăptuirea planului, a tuturor pro
gramelor adoptate.
Cu toată responsabilitatea raportăm
în fata Marii Adunări Naționale că
rezultatele obținute în zootehnie, deși
mal bune ca în anul trecut, nu sînt
încă Ia nivelul prevederilor planului
de stat, al exigențelor și cerințelor
formulate de conducerea superioară
de partid și de stat, al posibilităților
de care dispune agricultura noastră
socialistă.
Se' mențin încă o serie de lipsuri
în activitatea de îndrumare și con
trol. nu se manifestă peste tot Sufi
cientă exigentă față de modul cum
își îndeplinesc îndatoririle conduce
rile unităților, cadrele de specialiști,
toti lucrătorii din zootehnie. Rezul
tate cu mult sub cerințe și posi
bilități se obțin în întreprinderile agricole de stat, unde producțiile de
lapte și carne sînt mici, ele nereflectînd în mod corespunzător condițiile
create de baza tehnico-materială de
care dispun pentru a constitui mo
del de organizare și desfășurare a
producției în fata celorlalte unități
agricole.
Sînt încă neajunsuri în organizarea
reprodiicției. în realizarea acțiunilor
6anitar-veterinare. ceea ce a determi
nat ca la această dată să se înre
gistreze nerealrzări fată de plan la
efectivele de bovine și ovine.
Ca urmare a insuficientei preocu
pări a umor conduceri de unități agricole. a unor organe agricole jude
țene. mai sînt încă unele adăposturi
nemodemizate. ferme în cane nu se
respectă programul de grajd, nor
mele obligatorii de creștere si îngri
jire a animalelor. Este încă insufi
cientă preocuparea în unele unități
pentru asigurarea, pregătirea si per
manentizarea îngrijitorilor de ani
male.
Se obțin încă producții de lap'te.
carne Si ouă cu consumuri specifice
mari de furaje, iar livrările de came
și lapte ia fondul de stat 6int încă
6ub prevederile planului.
Principala cauză care a determinat
nerealizarea producțiilor planificate
a constat, fără îndoială, în lipsa de
preocupare a unor conduceri de uni
tăți. specialiști si alti factori de răs
pundere din organele agricole terito
riale. dar și din cadrul ministerului,
pentru asigurarea întregului necesar
de furaje. Acest neajuns este generat

de preocuparea insuficientă pentru
sporirea producției medii la hectar
și folosirea intensivă a suprafețelor
destinate culturilor furajere, pentru
îmbunătățirea pajiștilor naturale,
pentru stringerea, depozitarea si fo
losirea rațională a tuturor resurse
lor de furaje. Există rămineri în urmă
in realizarea programelor adoptate
pentru îmbunătățirea pajiștilor natu
rale din zona de deal și munte. în
introducerea în hrana animalelor a
unor noi surse de furaje.
De aceea. Consiliul Național al Agriculturii. Ministerul Agriculturii si
Industriei Alimentare. Academia de
științe agricole si silvice, instijtutele
de profil. Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție vor
acționa susținut pentru îmbunătățirea
stilului și metodelor lor de muncă,
în vederea îndrumării șl controlului
mai eficient al organelor si unități
lor agricole, pentru Ca acestea să aplice neabătut în viată prevederile
programelor privind dezvoltarea
creșterii animalelor, a producțiilor de
carne și lapte. în continuare, vom
pune accent pe întărirea răspunderii
cadrelor de conducere, specialiștilor
și lucrătorilor din zootehnie, pentru
respectarea cu strictețe a normelor
de îngrijire, furajare și păstrarea să
nătății animalelor. Se impune, de a6emenea, ca Ministerul Industriei
Chimice. Institutul ..Pasteur" si alte
unități de profil să asigure în canti
tatea si structura cerute medicamen
tele. serurile și vaccinurile necesare.
Sarcinile pe care le avem de reali
zat ne obligă să eliminăm cu fermi
tate neajunsurile existente, să acțio
năm neabătut pentru înfăptuirea
exemplară a hotărârilor partidului, a
legilor țării, a sarcinilor ce ne revin
din planul de stat.
în programele prioritare de dez
voltare a zootehniei se prevede spo
rirea în ritmuri mai înalte a efecti
velor de animale, îndeosebi a bovi
nelor și ovinelor, cît și a producției
acestora. Dispunem de efectivele
necesare realizării planului de carne,
de o bază materială bună, de cadre
bine pregătite pentru realizarea acestor sarcini. De aceea, în spiritul
indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
vom face totul pentru remedierea
în scurt timp a neajunsurilor care
mai persistă în zootehnie, pentru
punerea în valoare a marilor rezer
ve de care dispunem in acest im
portant sector al economiei.
Stimați tovarăși.
Cu prilejul analizei Raportului co
misiei de anchetă, în Hotărîrea Ma
rii Adunări Naționale s-au prevăzut
șî măsuri de Sancționare a unor ca
dre din conducerea și aparatul Mi
nisterului Agriculturii și Industriei
Alimentare.
Referitor Ia aceste măsuri, rapor
tăm Marii Adunări Naționale că ele
au avut un efect educativ și mobili
zator, cei in cauză au acționat cu
perseverență pentru îmbunătățirea
activității sectoarelor de care răs
pund, dovedind că au tras conclu
ziile ș! învățămintele necesare din
eriticile ea le-au fost adresate și
sancțiunile date. Aceștia s-au anga
jat să sporească răspunderea în
muncă pentru a justifica încrederea
ce li s-a acordat de a fi menținuți
în continuare în funcțiile ce le de
țin.
Mult stimate tovarășe secretar ge
neral,
Stimate tovarășe deputate,
Stimați tovarăși deputați,
în încheierea acestui raport,
in numele Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii șl Gospodăririi Apelor,
asigur Marea Adunare Națională,
conduderea superioară de partid și
de stat, personal pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că in întreaga
noastră activitate vom acționa hotărît în spiritul aprecierilor, conclu
ziilor și sarcinilor reieșite din ma
gistrala cuvîntare a secretarului ge
neral al partidului la Plenara Comi
tetului Central din 14—15 noiembrie
1983 ; vom acționa cu toată hotă
rîrea pentru realizarea sarcinilor
prevăzute în planul de stat pe
1984 ; vom lua măsurile ce se im
pun pentru întărirea în continuare a
ordinii si disciplinei, creșterea sim
țului de răspundere a întregului
personal, mai buna organizare a
producției și a muncii, creînd astfel
condițiile necesare pentru îmbună
tățirea întregii activități din agri
cultură, contribuind în , măsură' tot
mai mare la dezvoltarea economiei
naționale, la ridicarea nivelului de
trai al întregului nostru popor, obiectivul esențial al politicii Parti
dului Comunist Român.

-- HOTĂRÎRE --------privind Raportul Consiliului National al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare asupra
modului în care au lost duse la îndeplinire măsurile
stabilite de Marea Adunare Națională prin Hotărîrea nr. 2
din 26 martie 1983
Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România, luînd
cunoștință de Raportul prezentat de
Consiliul Național al Agriculturii.
Industriei Alimentare. Silviculturii
și Gospodăririi Apelor și Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare si dezbătind modul în care
au fost duse la îndeplinire măsurile
stabilite de Marea Adunare Națio
nală prin Hotărîrea din 26 martie
1983. ca urmare a anchetei efectua
te de o comisie de deoutati în le
gătură cu unele încălcări ale legilor
și normelor agrozootehnice.
Hotărăște :
1. Se aprobă Raportul Consiliului
National al Agriculturii. Industriei
Alimentare. Silviculturii si Gosoo-

dăririi Apelor și Ministerului Agri
culturii si Industriei Alimentare.
2. Consiliul de Miniștri si Consi
liul Național al Agriculturii. Indus
triei Alimentare. Silviculturii si
Gospodăririi»,Anelor vor acționa in
continuare, cu fermitate, pentru
mobilizarea eforturilor colective
lor de muncă din organele agricole centrale si locale, din uni
tățile de producție, ale tuturor oa
menilor muncii din domeniul creș
terii animalelor în vederea desfășu
rării unei activități exemplare și
realizării integrale a prevederilor
in programele de dezvoltare a zoo
tehniei.
3. Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare. Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole

de Producție. Academia de științe
agricole și silvice, institutele și sta
țiunile de cercetări de profil, birou
rile si comitetele executive ale con
siliilor populare, organele agricole
locale, consiliile de conducere ale
unităților agricole de stat si coope
ratiste. toti oamenii muncii de la
sate își vor intensifica preocupările
pentru înfăptuirea n'eabătută, în
cele mai bune condiții de calitate, a
tuturor sarcinilor ce le revin din
hotărârile de partid și de stat pri
vind sporirea producției agricole
vegetale și animale, in vederea sa
tisfacerii nevoilor economiei națio
nale si asigurării bunei aprovizio
nări a populației cu produse agroalimentare.

Raportul Comisiei de anchetă, a
spus deputatul
Țgcjj ^°rmată
din rîndul deputaților, prezentat
Marii Adunări Naționale, cu privire
la cauzele care au dus la nerespectarea de către unele unități a preve
derilor legale referitoare la furaja
rea, îngrijirea, adăpostirea și păs
trarea sănătății animalelor, precum
și Hotărîrea adoptată de Marea
Adunare Națională au constituit
pentru conducerea Ministerului Agriculturii, pentru organele agricole
un prilej de analiză temeinică a ac
tivității noastre în domeniul zooteh
niei, luîndu-se o serie de măsuri în
județe, în unitățile de stat și cooneratiste care să ducă la îmbunătăți
rea activității și la realizarea preve
derilor din Programul de creștere a
animalelor.
Conducerea ' Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare a ex
tins analiza făcută de Comisia Marii
Adunări Naționale, cuprinzînd toa
te unitățile in care s-au manifestat
neajunsuri,
stabilindu-se
măsuri
concrete, cu termene și responsabili
tăți pentru punerea în aplicare a
sarcinilor prevăzute in Hotărîrea
Marii Adunări Naționale. De ase
menea, cu
acest
prilej au fost
sancționate actele de indisciplină, abaterile de la tehnologiile stabilite,
încălcarea normelor de creștere și
îngrijire a animalelor.
Marea Adunare Națională a fost
informată că pe baza măsurilor sta
bilite in județe și in unitățile de
producție au fost deplasate din mi
nister colective de specialiști care
au ajutat efectiv* la îmbunătățirea
organizării muncii și aplicării teh
nologiilor stabilite, prevenirea și
combaterea bolilor, organizarea și
urmărirea proceselor de reproducție
și selecție, producerea și administra
rea furajelor, conform normelor de
furajare, precum și a lucrărilor de
modernizare a adăposturilor.
O atenție deosebită — a continuat
vorbitorul — s-a acordat întăririi
ordinii și- disciplinei, a răspunderii
tuturor cadrelor de conducere, spe
cialiștilor din unități pentru apli
carea eu ■ strictețe a normelor de
creștere șl îngrijire a animalelor in
toate fermele zootehnice. De ase
menea, ș-au organizat întilniri de
lucru cu factorii de răspundere de la
județe și de la complexele zooteh
nice, unde s-au analizat cu exigen
ță modul de îndeplinire a indicato
rilor de plan și cauzele nerealizărilor, stabilindu-se măsuri în vederea
îndeplinirii sarcinilor prevăzute pen
tru fiecare sector de activitate.
Măsurile Întreprinse au dus lâ Îm
bunătățirea rezultatelor muncii în
acest Important sector al agriculturii
in primele zece luni ale anului în
ceea ce privește creșterea efectivelor,
reducerea modalităților și realizarea
unor producții superioare, compara
tiv cu aceeași perioadă a anului tre
cut. așa cum au fost evidențiate în
raportul prezentat Marii Adunări
Naționale de tovarășul prim viceprim-ministru al guvernului Ion
Dincă. președintele Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare. Silviculturii si Gospodăririi
Apelor.
După ce a arătat că In sectorul
zootehnic se mal mențin o serie de
deficiente si acte de indisciplină pri
vind aplicarea tehnologiilor, cu in
fluente directe asupra realizării efec
tivelor. nivelurilor de producție și a
eficientei economice, vorbitorul a
spus: Conștient! de sarcinile de
mare răspundere ce ne revin din pro
gramele de dezvoltare a zootehniei,
conducerea ministerului va urmări
permanent în județe și unitățile de
producție realizarea efectivelor de
animale prevăzute in plan, prin creș
terea natalității, reducerea mortalităților și sacrificărilor de necesitate.
Vom acționa în continuare pentru
amenajarea corespunzătoare a adă
posturilor pentru perioada de iarnă,
întărirea controlului și creșterea exi
gentei în respectarea legislației pri
vind asistența sanitar-veterinară,
precum și a celei referitoare Ia în
registrarea. mișcarea si tăierea ani
malelor.
în centrul preocupării ministeru
lui va sta in continuare producerea
si folosirea judicioasă a furajelor,
principală cale de sporire a efecti
velor si producției animaliere. Pen
tru primăvara anului 1984 se preve
de realizarea unei structuri îmbună
tățite a culturilor furajere, prin creș
terea ponderii leguminoaselor, a
plantelor de Înaltă productivitate.
Tinînd seama de marile resurse de
furajare pe care le oferă cele 4.5
milioane hectare de pajiști, vom ac
ționa pentru realizarea programului
de ameliorare a acestora. O atenție
deosebită vom acorda culturilor fura
jere duble șl succesive și vor fi lua
te alte măsuri care să permită ri
dicarea eficienței întregii activități
în zootehnie.
Pe baza Programului de pregătire
a cadrelor vom organiza desfășurarea
in bune condiții a învățămintului
agrozootehnic de masă, instruirea tu
turor îngrijitorilor de animale, a șe
filor de fermă, pentru cunoașterea si
aplicarea tehnologiilor specifice locu
lui de muncă.
întărirea permanentă a ordinii și
disciplinei, respectarea strictă de că
tre conducerile unităților, de specia
liști. precum și de lucrătorii din zoo
tehnie a normelor obligatorii pentru
organizarea și desfășurarea activită
ții din fermele zootehnice vor con
stitui una din preocupările de bază
ale conducerii ministerului și ale ce
lorlalte organe agricole teritoriale.
Doresc să arăt Marii Adunări Na
ționale că atenționarea conducerii
ministerului și sancțiunile date unor
cadre cu munci de răspundere din
minister au dus la o analiză temei
nică a stilului nostru de muncă, a
modului de soluționare a problemelor
solicitate de județe si unități, a exi
gentei cu care trebuie să acționăm
în munca de control si îndrumare a
unităților de producție.
Asigur Marea Adunare Națională,
conducerea superioară de partid și de
stat, personal pe dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu — a spus în
Încheiere vorbitorul — că Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
organele agricole teritoriale, specia
liștii și lucrătorii din fermele zooteh
nice vor acționa cu fermitate și exi
gentă pentru înlăturarea deficiente
lor care mai există, pentru realizarea
neabătută a sarcinilor privind dez
voltarea continuă a sectorului zoo
tehnic în conformitate cu prevede
rile din planul pe anul 1984 și din
programul de autoconducere si autoa pro vizionare.
Raportul cu privire la unele aspec
te referitoare la dezvoltarea creșterii
animalelor jn țara noastră prezentat
Ia actuala sesiune a Marii Adunări
Naționale, pe care l-am ascultat cu

deosebit interes, a scos in evidență
neajunsurile ce mai persistă încă în
acest sector important al agriculturii,
a spus deputata Maria Bodea. 91
noi, cei care muncim în agricultura
județului Bihor, ne-am regăsit în
multe din exemplele prezentate.
Pe baza sarcinilor stabilite la nivel
central și a măsurilor întreprinse. în
județul nostru a fost întocmit un pro
gram special care să ducă la îmbună
tățirea activității din zootehnie.
Unele din prevederile acestea au și
Început să prindă viață. Putem ra
porta acum că pe cele 10 luni din
acest an, față de aceeași perioadă a
anului trecut, efectivele de animale
sînt mai mari cu 6 la sută la bovine,
7 la sută la porcine, 5 la sută la ovine
și 28 la sută la păsări. S-a redus
considerabil numărul pierderilor prin
mortalități.
De asemenea, s-a livrat cu peste
1 060 tone Came și peste 62 000 hi lap
te mai mult decît în aceeași perioa
dă a anului trecut.
Desjgur, nu putem spune că la noi
nu se mai manifestă o serie de lip
suri în domeniul zootehniei. Avem
înșă convingerea că acestea vor fi în
lăturate im cel mai scurt timp. Cind
spunem acest lucru, avem în vedere
faptul că, datorită măsurilor între
prinse. dispunem în prezent de o mai
bună pregătire pentru anul 1984. Ast
fel. avem furaje în cantități mai mari
și de calitate superioară, față de anul
trecut, mai ales la finuri, la suculen
te și la grosiere. Avem însămînțata
trifoi și lucerna pe 52 la sută din su
prafața destinată culturilor furajere,
față de 24 Ia sută în 1982. Ne-am asi
gurat sămînța de lucemă și trifoi
pentru a însămînța în primăvară o
suprafață de 18 000 hectare, ceea ce
va reprezenta aproape 80 Ja Sută din
suprafața destinată culturilor fura
jere. In felul acesta vom asigura ra
portul proteic necesar. în acest an
s-a acordat o atenție deosebită și îm
bunătățirii pășunilor. In lunile august-septembrie s-au regenerat peste
4 000 hectare din pășuni Ungă fer
mele de vaci, astfel că toate fermele
de vaci din I.A.S. și peste 60 la sută
din C.A.P. vor avea pășuni cultivate
în Imediata apropiere a fermelor și
cu producții ridicate de masă verde.
Doresc să arăt că și cooperativa
agricolă de producție din Cefa, unde
lucrez ca președintă, își realizează
efectivele și producția planificată.
Sectorul zootehnic reprezintă 58 la
sută din valoarea producției globale,
în acest sector avem cei mai buni
cooperatori, bine pregătiți, cu vechi
me, cu multă experiență și mai ales
cu dragoste pentru creșterea anima
lelor. Am asigurat furajele necesare
pentru anul 1984 ; avem 800 tone fin,
din care 550 tone fîn de leguminoase,
3 000 tone siloz ti peste 2 300 tona
grosiere.
Avînd în vedere că în județul nos
tru s-au întreprins măsuri ferme
pentru dezvoltarea sectorului da
creștere a animalelor, asigur condu
cerea partidului și statului, personal
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii, că sînt create
condiții ca, în 1984, unitățile agricole
din județul Bihor să-și îmbunătățeas
că activitatea în acest domeniu și
să-și sporească contribuția cu produ
se animaliere la fondul de stat.

în cuvîntul său, deputatul
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statornicită în activitatea conducerii
parțidului și statului nostru de a se
consulta permanent cu masele de oa
meni ai muncii pentru perfecționarea
organizării și desfășurării întregii
vieți economlco-sociale din patria
noastră își găsește, o dată mai mult,
o puternică expresie în faptul că, as
tăzi, în marele forum legislativ al
tării sîntem chemați Bă raportăm
modul in care s-au înfăptuit hotărâ
rea sesiunii Marii Adunări Naționale
din martie a.c., indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind redre
sarea unor situații necorespunzătoare
din sectorul zootehnic.
După ce a arătat că Raportul co
misiei de anchetă cuprinde și unele
stări negative existente în zootehnia
județului Vîlcea. vorbitorul a spus :
Am tras toate învățămintele și am
Stabilit măsuri politico-organizatorice ferme, care să asigure redresarea
situației în complexele avicol Băbeni
și de îngrășare a bovinelor Berbești,
respectarea riguroasă a'normeror de
îngrijire și furajare a animalelor în
întreaga Zootehnie. Totodată, evaluînd potențialul de care dispunem,
am întreprins măsuri pentru crește
rea efectivelor prin îmbunătățirea
selecției și reproducției, pentru în
cheierea programului de modernizare
în fermele zootehnice și crearea tu
turor condițiilor necesare sporirii
producțiilor animaliere.
în continuare, vorbitorul a prezen
tat complexul de măsuri luate în
județul Vîlcea pentru sporirea pe
toate căile a producției animaliere.
Ca urmare a acestor măsuri — a spus
el — a crescut indicele de natalitate
la bovine și ovine, ceea ce ne-a dat
posibilitatea ca. pe primele 10 luni, să
îndeplinim sarcinile de plan la produșii obținuți în proporție de 105 și,
respectiv. 101 la sută, în timp ce in
dicele de mortalitate la bovine a scă
zut cu 30 la sută față de anul trecut,
iar infecunditatea s-a redus la 2,8 la
sută in sectoarele zootehnice de stat
și cooperatiste și 5 la sută la gospo
dăriile populației.
Am acordat toată atenția asigurării
bazei furajere, extinderii culturilor
de mare randament, creșterii ponde
rii trifolienelor în structura furaje
lor. generalizării aplicării tehnologii
lor de preparare a nutrețurilor înain
te de administrarea în hrana anima
lelor. asigurarea unităților nutritive
și a proteinei in conformitate cu pre
vederile normativelor în vigoare. De
asemenea, am organizat ample lu
crări de îmbunătățire a pajiștilor, am
valorificat suprafețe mai mari de pă
duri pășunabile șl am mărit perioada
de pășunat.
Respectînd mai riguros normele de
îngrijire și furajare, aplicînd cu fer
mitate măsurile pe care le-am stabi
lit. am reușit să obținem unele rezul
tate bune exprimate in producțiile
animaliere superioare de la o perioa
dă la alta. Unitățile noastre agricole
cooperatiste au depășit planul pe 10
luni cu 15 procente la producția de
lapte livrat la fondul statului, existind reale posibilități ca acest indi
cator să fie îndeolinit pe întregul an
Cu o lună mai devreme. în aceeași
perioadă, preluările de carne plani
ficate prin contractări și achiziții de
la gospodăriile populației au fost
realizate în proporție de 102 la sută.
Raportîndu-ne activitatea la cerin
țele și exigențele actualei etape, pu
ternic marcată de spiritul militant,
revoluționar imprimat de dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar ge
neral, în întreaga viață politică și

economico-socială din patria noastră,
evaluindu-ne in mod critic și auto
critic munca și realizările, am înțeles
și înțelegem că mai avem încă multe
de făcut pentru a înfăptui întocmai
cerințele și obiectivele stabilite de
documentele de partid și de stat in
domeniul zootehnic.
Dispunem in județ de mari resurse
pentru dezvoltarea zootehniei, de
condiții materiale și naturale pe care,
trebuie să spunem, n-am reușit să le
punem integral în valoare.
Pornind de Ia indicațiile date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, la Plenara
din 14—15 noiembrie a C.C. al P.C.R.,
vom acționa cu toată hotărîrea pen
tru realizarea întocmai a sarcinilor
ce ne revin în agricultură, pentru
creșterea contribuției județului nos
tru la realizarea fondului de stat. Ia
înfăptuirea prevederilor nrogramului
de autoconducere și autoaprovizionare.
Vă rog să-mi îngăduiți să-mi ex
prim acordul deplin față de conținu
tul raportului supus dezbaterii și
aprobării actualei sesiuni, avînd con
vingerea că el prezintă o deosebită
importantă pentru propășirea multi
laterală a agriculturii noastre socia
liste, corespunzător istoricelor hotăriri stabilite de Congresul al
XII-lea și de Conferința Națională
ale partidului, a spus deputata

Maria Nichita.
După curn se știe, agricultura timișeană deține 4,6 la sută din supra
fața agricolă a țării și un puternic
sector zootehnic, reprezentat prin
239 000 bovine, 1 973 300 porcine,
682 900 ovine. Valoarea producției
agricole globale va ajunge în acest
an la 8,2 miliarde lei. Se va realiza
o producție totală de 1,6 milioane
tone cereale, 295 00(| tone legume.
169 300 tone carne, 1,46 milioane hl
lapte de vacă și circa 280 milioane
ouă. Prin grija conducerii partidului
și statului, baza tehnico-materială a
agriculturii timișene a sporit substan
țial în actualul cincinal, alocîndu-se
7,28 miliarde lei pentru realizarea de
noi capacități de producție și pentru
modernizarea celor existente.
în domeniul asigurării bazei fu
rajere, s-a îrftbunătățit substanțial
structura culturilor, s-au ameliorat
6 242 ha pajiști naturale, ponderea
suprafețelor ameliorate ajungînd la
53 la sută. Comparativ cu anul tre
cut, în balanța furajeră s-au asigu
rat în plus 20 000 tone fînuri și, în
prezent, se depun eforturi pentru în
cheierea acțiunii de depozitare a nu
trețurilor suculente.
Ca urmare a măsurilor menționate,
de la ultimul recensămînt, efectivele
de animale au crescut cu 11 400 tau
rine, 207 000 porcine șt 40 500 ovine,
iar producțiile, în comparație cu pe
rioada similară a anului trecut, sînt
superioare cu 132 400 hl (22 la Sută)
lapte și 12 548 tone carne (13 la sută),
ceea ce arată că există încă sufi
ciente resurse de îmbunătățire a re
zultatelor din acest sector productiv,
a cărui pondere reprezintă în jude
țul nostru circa 40 la sută din totalul
producției agricole.
Considerăm însă că aceste rezul
tate sînt departe de limita maximă a
posibilităților mari de care dispunem.
De aceea, sîntem ferm holărîțl să
eliminăm lipsurile, să îmbunătățim
modul de organizare a producției și
a muncii, să ne sporim și mai mult
contribuția la creșterea avuției națio
nale. în acest sens. Institutul agro
nomic, in care îmi desfășor activita
tea, va acționa cu toată fermitatea
pentru traducerea in viață a sarci
nilor și orientărilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Secretarul general
al partidului, pentru perfecționarea
integrării învățămintului cu . cerce
tarea și producția. O atenție deose
bită Vom acorda în continuare va
lorificării superioare a fondului fun
ciar, creării de noi soiuri și hibrizi
de plante, de noi rase de animale și
ameliorării celor existente, identifi
cării de noi resurse furajere, valori
ficării superioare a tuturor nutre
țurilor, și in special a produselor se
cundare agricole și industriale, opti
mizării tehnologiilor de cultură a
plantelor și de exploatare a anima
lelor, elaborării de noi tehnologii pro
filactice și curative în domeniul sanitar-veterinar. reducerii la minimum
a perioadei dintre finalizarea cerce
tării Și generalizarea rezultatelor
bune in producție.
Dispunînd de tot ceea ce este ne
cesar, de un vast și mobilizator pro
gram de acțiune, oamenii muncii din
agricultura județului Timiș se anga
jează în fața conducerii partidului și
statului, în fața dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să muncească mai bine și mai efi
cient pentru îndeplinirea marilor
sarcini care le revin din Planul na
țional unic, sporindu-și astfel contri
buția la dezvoltarea economiei națio
nale, la creșterea bunăstării po
porului.

La rindul său, deputatul Țrajan
Gârba 8 sPus:
r°S să-mi per
miteți să exprim în acest Înalt forum
legislativ cele mai alese sentimente
de gratitudine conducerii partidului,
dumneavoastră, mult 6timate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, pentru preo
cupările permanente pătrunse de
Înaltă ’responsabilitate revoluționară,
consacrate perfecționării neîncetate a
întregii activități, in vederea înfăp
tuirii istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XII-lea și' Conferinței Na
ționale ale partidului. Complexitatea
problemelor incluse pe ordinea de
Zi a sesiunii si importanta lor hotăritoare pentru înfăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare ilustrează
pregnant clarviziunea politică și
dăruirea patriotică cu care conduceți
destinele României socialiste.
Măsurile de natură politică, econo
mică si juridică adoptate in ultimii
ani de conducerea partidului si sta
tului nostru pentru dezvoltarea zoo
tehniei au făcut ca si în județul
Suceava, acest important sector de
activitate, cu o veche tradiție, să-și
aducă o contribuție crescîndă la asi
gurarea fondului de stat, valorificînd
superior condițiile prielnice de care
dispune fiecare localitate. In prezent,
creșterea animalelor contribuie cu 51
la sută la realizarea producției glo
bale agricole a județului.
Cu toate acestea, în județul Su
ceava creșterea animalelor dispune
Încă de reale posibilități pentru o
dezvoltare mai accentuată, fapt ilus
trat și de raportul comisiei centrale,
care a constatat unele încălcări ale
normelor agrozootehnice.
în vederea obținerii In zootehnie
a unor rezultate pe măsura condiții
lor asigurate acestui sector, prin spri
jinul multilateral acordat de 6tat.
ne-am concentrat atenția în primul
rind in direcția punerii superioare

in valoare a posibilităților exittenle
în fiecare localitate, acționînd cu fer
mitate pentru aplicarea întocmii a
măsurilor cuprinse în hotărîrea pri
vind raportul comisiei de anchetă. în
centrul atenției noastre a stat Trans
punerea în viața a indicațiilor si
orientărilor date de dumneavoastră,
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în cavintările rostite la consfătuirile de lucru
de la C.C. al P.C.R. cu cadrele din
agricultură.
Raportăm Marii Adunări Naționale
că. prin aplicarea măsurilor stabilite
în domeniul creșterii animalelor si
al producțiilor zootehnice, s-au obți
nut unele rezultate pozitive atit in
unitățile agricole socialiste, cît si in
sectorul gospodăriilor populației. Ast
fel, efectivele de animale realizate
în 10 luni ale acestui an. ne total
județ și sectoare, sînt mai mari fată
de nivelul înregistrat la ultimul re
censămînt cu 42.1 mii taurine, din
care 3,6 mii vaci și juninci : 84.2 mii
porcine și 47,1 mii ovine. La această
dată planul pe întregul an 1983 este
realizat în proporție de 116 la sută
la porcine și de 106 la sută la ovine.
Odată cu sporirea efectivelor,
ne-am preocupat de creșterea pro
ducției zootehnice la toate speciile si
categoriile de animale, ca principală
premisă a îndeplinirii obligațiilor ce
revin județului față de fondul de
stat. în 10 luni din anul 1983 am
livrat mai mult decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut, cu
1 561 tone carne. 117,4 mii hectolitri
lapte de vacă. 812 mii ouă. 44 tone
lină, ca să ne referim doar la cele
mai importante produse. Aceste spo
ruri au la bază creșterea producției
medii pe animal furajat. în fermele
I.A.S., bunăoară, cantitatea de laptemarfă pe vacă furajată a fost la fi
nele lunii octombrie cu 443 litri mai
mare decît în aceeași perioadă a anu
lui 1982, iar la C.A.P. sporul se ri
dică la 278 litri.
Trăgând toate învățămintele
neajunsurile înregistrate în anul
trecut, s-au urmărit cu mai m
atenție îngrijirea și furajarea c<
punzătoare a efectivului de anir
aplicarea întregului complex de
suri sanitar-veterinare. dimim
la minimum a numărului de m
lități și a sacrificărilor de neces
Ne-am preocupat de producers
rajelor necesare creșterii electi
de animale planificat, prin ext
rea suprafețelor cultivate cu i«
perene, rădăcinoase furajere, sti
rea și depozitarea tuturor resu
de nutrețuri grosiere, de rid
potențialului productiv al pa;
naturale, modernizarea fermelo
tehnice, realizindu-se toate o
vele aferente acestui an. toate
tea constituind garanții penti
clanșarea optimă a anului de r
ție 1984.
Vorbitorul a precizat că zo<
județului dispune încă de re
zerve și posibilități pentru ci
potențialului Său. arătînd Că. îi
se va acționa mai ferm și
pentru o mai bună corelare <
fiilor de care dispune județul
va cu planurile de producție
determinarea tuturor deținătc
teren să crească animale ți
urmărirea riguroasă a ameli
îmbunătățirii raselor, atrai
stabilizarea in sectoarele zoo
forței de muncă ce dovedești
și pricepere pentru acest
întărirea în continuare a răs
ordinii și disciplinei.
Ne angajăm în fața dnrr
tră, mult stimate tovarășe
Ceaușescu, secretar general
dului — a spus în încheiere
rul — că vom depune toate
pentru materializarea întocr
dicațiilor și orientărilor pe <
dat la recenta Plenară a Cc
Central al P.C.R. cu privir
cerea la. o nouă calitate a i
agricultură, la îndeplinirea e
a tuturor programelor adopți
derea creșterii producției
vegetale si animale, ridica?
nuă a nivelului de trai al î
nostru popor.

Vă raportăm, mult stima
bite tovarășe Nicolae Ceai;
a spus în cuvîntul său i

Andreiu Balint “ câ 5
dețul Brașov au fost stabilit
menite să conducă la obține
producții agricole sporite, vegetale și
animaliere. Vă raportăm că în ju
dețul nostru au crescut In acest an
efectivele, față de recensămintul de
Ia 1 februarie 1983, cu 11 000 la bo
vine și cu 15 000 la porcine.
Ne-am străduit să îndeplinim mă
surile stabilite la sesiunea Marii
Adunări Naționale din martie 1983 cu
privire la furajarea. îngrijirea, adă
postirea și păstrarea sănătății ani
malelor. S-a acționat în mod ener
gic pentru întărirea ordinii și disci
plinei în fermele zootehnice pentru
stabilizarea și pregătirea profesională
și politică mai bună a îngrijitorilor,
pentru creșterea răspunderii specia
liștilor, a nivelului de conștiință al
tuturor lucrătorilor din zootehnie. Ca
urmare, s-a îmbunătățit starea fizio
logică a animalelor, au crescut indicii
de reproducție, s-au redus simțitor
mortalitățile și tăierile de necesitate.
Și în cooperativa noastră au cres
cut în acest an efectivele cu 200 bo
vine și 900 oi, ajungînd la 2 216 bo
vine și 7 500 oi. Ca rezultat al măsu
rilor luate pentru organizarea mai
bună a reproducției, am realizat, ne
10 luni, 70 de viței la 100 de vaci,
urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să
ajungem la 82 de viței, iar la ovine
indicele de natalitate este de 98 de
miei Ia 100 de oi fătătoare.
Informez sesiunea Marii Adunări
Naționale că in cooperativa noastră
am încheiat in acest an moderniza
rea celor 19 grajduri destinate bovi
nelor prin introducerea mulsului me
canic, asigurarea adăpatului, evacua
rea dejecțiilor și organizarea sectoru
lui de creștere a vițeilor de prăsită.
Am întreprins măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru stringerea și de
pozitarea furajelor necesare. însumînd peste 2 000 tone fibroase. 11 000
tone suculente și 1 800 tone grosiere,
stocuri care ne dau posibilitatea să
furajăm corespunzător efectivele în
toată perioada de stabulație.
Sîntem conștienți de faptul că re
zultatele obținute în sectorul zooteh
nic nu sînt încă la nivelul cerințelor,
al bazei materiale existente, al expe
rienței dobîndite. Și în cooperativa
noastră se mai manifestă indiscipli
nă, nerespectarea programului de
grajd, lipsă de grijă față de animale
manifestări cărora sîntem hotărîți să
le punem capăt în cel mai scurt timp.
Vă încredințăm că vom munci cu
toată puterea noastră pentru a da
viață îndemnurilor calde, însuflețitoare cuprinse în mesajul pe care ni
l-ați adresat de „Ziua recoltei", spo
rind mereu contribuția noastră Ia
progresul scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă Rom&ia.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
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ce, prelungite. Se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).
România socialistă, poporul riostru nu doresc o asemenea cale !
Dar dacă puterile nucleare nu vor
înțelege dorința popoarelor, ele
înseși deschid calea distrugerii în
tregii lumi. Trebuie să facem totul
pentru a determina puterile nu
cleare să renunțe la politica lor,
care duce la distrugerea lumii, nu
la apărarea păcii. (Aplauze puter
nice, prelungite).
Să facem totul pentru a opri
proliferarea armelor nucleare, pen
tru trecerea treptată la distruge
rea tuturor armelor nucleare, pen
tru o lume fără rachete nucleare,
fără armamente !
Ne adreșătn conducătorilor țări
lor europeni» în care urmează să
se amplaseze noile rachete — de
a nu admite ca teritoriul statelor
lor să devină baze de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune 1

rachete cu rază medie de acțiune
în mai multe țări europene, se tre
ce, de fapt, la proliferarea armelor
nucleare, încălcîndu-se, în acest
fel, Tratatul de neproliferare. Prin
aceasta se deschide calea ca .noi
state să treacă la producerea sau
la procurarea de arme nucleare.
Trebuie să spunem deschis că, în
asemenea împrejurări, orice stat
va fi îndreptățit să se gîndească
la noi arme, inclusiv la armament
nuclear, pentru a-și apăra Îndependența și existența, cu tot riscul
care există ! Dacă puterile care
dețin armele nucleare trec la pro
liferare, nici un stat nu va putea
fi oprit de a-și produce tot ceea
ce consideră că este necesar pen
tru a contribui la pace, pentru a
da ripostă celor care vor să stăpînească lumea. (Aplauze puterni

Ne adresăm popoarelor Europei,
Statelor Unite ale Arnericii și Ca
nadei pentru a-și uni forțele și a
acționa cu și mai multă fermitate
și hotărîre pentru oprirea politicii
spre catastrofă nucleară, pentru
salvarea Europei și a întregii lumi
de la distrugerea atomonucleară !
Tn numele vieții, ne adresăm tu
turor popoarelor de a face totul
pentru dezarmare și pace !
Sta în puterea popoarelor să
oprească politica spre război și ca
tastrofă nucleară, să asigure o
nouă politică democratică interna
țională, de egalitate și respect al
independenței și suveranității, de
neamestec în treburile interne, de
colaborare, de dezarmare și de
pace. Să facem totul pentru o lume
fără arme, fără războaie, o lume
mai dreaptă și mai bună, în care
fiecare națiune să-și poată concen
tra forțeld în direcția dezvoltării
economice și sociale, în direcția

progresului întregii lumi. (Aplauze
puternice, prelungite).
Poporul român se angajează so
lemn să nu precupețească nici un
efort pentru apărarea dreptului
său suprem, a dreptului suprem al
tuturor popoarelor — la existență,
la libertate și independență, la
pace, la viață ! Avem ferma con
vingere că putem obține victoria în
această luptă dreaptă. Și vom duce
luptă cu toată hotărîrea !
(Aplauze puternice, îndelungate.
Se scandează îndelung „Ceaușescu
— pace
„Dezarmare — pace
Toți cei prezeirli in sală se ridică în
picioare și aclamă puternic, minute
in șir, pentru președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru politica
sa fermă de pace, de dezarmare, de
apărare a dreptului fundamental al
popoarelor la viață, la pace, la
existență liberă și demnă !).

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR
In prezențe tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge rire în legătură cu Raportul Consi petate rinduri s-a scandat, cu putere :
Național al Agriculturii. Indus „Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare —
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii liului
deputății aclamind îndelung
triei Alimentare. Silviculturii si Gos pace
Socialiste România, miercuri, 16 noiembrie, s-ou deschis lucră podăririi Apelor și Ministerului A- pe conducătorul partidului si statului
nostru.
și Industriei Alimentare.
rile in plen ale sesiunii a opta a celei de-a opta legislaturi gricuiturii
Din. împuternicirea deputatilor.
Luind cuvîntul. președintele Marii
o Marii Adunări Naționale.
membri ai Comisiei pentru politică Adunări Naționale a spus :
Inaltul for legislativ al tării se în
trunește într-o perioadă de muncă
intensă, in care oamenii muncii jdin
patria noastră, fără deosebire de •
naționalitate, intr-o atmosferă de pu
ternică efervescență creatoare, iși
consacră energiile realizării cu suc
ces a prevederilor planului pe acest
an și pe întregul cincinal, pentru
înfăptuirea mărețelor obiective. de
dezvoltare multilaterală a României
socialiste.
La sosirea în rotonda PalatuluiMarii Adunări Naționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului si statului au fost
salutați cu puternice și îndelungi aplauze de deputați și invitați.
împreună cu conducătorul partidu
lui și statului. în lojile oficiale au
luat loc tovarășa Elena Ceaușescu,
tovarășii
Constantin
Dăscălescu,
Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu,
Lina Ciobanu. Ion Coman, Nicolae
Constantin, Ion Dincă. Ludovic
l azekas. Alexandrina Găinușe, Petre
Lupu. Paul Niculescu, Constantin
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Ion Fătan, Dumitru Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec.
Au luat parte, de asemenea, mem
bri supleanți ai Comitetului Politic
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R.,
membri ai Consiliului de Stat.
La lucrări au participat, ca invitați,
membri ai C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători de instituții cen
trale, organizații de masă și ob
ștești. reprezentanți ai vieții științi
fice si culturale, ziariști.
Au fost prezent; șefi de misiuni
diplomatice acreditați la București,
precum și corespondenți ai presei
străine.
Lucrările au fost deschise de to
varășul Nicolae Giosan. președintele
Marii Adunări Naționale.
La propunerea Biroului M.A.N.,
deoutatii au adoptat următoarea or
dine de zi a șesiunii :
1. Raportul Consiliului National al

Agriculturii. Industriei Alimentare,
Silviculturii si Gospodăririi Apelor
si Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare asupra modu
lui in eare au fost aduse la înde
plinire măsurile stabilite de Marea
Adunare Națională prin Hotărîrea
nr. 2. din 26 martie 1983, privind
Raportul Comisiei de anchetă a unor
încălcări ale legilor si normelor agrozootehnice ;
Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului national unic de
dezvoltare economieo-socială a Re
publicii Socialiste România ce anul
1981 :
3. Proiectul de lege pentru adop
tarea Planului de dezvoltare a agri
culturii si industriei alimentare, gos
podăririi apelor si silviculturii pe
anul 1981 :
4. Proiectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul
1981 :
5. Programul privind aplicarea
măsurilor de autoconduccre si at>toaprovizionare pentru asigurarea
unei bune aprovizionări a populației
eu produse agroalimentare si ho
nuri industriale de consum pe pe
rioada 1 octombrie 1983 — 30 sep
tembrie 1981 ;
6. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cuprlnzînd nor
me eu putere de lege emise de Con
siliul de Stat după sesiunea n, șap
tea a Marii Adunări Naționale.

în continuare, tovarășul Ion
Dincă. prim viceprim-minlstru a-1
guvernului, președintele Consiliului
Național al Agriculturii. Industriei
Alimentare. Silviculturii si Gospo
dăririi Apeior, a prezentat raportul
înscris la primul punct al ordinii
de zi.

Pe marginea raportului au luat
cuvîntul deputății Ion Teșu. Maria
Bodea, Teodor Coman, Maria Nichita,
Traian Gârba, Andreiu Balint.
Marea Adunare Națională a apro
bat apoi, prin vot deschis, o hotă-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ILIE VĂDUVA
Mult stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși
deputați,
Ne aflăm cu totii sub puternica îmnresie a cuvintării rostite la plenara
comitetului Central de secretarul
general al partidului. președintele
Republicii Socialisto România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. strălucită
tnaliză a problemelor actuale ale
lezvoltării multilaterale a tării noas
te și, totodată, o magistrală subli
niere a gravelor pericole care ameintâ in prezent liniștea si pacea,
îsăși existenta popoarelor europene
din întreaga lume. Din nou. din
ipitala României socialiste au râ
mat vibrante chemări la rațiune si
sponsabilitate. la acțiuni ' ferme
intru adoptarea, pină nu va fi prea
■ziu. de măsuri concrete de dezarire. in primul rind de dezarmare
cleară. pentru împiedicarea escalării unei noi curse a înarmărilor

tn Europa, nentru oprirea amplasării
de noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune pe continent, retra
gerea și distrugerea celor existente,
pentru edificarea unei Europe unite,
a păcii. Înțelegerii și colaborării, lip
sită de arme nucleare.
După cum se știe. Marea Adunare
Națională, exprimind adeziunea sa
plenară la inițiativele si demersuri
le profund umaniste ale președinte
lui Republicii în vederea salvgardă
rii civilizației europene și a plane
tei. dînd glas voinței nețărmurite de
pace și colaborare a poporului ro
mân si fiind conștientă de înaltele
răspunderi care revin in lumea con
temporană parlamentelor, s-a adre
sat in mai multe rinduri popoarelor,
* parlamentelor si guvernelor statelor
europene și din întreaga lume cu
chemarea de a nu se precupeți nici
'un efort pentru asigurarea dreptului
fundamental al popoarelor la liberta
te si independentă, la pace, la viată.
In prezent, cind situația din Eu
ropa cunoaște o puternică Încordare.

externă și cooperare economică in
ternațională si a reprezentanților ce
lorlalte comisii "ale M.A.N., ,a luat
cuvîntul deputatul Iile Văduva, vice
președinte al Comisiei pentru politică
externă șl cooperare economică in
ternațională, rectorul Academiei de
studii economice din București, care
a propus adoptarea unui Apel al
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România către parla
mentele si parlamentarii din statele
europene. S.U.A. și Canada.
Deputatui a dat apoi citire Apelu
lui.
In susținerea Apelului au luat
cuvîntul deputății Marin Ivascu, di
rectorul general al Institutului cen
tral de fizică, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară. Tamara Dobrin. președintele
executiv al Consiliului National al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste. Pantelimon Găvăn’escu.
prim-secretar al .Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist,
Doina Marinescu, vicepreședinte al
Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare. Silviculturii si
Gospodăririi Apelor, președintele
C.A.P. Greceanca. județul Buzău,
Iosif Szasz. prim-secretar al Comi
tetului județean Harghita al P.C.R.,
Maria Ciocan, seoretar al Consiliului
Central al U.G.S.R., Ion Sîrbu. vice
președinte al Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, prim-secretar al
Comitetului județean Argeș ial P.C.R.
Primit cu vii și îndelungi aplauze
de deputati și invitați, a luat cuvîntul
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.
Cuvîntarea secretarului general al
partidului, președintele Republicii, a
fost urmărită cu deosebită atenție și
aprobare, subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze, de
putății exprindndu.-și deplina ade
ziune Ia politica externă a partidului
și statului nostru, față de inițiativele
de pace, ale României socialiste, ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în re

cind se Intensifică pregătirile pentru
amplasarea de noi rachete nucleare
cu rază medie de acțiune în Europa,
se impun in continuare acțiuni ener
gice și imediate, inclusiv pe pian
parlamentar, pentru oprirea cursului
periculos al evenimentelor.
Intr-un asemenea moment de im
portanță crucială pentru inseși des
tinele continentului nostru si pentru
pacea Întregii lumi, deputății Comi
siei pentru politică externă și coope
rare economică internațională, îm
preună cu reprezentanți ai celorlalte
cdmisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale. întruniți In această
dimineață, si-au exprimat din nou.

Stimate tovarășe și stimați tovarăși
deputați.
Vă rog să-mi îngăduiți ca. în nu
mele dumneavoastră, al tuturor, să
exprim, cu profundă emoție și adine
respect., cele mai vii mulțumiri se
cretarului general al Partidului Co
munist Roman, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru magistrala
curtntare rostită, care reprezintă o
nouă, vibrantă și înflăcărată chemare
la acțiune și responsabilitate in apă
rarea păcii și vieți! țțppoarelor. fiind
totodată un remarcabil imbold pentru
fiecare deputat în Marea Adunare
Națională de a acționa cu totală dă
ruire pentru promovarea propuneri
lor profund umaniste ale României
socialiste, ale președintelui țării, me
nite să asigure un climat de pace,
securitate și colaborare în Europa și
in întreaga lume.
Cuvîntul dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, este însuși glasul poporu
lui, pentru idealul căruiți v-ați în
chinat întreaga viață, reprezintă o
emoționantă expresie a pasiunii și
dăruirii cu care acționați pentru feri
cirea națiunii noastre, pentru înflo
rirea și prosperitatea României, pen
tru o lume a păcii, mai dreaptă și
mai bună, în care toate popoarele să
se dezvolte în libertate, să-și fău
rească așa cum doresc viitorul.
Apelul Marii Adunări Naționale
către parlamentele și parlamentarii
din statele europene, S.U.A. și Ca
nada a fost aprobat în unanimitate
de deputați.
Deputății au fost apoi informați că
proiectele de legi și programele în
scrise la celelalte puncte de pe ordi
nea de zi a sesiunii urmează să fie
supuse Marii Adunări Naționale spre
dezbatere și adoptare intr-o ședință
viitoare în cadrul actualei sesiuni.
Președintele Marii Adunări Națio
nale a declarat închise lucrările pri
mei părți a actualei sesiuni, data re
luării lor in plen urmînd să fie anun
țată.

profunda îngrijorare fată de situația
creată și m-au Împuternicit să pre
zint Marii Adunări Naționale propu
nerea de a adopta un Apel adresat
parlamentelor și parlamentarilor din
-țările europene. Statele Unite ale
Arnericii și Canada, chemindu-le cu
insistentă să folosească din plin au
toritatea și posibilitățile de care dis
pun. pentru a se determina realizarea
unei înțelegeri privind oprirea am
plasării noilor rachete nucleare cu
rază medie, de acțiune, retragerea si
distrugerea celor existente, in vede
rea înlăturării gravelor pericole care
amenință pacea Europei șl a lumii
întregi.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
MARIN
IVAȘCU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
Ca om de știință, doresc să mă
alătur adeziunii unanime și fierbinți

a întregului nostru popor față de
strălucitele inițiative de‘ pace ale
României socialiste, ale dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, mili
tant neobosit pentru cauza înțelege
rii și cooperării între națiuni, pentru
salvgardarea drepturilor fundamen
tale — de existență liberă și demnă,

APELUL
Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. I)
continent, să facem totul, să acționăm pentru o tnțelegere corespunzătoare la negocierile sovieto-americane de la Geneva.
In cazul in care nu .se va ajunge Ia timp ia o
asemenea înțelegere în cadrul negocierilor sovieto-americane, Marea Adunare Națională a Republicii Socia
liste România face apel la toate parlamentele și parla
mentarii din țările europene, din S.U.A. și Canada de
a acționa împreună pentru a se conveni aminarea am
plasării noilor rachete cu rază medie pină la sfirșitul
anului 1984, începutul anului 1985 și, în acest răs
timp, să fie continuate tratativele, iar U.R.S.S. să nu
instaleze noi asemenea rachete și să reducă, așa cum
s-a angajat, o parte din cele existente, urmînd ca
negocierile de la Geneva să continue pină la reali
zarea unui acord corespunzător. Marea Adunare Na
țională iși exprimă convingerea că fie și un aseme
nea acord ar răspunde intereselor de securitate ale ce
lor două părți, realizării unul echilibru, nu prin creș
terea, ci prin reducerea armamentelor și ar fi salu
tat cu satisfacția de popoarele din Europa și Ame
rica de Nord, de opinia publica mondială.
Marea Adunare Națională face ape! la parlamen
tele din țările europene, din S.U.A. și Canada de a
acționa cu incită responsabilitate pentru prezentul și
viitorul continentului european și ale întregii lumi, pen
tru a determina guvernele din țările unde urmează
să fie amplasate noile-rachete să renunțe la accep
tarea acestora pe teritoriul lor, pentru ca teritoriul
altor state să nu devină baza unul atac cu arme
nucleare.
Convinsă că nu trebuie să se accepte politica faptu
lui împlinit, Marea Adunare Națională o Republicii
Socialiste România consideră că acum este momentul

de liniște și securitate -— ale întregii
omeniri. Sint convins că exprim
gîndurile și sentimentele tuturor,
dind glas atașamentului profund al
oamenilor de știință față de nume
roasele propuneri, idei și acțiuni ale
statului nostru, consacrate opririi
cursei înarmărilor, in principal și în
primul rind a înarmărilor nucleare,
și, îndeosebi, realizării unui acord
corespunzător pentru neamplasarea
noilor rachete cu rază medie de ac
țiune pe continentul european, pen
tru retragerea și distrugerea celor
existente.
,în aceste momente de grea cumpă
nă, cind se profilează perspectiva
unei noi ți periculoase spirale a În
armărilor, ceea ce amenință Însăși
viața pe planeta noastră, voința de
pace a slujitorilor științei din țara
noastră și-a găsit o elocventă expre
sie in acțiunile Comitetului național
român „Oamenii de știință și pacea",
a cărui activitate se desfășoară sub
conducerea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, prim
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie.
tnscriindu-se in vasta ți multila
terala politică de pace și dezarmare
a României socialiste, de asigurare a
securității pe continentul european
și în lume, Apelul Marii Adunări
Naționale reflectă îngrijorarea po
porului nostru — ca dealtfel a mili
oane și milioane de oameni de pre-

CUVÎNTUL

TAMARA
Mult Iubite șî «Hmate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate deputate ți «rimați depu
tata
Vă rog să-mi permiteți să-mî ex
prim și eu adeziunea fierbinte pen
tru marea lucrare pe care conducă
torul partidului ți tării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a între
prins-o și o întreprinde pentru edi
ficarea păcii pe acest mult încercat
pămînt care esțe planeta noastră. In
numele Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității -Socialis
te, al tuturor organizațiilor compo
nente, al tuturor cetățenilor țării,
aducem un omagiu fierbinte pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, proeminentă personalitate
a lumii contemporane, care și-a ridi
cat glasul puternic în deplină conso
nanță cu cele mai nobile năzuințe ale
umanității. în asigurarea păcii po
poarelor, în apărarea celui mai înalt
drept al- omului — dreptul la viață,
la libertate. Intr-o perioadă in care ■
liniștea și pacea popoarelor se văd toi

să se intensifice și să se multiplice eforturile pentru
realizarea unui acord echitabil, care să elibereze con
tinentul nostru, întreaga comunitate internațională de
amenințarea unei catastrofe nucleare.
Marea Adunare Națională o Republicii Socialiste
România este profund îngrijorată de faptul că, prin
amplasarea de noi rachete in unele state din vestul și
din estul Europei, s-ar incălca „Tratatul cu privire la
neproliferarea armelor nucleare" prin care părțile s-au
angajat „să preîntîmpine o mai largă răspindire a ar
melor nucleare" și „să nu transfere nimănui", respec
tiv „să nu accepte din partea nimănui transferul
direct sau indirect de arme nucleare". Instalarea noi
lor rachete pe teritorial acestor state ar crea un pre
cedent primejdios, ar stimula șl alte țări să acționeze
pentru a amplasa pe teritoriile lor arme asemănătoa
re, ar submina securitatea internațională, ar mări
pericolul unui război nuclear.
Este convingerea noastră fermă că, în pofida situa
ției internaționale complexe, stă în puterea popoare
lor ca, prin acțiuni unite, să împiedice evoluția peri
culoasă a evenimentelor, să determine oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la măsuri practice de dezar
mare, și în primul rind de dezarmare nucleară, pentru
asigurarea unui viitor de pace și liniște pentru po
poarele europene, pentru întreaga lume.
Marea Adunare ..Națională a Republicii Socialiste
România reafirmă in mod solemn hotărîrea de a ac
ționa neabătut, cu toată fermitatea, pentru a se opri
amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune,
pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru
înfăptuirea dezarmării, și in primul rind a dezarmării
nucleare, pentru oprirea agravării situației interna
ționale și pentru reluarea politicii de pace, colaborare,
destindere și respect ai independenței naționala a tu
turor popoarelor.

tutindeni — față de cursul periculos
al evenimentelor, chemind, în ace
lași timp, ia noi eforturi, la noi ac
țiuni, pentru încheierea cu succes a
tratativelor sovieto-americane de la
Geneva, pentru asigurarea viitorului
pașnic al Europei, al întregii ome
niri. Prin aceasta, el va întruni am
pla adeziune a poporului nostru și
—• sint convins — a oamenilor de
bine de pretutindeni.
Nu pot să nu relev, tn acest con
text, Înalta misiune și responsabili
tate ce revin savanților, oamenilor
de știință, în lupta pentru liniștea și
securitatea popoarelor, pentru asigu
rarea progresului omenirii. Expresie
a geniului creator al omului, a do
rinței sale de propășire și bunăstare,
știința poate și trebuie să devină
exclusiv o armă a progresului, nu a
distrugerii. Vom milita neabătut
— așa cum ne-ațl învățat dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu — pentru a face ca atomul,
cuceririle științei să aibă o întrebuin
țare exclusiv pașnică, ferind omeni
rea de o catastrofă nucleară. Aprob
din toată inima Apelul Marii Adu
nări Naționale, convins fiind că po
poarele, acționînd unite, pot să de
termine oprirea cursei înarmărilor,
adoptarea de măsuri practice de dez
armare, in primul rind nucleară,
pentru asigurarea unui viitor de pace,
liniște și securitate pentru popoarele
europene, pentru intreaga planetă.

DEPUTATEI
DOBRIN
mai amenințate de escaladarea cursei
înarmărilor, președintele
Nicolae
Ceaușescu Îndeamnă marile puteri,
toate națiunile lumii, popoarele, for
țele iubitoare de pace de pretutin
deni să acționeze cu toată hotărîrea,
unite — cît încă nu e prea tirziu —
pentru a opri amplasarea pe terito
riul continentului nostru a unor noi
rachete nucleare, să le dezafecteze pe
cele deja instalate și să-'le distrugă,
să negocieze in continuare cu dorința
sinceră de a asigura pacea și viața
popoarelor.
Mi se pare că acum, mai mult ca
oricînd, Îmi îndeplinesc mandatul de
deputat cerind colegilor mei din ma
rele sfat al țării să sprijinim iniția
tiva de a ne adresa tuturor parla
mentelor din Europa. S.U.A și Cana
da cu apelul de a adera la generoasa
operă de edificare a păcii pe conti
nentul nostru și dînd cea mai înaltă
apreciere, sprijinind întru totul acti
vitatea, propunerile și inițiativele to
varășului Nicolae Ceaușescu —
marele erou al păcii — să ne expri
măm profunda încredere că.. în pofi
da complexei situații internaționale,
(Continuare în pag. a IV-a)

Cît nu este
prea tîrziu!
însemnări de scriitor
din aula M.A.N.
A răsunat, sub cupola ' Marii
Adunări Naționale a Republicii
Socialiste România, cuvint pa
sionat, cuvint înțelept in spri
jinul '-ideii nobile de pace.
Deputății celor peste 22 de mili
oane de români au transmis tu
turor parlamentelor lumii mesa
jul lor luminos, chemindu-le să
acționeze neîntirziat, cu energie,
cu voință nestrămutată, pentru
oprirea drumului spre un holo
caust mondial, barînd drumul
războiului, construind, cu tena
citate și echilibrată rațiune, te
melie trainică înțelegerii că,
acum, cit nu este prea tirziu,
armele nucleare, armele marții
pot ■ și trebuie să fie făcute
inofensive.
In atmosfera vibrantă, plină
de bărbătească grijă față de
destinul prezent și de viitor al
omenirii, s-a ridicat glasul conducătoșnilui nostru, glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, argumentind strălucit, cu înmiită
forță de convingere, faptul că
stă în puterea tuturor popoaretor, a tuturor celor care le reprezintă în fața omenirii, să în
treprindă hotărit pași imedlați
spre dezamorsarea .funestului
mecanism al războiului nuclear
nimicitor, indrumind neîntirziat
uriașele energii creatoare pe fă
gașul sporului de viață pașnică,
mai bună, liberă șl fericită atif
de necesară generațiilor de
astăzi și de mâine. Arhitectura
genială a acestui gind al președintelui Republicii noastre
cuprțjide, armonios, in structura-i de propuneri raționale
pentru salvgardarea păcii mon
diale, toate resursele infinite de
acțiune dinamică necesare in aCest ceas grav al omenirii, grav
prin primejdiile imprevizibile
care-i ptndesc bătaia inimii ei
fierbinți. Gind românesc rostit
prin, glasul președintelui țării,
gind făurit in milenii de aspră
experiență de viață și luptă
pentru libertate, dreptate și
existență pașnică, independentă
și suverană, oferindu-se ge
neros, la scară planetară, pentru victoria operei celei mai
necesare și durabile a omenirii
— pacea pe toate meridianele
globului.

Vaslle REBREANU
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(Urmare din pa?, a III-a)
masele largi populare, toii oamenii
de bine din lume pot și trebuie să
Împiedice amplasarea noilor rachete

cu rază medie de acțiune, să ceară
retragerea și distrugerea celor exis
tente, să impună înfăptuirea dezar
mării, a celei nucleare în primul
rind I

prețuirea față de neobosita dumnea
voastră activitate, de pasiunea și dă
ruirea cu care acționați pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru împie
dicarea amplasării de noi rachete nu
cleare în Europa, pentru retragerea
și distrugerea celor existente, pen
tru apărarea dreptului vital al po
poarelor de a trăi libere, de a se dez
volta independent, de a se bucura de
pace.
Vă încredințăm solemn, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceausescu,
pentru dezarmare și securitate In
că tinăra generație a patriei noastre
Europa, iar in urmă cu citeva zile
va. milita și in continuare pentru
zeci de mii de reprezentanți ai săi
eliminarea războiului, pentru dezar
s-au reunit in cadrul unei impresio
mare . și pace, va acționa consecvent
nante manifestări desfășurate în ca
pentru unirea eforturilor tinerilor de
pitala tării sub deviza „Tineretul
• pretutindeni in vederea edificării
României dorește pacea“.
unei lumi pașnice, a independenței,
Aprobind cu profundă mindrte pa
colaborării și progresului în întreaga
triotică Apelul Marii Adunări Națio
lume.
nale. ne exprimăm
încrederea și

CUVINTUL DEPUTATULUI
PANTEUMON GĂVĂNESCU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
în actualele împrejurări Interna
tionale, cind liniștea și pacea popoa
relor se văd tot mai periclitate de
escaladarea continuă a cursei înar
mărilor, îndeosebi a înarmărilor nu
cleare. cînd viitorul tinerei generații,
al omenirii este tot mai amenințat
de spectrul unui nimicitor război nu
clear, exprim convingerea, împărtăși
tă de tineretul întregii noastre patrii.'
că Apelul Marii Adunări Naționale,
această nouă chemare la rațiune și
expresie a voinței de pace a poporu
lui român. își va găsi un larg ecou în
rindul opiniei publice Internationale,
în rindul parlamentelor și parlamen
tarilor din Europa. Statele Unite ale
Americii și Canada.
Apelul pe care Marea Adunare Na
țională îl adresează parlamentelor de
a acționa pentru neamplasarea in
Europa de noi rachete cu rază medie
de acțiune, pentru retragerea și dis
trugerea celor existente este o nouă
mărturie a politicii de pace, colabo
rare și securitate promovate de
România socialistă, căreia îi dă glas,
cu atîta strălucire, marele om de stat,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul
politic care și-a făcut din asigurarea
bunăstării poporului român și a pă
cii pe Pămînt idealul întregii sala
activități.
Politica activă, dinamică și con
structivă, de pace. înțelegere si .co
laborare cu toate națiunile lumii, pe
care o promovați dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. cu atîta consecventă și înaltă
principialitate.
servește
apărării
dreptului fundamental al popoarelor
la viată, la existentă șl la libertate.
Această politică se bucură de în
treaga adeziune și participarea activă
a tineretului din România, care. îm
preună cu întregul nostru popor, a
luat parte la marile adunări de pace.

CUVINTUL DEPUTATEI
DOINA MARINESCU
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Mult . stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Ca deputată în Marea Adunare Na
țională, ca reprezentantă a lucrători
lor din agricultura patriei noastre,
susțin întru totul Apelul adresat par
lamentelor din țările europene, din
S.U.A. și Canada.
Ademenea întregului popor român,
susținem din toată ființă noastră po
litica de pace și de largă colaborare
între popoare, promovată de Româ
nia socialistă, de dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Sprijinim propunerile și inițiativele
cuprinse în mesajele adresate pre
ședintelui Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și președintelui
S.U.A. Cerem ca toate stately euro
pene. toate statele lumii să acționeze
cu toată răspunderea pentru oprirea
amplasării de noi rachete in Europa,
pentru retragerea și distrugerea ce
lor existente, pentru triumful ra
țiunii.
Stimate deputate, stimat! deputați,
Ne adresăm parlamentelor celor
lalte țări eu chemarea de a acționa
cu toată răspunderea pentru a deter
mina guvernele statelor unde ar
urma să fie amplasate noile rachete
să renunțe la acceptarea acestora pe
teritoriul lor. Europa are .nevoie nu

de noi arme nucleare, ci de retrage
rea și distrugerea celor existente.
Trebuie să facem totul pentru a Îm
piedica distrugerea civilizației uma
ne, pentru a apăra dreptul suprem al
oamenilor, al popoarelor la pace, la
existentă liberă, la viată.
Ne dăm seama ce ar însemna am
plasarea noilor rachete. Aceasta ar
crea o situație deosebit de gravă, ar
face să crească pericolul războiului
nuclear, care ar însemna distrugerea
civilizației umane, a omenirii.
Glasul de pace al țărănimii noastre,
al tuturor lucrătorilor din agricultură
s-a auzit cu insistență și în timpul
impresionantelor manifestații pen
tru pace desfășurate recent de la o
margine la alta a țării. Considerăm
că nu trebuie sub nici un motiv să
fie acceptată politica faptului împli
nit, că este momentul să se înzeceas
că eforturile pentru a fi feriți, noi
și copiii noștri, de amenințarea unei
Catastrofe nucleare.
Aprobăm în întregime apelul, idei
le sale. încrezători in faptul că nu
este prea tîrziu pentru realizarea
unui acord la negocierile sovietoamericane de la Geneva, care să ducă
la oprirea amplasării noilor rachete
nucleare, la retragerea și distrugerea
celor existente, la eliberarea Europei
de orice fel de arme nucleare, in nu
mele dreptului nostru, al tuturor, la
pace și liniște.

ÎNDEPLINIT INTEGRAL,

PLANUL PE ACEST AN

LA TOTI INDICATORII!

De la restanțe la producții suplimentare
de țiței - prin promovarea tehnologiilor
moderne, prin hărnicia colectivului
lț
în primele zile ale lunii octombrie,
colectivul Schelei de producție pe
trolieră Supiacu de Barcău a anun
țat că a recuperat integral restanțe
le acumulate la începutul anului.
Mai mult, tn tot cursul lunii octom
brie, și acum, în primele săptărninl
din noiembrie, producția zilnică ob
ținută este superioară cu citeva zeci
de tone de țiței sarcinilor de pian.
Așadar, colectivul schelei a reușit sa
treacă de la minusuri la plusuri Ia
capitolul producției fizice, indicator
de plan esențial al activității petro
liștilor. Care au fost principalele căi
de acțiune care au determinat acest
reviriment ?
— Sporirea constantă a ritmului
extracției este, fără îndoială, rezul
tatul aplicării unui însemnat număr
de măsuri tehnice, tehnologice și or
ganizatorice — ne spune inginerul
Teodor Hebriștean,. directorul sche
lei. Zăcărjrfntul nostru, cum bine se
știe, prezintă o vîscozitate ridicată,
lmpunind tehnologii adecvate pen
tru extracție. Este important să sub
liniez în acest sens că peste 80 la
sută din producția ce o extragem se
obține prin metode termice, la noi
în schelă aplicindu-se pentru prima
oară în țară, la scară industrială,
combustia subterană. Date fiind spe
cificul condițiilor în care lucrăm,
ne-am preocupat cu precădere de
creșterea gradului de recuperare 'a
țițeiului din zăcămînt, indice care a
ajuns la peste 18 la sută, dublu deci
față de nivelul care s-ar fi putut
asigura prin metode clasice de ex
tracție primară.
Semnificativ este faptul că peste
90 la sută din acțiunile tehnice si
tehnologice întreprinse în cadrul
schelei au vizat tocmai creșterea gra
dului de recuperare a țițeiului.
Bunăoară, pe structura Suplac, fo
rarea sondelor noi de completare
gabarit a fost- orientată mai cu sea
mă spre ■ perimetrele cele mai pro
ductive, aflate sub influehța metode
lor termice. Un aport substanțial
la sporirea producției de țiței l-a
avut și săparea a 11 sonde noi pes
te programul stabilit. Punerea în
funcțiune a noi baterii de cazane de
abur necesar injecției ciclice, inten
sificarea lucrărilor de intervenție în
fața frontului de combustie au avut
drept efect imediat creșterea efi
cienței metodelor termice. Totodată,
menționăm că pentru exploatarea în
tregului parc de sonde la parametrii
maximi, în cadrul schelei s-a îmbu
nătățit asistenta tehnică în toate
schimburile, a fost mărit numărul
formațiilor de intervenție.
Acțiunile întreprinse de petroliștii

de la Supiacu de Barcău pentru spo
rirea producției de țiței nu s-au li
mitat numai la atît. Lor li s-au adău
gat, printre altele, extinderea lucră
rilor de cercetare și exploatare în
zona Mihai Bravu, executarea de re
parații capitale pentru izolarea apei
sau a gazelor la sondele inundate
din același cîmp petrolifer, finaliza
rea unor lucrări de investiții : parcuri
de țiței și gaze, baterii de cazane,
colectoare și conducte de transport ■
țiței, gaze de abur, compresoare de
gaze ș,a.
Efecte pozitive asupra activității
productive au avut și măsurile pri
vind noua organizare din industria
petrolului. Faptul că brigăzile de
producție sint organizate să funcțio-

La Schela de producție
petrolieră Supiacu
de Barcău
neze pe principiul gestiunii economi
ce a dezvoltat spiritul gospodăresc
al petroliștilor, a întărit, mult raspunderea colectivă pentru realizarea
producției prevăzute. Ca atare, s-au
înregistrat ritmuri superioare de ex
tracție la fiecare brigadă, s-a asi
gurat o utilizare net superioară a
mijloacelor tehnice și forțelor umane
de care dispune.'
într*o recentă discuție, tovarășul
director Hebriștean ne preciza că
pentru schelă „examenul" acestui ul
tim trimestru ii reprezintă lucrările
de investiții. Care este stadiul aces
tor lucrări ?
*- Cea mai aproape de finalizare
este rețeaua de alimentare cu apă
industrială necesară noilor obiective,
în această lună va intra in probe
prima dintre cele patru noi baterii
de cazane executate pentru extinde
rea injecției ciclice de abur. Esti
măm pe această cale un aport ' zil
nic de 80 tone țiței. în schimb, rămineri mari în urmă se înregistrează
la noua stafie de compresoare de. ia
Suplac, obiectiv de mare importan
ță .pentru sporirea producției de ți?
ței în schela noastră. De ce ? Sim
plu : noua stație va asigura extin
derea 'procesului de combustie, pre
cum și deschiderea celui de-al doi
lea front de combustie la Suplac,,
Dată fiind importanța acestui
obiectiv de investiții, trebuie între
prinse măsuri urgente pentru fina
lizarea lucrărilor, Aceasta depinde ■
de sprijinul, pe care furnizorii de
............ -.............

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
modă veche —
mică) : Comedie de
<
19,30.
„George
• Filarmonica
Enesdu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
Mircea Basarab.
simfonic. Dirijor :
Solistă i Ksenja Jankovic (R.S.F. Iu
goslavia) — 19.
• Opera Româna (13 18 57) : Lacul
lebedelor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : My
Fair Lady — 19.
O Teatrul ,,Lucia Sturdza Bula-hdra"
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) :
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de pe
licani — 19.

t

......

utilaje și echipamente îl vor da con-,
structorilor și mentorilor, stației de
compresoare, deoarece la acest
obiectiv restantele sint pricinuite de
livrarea incompletă a unor utilaje și
subansamble de către unități ale in
dustriei constructoare de mașini.
Astfel,
întreprinderea
„Aversa"
București a rămas datoare cu o serie
de pompe. La rindul ei, întreprin
derea „23 August" din Capitală, deși
a expediat încă in primele luni ale
anului compresoarele contractate, a
„omis" supapele. E ca și cum ai ex
pedia cuiva o mașină fără motor.
Ceea ce trebuie să aibă in vedere,
mai presus de orice, toți cei care
participa la realizarea acestui obiec
tiv este importanța cu totul deose
bită a terminării stației de com
presoare și punerii ei în funcțiune
în cei mult 6—8 luni de la înce
perea injecției Ia capacitate, se va
putea obține o producție suplimen
tară de circa 400 tone țiței pe Zi.
Faptul că acum in schela Suplic
se extrag zilnic doar 31 tone țiței
peste prevederi nu mulțumește deloc
colectivul de aici. Mai eu seamă că,
in vară, curba producției suplimen
tare realizate Zilnic a urcat la pes
te 150 tone țiței. Ambițiile de a ri
dica ștacheta realizărilor sint. așa
dar, justificate. Capriciile zăcămintului pot șl trebuie sa fie învinse.
Tocmai într-o asemenea situație se
probează forța colectivului, capacita
tea sa de mobilizare, spiritul său de
inițiativă.
— Pentru noi, calea e una singu
ră : promovarea unor tehnologii mo
derne — a ținut să adauge direc
torul schelei. încă din acest trimes
tru vom începe, de pildă, să aplicăm
experimental injecția continuă cu
abur, scontind pe randamente mult
superioare injecției ciclice. Tehnolo
gia, experimentată in colaborare cu
Institutul de cercetări pentru petrol
și gaze din Cimpina, este Impusă de
imposibilitatea aplicării combustiei
subterane în unele zone, îndeosebi în
cele care traversează deschideri mi
niere.
întregul colectiv al acestei schele
Se producție petrolieră este hotărît
să amplifice rezultatele de pînă acum,
să acționeze fără preget, prin toa
te mliWacele. pentru a extrage din
adincuri cit mai mult țiței, spre a-și
spori contribuția la dezvoltarea ba
zei de materii prime șl energetice
a tării,-aceasta, fiind'o sarcină deoȘeb’it de ' importantă subliniată la
recenta plenară a C.C. al P.C.R.

loan LAZA

corespondentul

„Scînteii*

CUVINTUL DEPUTATULUI
IOSIF SZASZ
Mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, președinte al
Republicii,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca. de
la această înaltă tribună, a marelui
forum al reprezentanților poporului
nostru, să-mi exprim deplina adeziu
ne fată de propunerea unui grup de
deputat! ca Marea Adunare Naționa
lă să adreseze un Apel parlamente
lor și parlamentarilor din Europa, din
S.U.A. și Canada.
Ca deputat, reprezentind oameni ai
muncii români, maghiari din județul
Harghita, vreau să exprim atașamen
tul și sprijinul lor profund, ca dealt
fel ale întregului nostrp ponor, fată
de întreaga politicii internă si ex
ternă a partidului și statului nostru,
fată de activitatea neobosită a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru
inițiativele sale strălucite închinate
cauzei nobile a păcii. Acest nou
demers se circumscrie organic în
preocupările majore ale conducerii
partidului și statului, personal ale
dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe președinte Nicolae
Ceaușescu. care ati făcut si faceți
eforturi remarcabile pentru asigu
rarea unui climat de pace, de colabo
rare în care toate popoarele lumii,
fără deosebire de orinduire socială,
să-și clădească o viată liberă, inde
pendentă. să-și asigure dezvoltarea

multilaterală fără teama războiului.
Noi știm că la ora actuală există
un arsenal de armament nuclear,
care, dacă ar fi declanșat, ar putea
distruge viata. întreaga civilizație,
create de inii și mii de ani. Tocmai
de aceea ne ridicăm cu hotărire si
fermitate glasul, voința noastră, ală
turi de toate forțele progresiste din
lume. împotriva războiului, conștiențl
că numai prin triumful rațiunii asu
pra forțelor războiului ne vom putea
realiza idealurile, obiectivele stabi
lite de Congresul al XII-lea. de Pro
gramul partidului privind edificarea
socialismului si comunismului pe pâmin-tul scumpei noastre patrii.
Susținem întru totu-1 propunerea
președintelui tării noastre ca. în ca
zul în care nu se va ajunge la o În
țelegere în cadrul tratativelor eovieto*americane, să se acționeze pentru
a se conveni amintirea amplasării
noilor rachete cu rază medie de ac
țiune pînă la sfîrșitul anului 1984 —
începutul anului 198ă și în acest răs
timp să fie continuate negocierile
pentru realizarea unui acord.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că vom face totul
pentru a ne aduce o contribuție me
reu mai însemnată la creșterea pres
tigiului României socialiste în conste
lația tuturor țărilor lumii — așa cum
ati dorit-o si o doriți atît de'fierbin
te dumneavoastră, cel mai stimat si
iubit fiu al poporului nostru, perso
nalitate remarcabilă a lumii contem
porane.

CUVINTUL DEPUTATEI
MARIA CIOCAN
Mult Iubite șt stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
împreună cu alți deputați, ne-am
consultat și am hotărit să vă propu
nem, în consens cu inițiativele pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, adoptarea unui apel al
parlamentului nostru adresat parla
mentelor europene, precum și celor
din S.U.A. și Canada de a acționa

împreună pentru a se conveni âmlnarea amplasării noilor rachete cu
rază medie de acțiune pinâ la în
ceputul anului 1985, continuîndu-se
în acest timp tratativele pînă la în
cheierea unui acord corespunzător.
în actualele împrejurări interna
ționale, cînd viața întregii planete
este amenințată, țâra noastră, prin
glasul președintelui ei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, afirmă cu tărie
necesitatea imperioasă de a se face
totul pentru a determina oprirea a*
cestui curs periculos, pentnl ca Eu

TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU,
PRIM-MINISTRU AL GUVERNULUI, VA EFECTUA
0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE IN R.P. CHINEZĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efec
tua. la invitația' tovarășului Zhao
Ziyahg, premierul Consiliului de

tV
PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Pași de viață lungă
11.30 Film seria! : „Frontul Invizibil*
(color). Episodul S
12,20 Ecranul copiilor
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Colocvii pedagogice
16.20
■— Film serial : „Karino- (color).
Episodul 6
'
Studioul tineretului
închiderea programului
Telejurnal (parțial color)
Actualitatea în economie
. .. Fotograme din realitate
2140 Film serial: „omul am Atlantis*
(color)
22,00 Discorama (color). Joe Dassltl
22.30 Telejurnal (parțial color)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 17 noiembrie, ora 20 — 30
noiembrie, ora 2u. In țară : Vremea va
fi rece, deși, temperatura aerului va
crește ușor. Cerul va fl mal mult noros.
Vor cădea precipitații locale, mal ales
sub formă de ninsoare, mai frecvente
în prima parte a intervalului. Vuitul
va sufla slab piuă la moderat. In
București : Vreme iji general rece. Co
rul temporar noros. Vor cădea precipi
tații Slabe in prima parte a Interva
lului. Vintui va sufla Slab pînă la mo
derat. Temperatura in creștere ușoară.
Temperaturile minime vor oscila între
minus 5 $1 .minus 2 grade, iar dele
maxime intre Zero și 3 grade. Ceață
dimineața șl seara. (Ileana Mihăilă,
meteorolog de serviciu).

în curînd, „Serbările
Scînteii tineretului"
C.C. al U.T.C., în colaborare cu
redacția de tineret a Radioteleviziunii române, organizează, la
cererea zecilor de mii de tineri
și la invitația comitetelor jude
țene ale U.T.C., un nou turneu
al „Serbărilor Scînteii tineretu
lui". Spectacolele se vor desfă
șura după următorul program :
în județul Mehedinți : 21 noiem
brie — Orșova și 22 noiembrie
— Brobeta-Turnu Severin : în
județul Caraș-Severin : 23 no-,
iembrie — Reșița și 24 noiem
brie
Caransebeș; îh județul1
Timiș : 25 noiembrie -- Lugoj și.
25 no'embrîd' - Timișoara : in
județul Arad : 27 noiembrie . —
Arad.
Biletele au fost puse în vib
rare prin ' organizațiile U.T.Ci,
din instituții, școli, întreprin
deri. Zilnic au loc două specta*
Cole, cu incepera de la ora 16,
respectiv, 20.

22,30

PROGRAMUL 8
Telejurnal
Agendă bucureșieană
Publicitate
Tezaur folcloric
Concertul Orchestrei ăimronice a
RadiOtelevigiunil. Dirijor : tlafiorr
ronescu-Gălațl. Solist. : Jir.drich
Pasdera (Cehoslovacia)
Telejurnal

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, președinte al Re
publicii Socialiste România,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși, ,
* Vă reg să-mi datl voie să exprim,
încă de la Început, Întregul sprijin
al Consiliului Național al Oamenilor
Muncii fată de inițiativa Întreprinsă
de un «rup de deputat! ca Marea
Adunare Națională să se adreseze
parlamentelor și parlamentarilor din
Europa, Statele Unite și Canada in
tr-o problemă de importantă cardi
nală pentru noi. pentru întreaga
omenire — asigurarea păcii.
- Ca reprezentant al Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii din pa
tria noastră, încerc, împreună cu în
tregul nostru popor, sentimentul pu
ternic de mîndrie patriotică față de
acțiunile de pace ale președintelui
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. marele nos
tru om de stat, proeminentă perso
nalitate a vieții internaționale con
temporane. a cărui activitate de înal
tă responsabilitate pentru viitorul
pașnic, liber si independent al tării,
pentru pacea și liniștea lumii se
identifică, in conștiința noastră, cu
voința întregii națiuni române
totodată, corespunde deplin celor mai
nobile idealuri ale tuturor popoare
lor.
Pacea a devenit o preocupare a tu*

• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) 1
1 reinca dragostei — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77)1 Făt*
i runios din lacrimă — 17.
• Circul Bucip-ești (11 01- 20) : Popeye
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia
are cuvântul — 19,S0.

cinema
• Lovind o pasare de pradă : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30
15.43; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, GLORIA
- --------(47 46 75) — 9,30; 13,30; 15.45; 18; 20,lă.
® Pastorala eroică
(Cala filmului
polonez) : STUDIO — 19.
9 Tora 1 Tora ! Tora 1 : STUDIO
(59 53 15) — 1(1; 12,30.

• Orașul văzut «o sus : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 20.
•
Serbările
galante i
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.
• Căruța cu mere s DACIA (60 35 94)
— 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, COTROCENT (49 48 43) — 15: 17,15;
.. . 19,30.
• Neamul Șoitnîtreștilor : GIUtEȘTț
(17 55 46) — 9: 13; 16; 19.
• Misterele Bucureștilor’: DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
....
19.30.
• Baloane de curcubeu
-----: FERE''TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30.; 19,30.
• Nea Mălin
miliardar
__ „
_______ POPULAR
(35 15 17)
9; 11,15;, T,
1,
13,30;
“, 15,4a; 13; 20..
• Pe malul sting al Dunării albastre:
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30: 13,30;
15,30; 17,30: 19,30, TOMIS (21 49 461 —
9; 11,15; 13,30; 15.15; 18; 20.
• Masca de apă : SALA MICĂ A
PALATULUI — 17,13; 20.

turor oamenilor de bună credință de
pretutindeni. Nu putem asista indife
renți la pericolele ce se acumulează
pe zi ce trece, nu putem accepta ca
viata ne planeta noastră să se afle
șub permanenta amenințare a arme
lor. Marile manifestări pentru dezar
mare, pentru pace de pe întreg cu
prinsul României sint, în. acest sens,
mărturia convingătoare a vocației
noastre pașnice, a dorinței si voinței
noastre nestrămutate de a ne apăra
dreptul fundamental —• dreptul la
viată.
_Exprimînd totala noastră adeziune,
sîntem mîndri că Marea Adunare
Națională lansează acest apel intr-un
moment crucial pentru soarta conti
nentului nostru, pentru întreaga
umanitate. Sintem mîndri că acest
document constituie o nouă și sub
stanțială pontributie a României so
cialiste. a celui mai iubit fiu al sau
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la efor
turile pentru dezarmare si destinde
re. pentru înlăturarea pericolului
unui pustiitor război nuclear.
Subscriu din toată inima la Apelul
Marii Adunări Naționale, la acțiu
nea fermă și neobosită a pre
ședintelui tării, tovarășul Nicolaa
Ceaușescu, pentru asigurarea vii
torului de pace al României, al
Europei și al lumii întregi si îmi
exprim convingerea că această înflă
cărată chemare pentru pace ss va
bucura de un larg ecou si de unani
mă aprobare.

zilei

O expoziție de afișe din Grecia a
fost deschisă, miercuri la amiază, in
holul sălii mici a Teatrului Național
„Ion Luca Caragiale“ din Capitală.
Expoziția reunește' afișe culturale și
turistice, mărturii ale , umanismului,
prieteniei $1 dorinței de pace ale po
porului grec.
Miercuri au continuat in județul
Constanța manifestările cuprinse in
cadrul întîlnirii prietenești dintre
reprezentanți ai tineretului din Re
publica Socialistă România șî și. ti
neretului din Republica Populară
Bulgaria.
în cursul zilei, grupurile de parti
cipant! s-au întllnit cu tineri și ca
dre ale U.T.C. de la I.A.S. Mangalia.

Institutul de marină „Mîrcea ce!
Bătrîn" și Liceu! agroindustrial ăîn
Constanța, realizîndu-se un bogat
schimb de informații și experiență
privind preocupările Uniunii Tinere
tului Comunist și Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimltrovist in vederea
educării tinerei generații in spirit
comunist, revoluționar, prin muncă 6i
pentru muncă. A fost vizitat, de ase
menea, Muzeul de arheologic dîn mu
nicipiu) Constanța.
Un lector al U.T.C.D. a prezentat
6 expunere în fața tinerilor de ia
Șantierul naval Constanța.
începînd de joi, intilnirea priete
nească continuă în Republica Popu
lară Bulgaria, la Varna.
(Agerpres)
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Fotbal pe zăpadă (etapa a Xll-a din divizia ,
în cinci din orașele care âtl găz
duit meciurile etapei a 12-a din di
vizia „A" de fotbal (în general ora
șele din sudul țării) s-a jucat in de
cor hibernal, pe terenuri acoperite
sau curățate de zăpadă. Vremea fri
guroasă. prezentă peste tot, a obli
gat pe fotbaliști să se miște în per
manență și să alerge pentru a se în
călzi. Așa se face că în această eta
pă am avut parte de partide Vioaie,
în care s-au marcat goluri multe :
29 (21 de către gazde ; 8 de oas
peți). Este o medie bună (peste 3
goluri pe meci), superioară multora
din etapele anterioare.
Dar iată cele 9 partide. în citeva
rîndurl...
Jiul Petroșani - F.C. Oît 2—0 (0—0).
Spectatorii din Petroșani
.. ._ au
...văzut
____
primul gol abia în minutul 52 (Dina,
din penalti). Al doilea a fost înscris
în ultimul minut de joc (Varga).
Universitatea Craiova — F.C. Bi
hor 4—2 (1—0). Echipa orădeană —
revelația sezonului — a jucat des
chis și în fața redutabilei formații
din Bănie, reușind chiar să în
scrie prin Zare și Mureșan. Bineîn
țeles, că Valoroșii fotbaliști craiocTaioveni s-au impus, totuși : Cirțu ia
cest jucător plin de talent care-și
poartă spectatorii cînd in agonie,
cînd în extaz) a marcat trei
___ _________
goluri televizate, unul
mai frumos
decît celălalt. Al patrulea gol a fost
opera lui Tllihoi.
,
A.S.A. Tîi-gu Mureș — Rapid 1—0
(0—0). Din nou fotbaliștii din Tg.
Mureș cîștigă datorită unui goî în
scris de un fundaș (de data aceasta
Gali, în min. 63).
F.C. Baia Mare — Politehnica Iași
1—0 (2—0). Băimărenii, relansați In
această a doua parte a sezonului de
fotbal, au cucerit a doua victorie
consecutivă pe teren propriu. Cum
se exprima și crainicul Nicolae Soa
re. ieșenii au fast incapabili eâ răs
pundă Ia viteza a patra pe care au
impus-o gazdele.
C.S, lirgoviște — Biuanto Bucu
rești 2—3 (2—2). Gazdele au pierdut,
dar nu se poate spune că ar fi ju
cat rău. Adversarii lor (califica? de
curînd în sferturile cupei campioni
lor europeni) au egalat după fiecare
clin cele două goliiri ale lui Octavian
Popescu (prin autogolul lui Dumi-

trescu și prin Dragnea), pentru' ca ?n
min: 67 același Dragnea >să înscrie
golul victoriei. Și ieri, la TirgoviștC.
Dinamo a foist Dinamo !
COrvinul Hunedoara — Petrolul
Ploiești 2—0 (0—0) : F.C. Argeș —
Bunăreâ C.S.U. Galați 2—1 (1—1).
în cele două „derbiuri" ale subsolu
lui clasamentului au Învins .gazdele,
cum era de așteptat. Victoriile au
fost fără dubii, dar și fără strălu
cire.
Steaua —, Chimia Km. Vileea 3—I
(3—0). Lideili clasamentului «-au avintat de la început in atac, au făcut
o primă repriză excelentă și au cre
zut că vor face un scor fluviu ; dar
în următoarele 45 de minute au jucat
confuz, primind chiar si un gol.
Sportul studențesc — S.C. Bacău
1—1 (0—I). Oaspeții au jucat foarte
exact cartea... deplasării. Studenții
bucureșteni au jucat cum joacă de
obicăi acasă : încîlcit, ineficace. După
Ce Coraș a ratat un penaltl, abia
au reușit egalarea cu șase minute
înainte de final (tot prin Cazan,
săracul I).
Să sperăm că Și în
. celelalte
_______ etape
___
din această iarnă vom avea parte de
meciuri viu disputate și cu goluri
multe.

Gheorqbe MIT ROI

CLASAMENTUL
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
17.
18.

Steaua
Sportul stud.
F.C. Bihor
Polit. lași
Univ. Craiova
IX. Olt
A.S.A.
F.C. B. Mare
Binaint)
Jiul
S.C. Bacău
Rapid
Corvinul
F.C. Argeș
Chimia
C.S, Tirgoviște
Bunărea C.S.U.
Feti olul

12 8
12 1
12 6
12 5
11 6
12 4
12- 5
12 5
9 5
12 5
12 5
12 4
11 o
11 4
12 3
12 1
12 1
12 4

1
2
3
5
2
5
3
3
2
2
*>
3
3
1
3
5
5
2

3
3
3
2
3
3
1
4
o
5
5
5
3
6
6
6
6
8

26— 9
21—10
20—16
13—10
20—10
11— 9
15—15
15—17
15— 8
11—14
12—18
12—12
13—JI
1î—14
10—13
8—17
3—12
10—23

.........................

• Teatrul Mic.(14 70 81) : Ivoua, prin
cipesa Burgundiei —’18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19,30.
9 Teatrul „Nottara"
,,**
— sala
(59 31 03,
Magheru) : jocul vieții și al morții
— 19,30; (sala Studio) :
Calandria
— 19.
« Teatrul Giufești (sală Majestic,
14 72 34) : Șapte martori — 19;
_, _(sale
___
Ciulești, 13 04 86) : Opiuia publică —
19,30.
• Tegtrul satli'lc-rr.iizical ,,C. Tftnase*
(sala Savoy, 13 56 78) : Doctore, sint
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 38 65):
Frumosul din patlurea zăpăcită —
19,30.
B Ansamblul „Rapsodia Română*
(13 13 00) ; La izvor de dor și cîntec
— 19.
• Teatrul „Ion Vasileseu" (12 27 45) :
Se caută un Cintăreț — 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Elros Saga — 18,30.

de a se face totul pînă nu
tîrziu, cere -oprirea amplasăi
lor rachete eu rază medie c
nu, retragerea și distruge
existente. Este de datoria
ne adresăm, ai deputați,
poporului român, tuturor
telor europene, precum .
S.U.A. și Canada cu
uni eforturile șl C nergie pentru a o
deteriorare a situației
ritoriul european. ' p,
nou impuls, pașnlg.
popoarele din Eurtșu-â
ir- . .*
ga lume, pentru a t S . ■ dr SF
vital al tuturor oan ;•? .' 1- „ tentă, la indepețd
Ț , vtața, i
pare !
\

CUVINTUL DEPUTATULUI
ION SlRBU

Cronica

Stat al Republicii Populare Chineze,
o vizită oficială «le prietenie Iii aCeastă tară. în ultima decadă a lunii
noiembrie 1983.

20,00
20,20
20.35
20.40
31,rt

ropa să fie eliberată da orice arme
nucleare, de pericolul unui dezastru
atomic.
Noi, constructorii de astăzi ai vie
ții pașnice, oameni ai muncii din în
treaga țară, milioanele de membri ai
sindicatelor, sintem conștienți că
pentru a ne făuri prezentul șl viito
rul nostru avem nevoie de liniște,
de pace I Iată de ce oamenii muncii
din țara noastră sprijină întru totul
nobila operă dedicată edificării pă
cii pe continentul nostru, pe planeta
■noastră de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, strălucit om politic. în
flăcărat promotor al libertății și
prosperității națiunii române, al
progresului întregii umanități. în
demnul său realist, profund umanist,

9 Urgent...
secret... :
FESTIVAL
(15 63 8-1) — 9; tl,lo: 13,30; 13,45: 13; 20.
9 Spectacol la comandă : CENTRAI,
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
9 Călărețul cit calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 37 67) — 9; 11,13: 13.30
15,45: 18: 20.
# Itubedeniile :
GRIVTTA (17 OS 53)
— 9: 11,15; 13,80; lu,45; 18; 20.
9 C&lăltza : UNION (13 49 04’.
!3‘ 16; 19.
9 Cintecul e viata mea : VOLGA
(79 71 26) — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 10:
20.15.
9 Limita dorințelor
15, Moscov a
nu crede în lacrimi
• 17; 19.39 :
VIITORUL (11 18 03).
9 Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI
(15 6154) — 0,15; 13,Sil ; 16;
' 19,
* EXCEL...... —
SIOR (65 49 45) — 9 : 13; 16; 19.
9 Atenție la gafe : PATRIA (11 36 25)
- 9; 10,45; 12.30; 14,15; 16,15; 18,15:
20.15. MELODIA (12 06 88) — 9: 11,15:

13.36: 15,43; 18; 30,15.
FLAMURA
(35 77 12) — 9,30; 11; 15,30; 17,45; 20.
9 Marili furată : SCAI-A (11 03 72) 9: 11,15; 13,30; 15,45; 13: 20,1.1.
9 Marea evadare : CAPITOL (16 29 17)
~ 9: 12,30; 16: 19.
9 Program de desene animate :
DOINA (16 35 38) — 9: 11; 13: 17,15.
9 Albinuța : DOINA -- 15: 19.15.
MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11,15! 13, au:
15,45; 10; 20.
9 Elvis : BUZEȘTt (50 43 68)
11,15: 13.30; 15.45: 18; 20.
.
9 Drumul
spre
victorie :
VIRA
(31 7171) — 15,30: 19. PACEA (60 30 95)
16; 19. MUNCA
(2150 97)
13.30; 19
9 Cămlonul de Cursă lungă : FLA
CĂRA (20 33 4'j) — 10.30; 12.30; 14,30;
16,30: 13.30,
9- Dublu delict : ARTA (21 3! 86)
9: 11; 13; 15; 17; 19.'
9 Omul păianjen Be Întoarce : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16: 18: 20

17
16
15
15
14
13
13
13
12
12
1".
11
9
9
9
7
ț
6

")

ETAPA A 13-A
(simbâtă, 19 noiembrie)
S.C. Bacău — F.C. Bihor : Dinamo
București — A.S.A. Tg. Mureș ; Cvinul Hunedoara — F.C. Argeș ; ,T .
Olt — Steaua București ; Dună ,
C.S.U. Galați — Universitatea Crai
va ; Rapid București — Politehnica
Iași : Petrolul Ploiești — F.C.M. Bai.
Mare ; Chimia Rm. Vileea — Sport,studențesc; Jiul Petroșani — C.S
TirgOviște.

Ieri, in preliminariile
campionatului
european de fotbal
PRAGA 16 (Agerpres). — Aseară
s-a disputat la Praga meciul dintre
selecționatele de fotbal aie Cehoslova
ciei și Italici, contînd pentru grupa
a â-a a preliminariilor campionatului
european. lâtllnirea s-a încheiat cu
scorul de 2—0 (0—0) în favoarea ju
cătorilor cehoslovaci. Ambele goluri
au fost înscrise de Peter Rada, pri
mul în minutul 6-1, iar cel de-ai doilea
în minutul 77, din lovitură de la II m.
In clasamentul grupei conduce
Suedia, cu 11 puncte (toate meciu
rile disputate), urmată de România
— 11 puncte (din 7 partide), Ceho
slovacia — S puncte (din 7 jocuri),
Italia — 3 puncte (din 7 meciuri)
și Cipru — 2 puncte (din 7 jocuri).
Au mai rămas de disputat doua me
ciuri ; Cehoslovacia — România (30
noiembrie) și Italia — Cipru (22 de
cembrie).
9 Echipa Danemarcei a învins eu '
scorul de 2—<1 (1—0) selecționata
Gree'ei in meciul disputat miercuri
la Atena, pentru grupa a 3-a a cam
pionatului european tie fotbal.- Au
marcat
Elkjaer si Simonsen. în
urma acestei victorii, echipa Dane
marcei t-a calificat pentru turneul
final din Franța- indiferent de rezul
tatul meciului Luxemburg — Anglia.

9 în meci pentru grupa t â cam
pionatului european de fotbal, echip
R.D. Gernțane a dispus cu sobrul v
2—1. (2—ii) de . formația SgotiaMt. r
această erupă s-a calificat ^9'
Iuti va Belgiei.
9 La Istanbul, în niqci pCx
ggjt
liminariile campionatului
ț'te[de fotbal (grupă ă 6-a), sdlife'
rli,l
Turciei a întrecut cu ăuoril£'' . ■
(0—0) echipa Austriei,. Gog; 1 rre|ț.
fost marcate de Vuia (2)
. a co»
respectiv. Baumeiatei.
oinun
• La Hamburg, ia cadru
ifenariilur campionatului ' «îmțfe
fotbal (grupa a 6-a), eehlp
de Nord a obținut o surp'rj
Victorie, cu scorul de 1—0 î
fața formației R. F. German
cui gol al partidei, la care au'“a'' ■
peste 60 000 de spectatori, a fu
'
scris de Whiteside (min. 5,;'. î;, cl.u. ■
acestei înfringerf, echipa ...F. Ger
mania are cele mai ni'Sfî șanse do
calificare pentru turneul final.

i
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ALBA IULIA - VA TRA
UNIRII, SUB ARCUL DE TRIUMF
AL MĂREȚELOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE
Prin locurile unde s-a hotărît realizarea visului de veacuri al românilor

Alba lulia...
Sala Unirii... Hronic adine evocator al acelei zile, îndepărtate în timp, de
1 Decembrie 1918... Zi îndepărtată in timp, dar atît de vie, de semnificativă pentru
destinul întregului nostru popor, care ți-a făurit atunci, prin propria-i voință și hotărire, visul de Unire, de veacuri legănat prin viforele istoriei.
Alba lulia...
Hala cuptoarelor de topit fontă, pe platforma industrială a cetății vechiului
Apulum... Pagină contemporană din Hronicul Unirii, care se regăsește astăzi, stră
lucit împlinit și depășit cu mult, în certitudinile socialiste ale vieții noastre. Fluviul
de metal incandescent curge în forme măiestrit lucrate de oamenii meșterului Vasile
Sopa. Gheorghe Muntiu, directorul întreprinderii mecanice, il bate pe umeri cu dra
goste, cu respect, cu admirație. „Sopa ăsta e nemaipomenit; și tovarășii lui de muncă
sînt nemaipomeniți I" - ne spune el vibrînd de emoție după ce meșterul și oamenii
lui s-au îndepărtat. Și amintește nume și nume de oameni, de meserii care nu s-au
pomenit pe meleagul Albei lulii pină în anii aceștia, și biografii, și fapte, fapte pil
duitoare. Aici, la Alba lulia, s-au turnat planșaiba pentru strungul „Carusel" de 8 50G
de milimetri, în greutate de 45 de tone, și garniturile pentru strungul „Carusel" de
16 000 de milimetri, care se rotește la I.M.U.A-București...
. Metal incandescent la Aibă lulia...
Uzina domină orașul și toate celelalte trei platforme industriale modeme con
struite aici în perioada de după cel de-af IX-lea Congres al partidului. Sînt gîndul
și fapta tovarășului Nicolae Ceaușescu în această nouă Ctitorie a străvechii cetăți
a lui. Mihai cel Viteaz, inimă a cronicii românești, cum nouă, strălucitoare ctitorie
este întreaga țară durată într-un răstimp istoric de neegalat cu întreaga istorie a
patriei noastre prin împlinirile socialiste șl comuniste. Luminile uzinei, luminile
fluviului de metal răzbat spre oraș, Construindu-i un adevărat arc de triumf
sub. bolta căruia se alcătuiește, simbolic parcă, întreaga istorie a țării, de
la începuturile ei pină la cuceririle atit de cuprinzător grăitoare ale timpului socia
list ; întreaga istorie a țării, epopee vie, clocotitoare, a zborului nostru cvintet spre
viitorul de aur, viitorul comunist.

crească liberi graiul strămoșesc și un vii
tor mai drept !“
— Frumos și semnificativ răspuns !
— întocmai ! Mi-a transmis această
idee de parcă mi-ar fi lăsat-o. moștenire
eind, nu cu mult timp înainte de a-și odihni
fruntea în iarba cimpului, l-am adus să
vadă uzina în care lucrez. Era mindria
mea. I-am arătat întîi orașul, apoi,uzina.
„Condu-mă, nepoate, eu mă pierd pe aici f
— spunea. Nici nu visam noi, atunci la
Unire, cit de frumos va fi viitorul. Aveți
răspundere mare, voi, aceștia, nepoții și
strănepoții. Moștenirea noastră a rodit
frumos 1“ Așa că, pentru mine, și pentru
toți cei care muncim aici, ideea răspunde
rii are rădăcini adinei, nu este o idee
abstractă, ea se leagă organic, prin mii de
fire nevăzute, de ideea de răspundere pe
care și-au asumat-o in decembrie 1918 ță
ranii și muncitorii pe Cimpul lui Horea
pentru destinul țării, pentru unitatea ei.
Sigur, acum, sub alt Cer istoric, într-o
altă eră istorică, răspunderea are chip
mult mai complex, dar ea de acolo și de
atunci vine, pentru că s-a născut cu ade
vărat din visul de dreptate socială și na
țională al întregului popor.
— Ce chip are acum, după părerea dum-’
neavoastră, răspunderea, sub acest cer is
toric •— cum vă exprimați atit de înflo
rit •— al prezentului socialist ?

— Chip concret ! Am construit, de pildă,
această uzină —- una dintre cele multe ale
Albei lulii — am îndrăznit să turnăm aici
prima șarjă de Oțel și să o transformăm in
utilaje mecanice complicate. Eu personal
am învățat răspunderea muncitorească
trecîhd prin toate posturile — de munci
tor, de maistru, de inginer. Este un exa
men pe care l-au trecut, aș zice, toți cetă
țenii Albei lulii, fiecare in felul său, în
toți acești ani, cum dealtfel s-au petrecut
lucrurile cu toți oamenii muncii din țara
asta. Pentru că sîntem adevărațil stăpîni
ai muncii noastre, ai uzinelor construite cu
mîinile și inteligența noastră. Țin bine
minte clipa cind moșul meu. la cea de-a
50-a aniversare a Unirii a fost invitat în
tribună alături de tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU. Era emoționat și eram și eu
emoționat, văzîndu-1 acolo în mare cinste.
Țara își omagia istoria adevărată, care ie
șea la lumină, își recăpăta drepturile fi
rești. Mi-am reamintit momentul acela
cind, peste cîțiva ani, dacă nu mă înșel
în 1975, secretarul general al partidului a
venit în uzina noastră. Ne-am sfătuit îm
preună, am analizat împreună posibilită
țile de sporire a forței uzinei. Și tot îm
preună am găsit și soluțiile pentru a-i
dubla producția și pentru a i-o diversifica,
fără să mai construim ceva în plus.

“1

„Martor și părtaș la alt început
de drum nou al Albei lulii
L-am găsit tăind lemne. S-a oprit din
rcrul Iui și ne-a privit întrebător. Apoi,
fiind gîndurile noastre, ne-â invitat în
asă.
Miros de mere — toamnă transilvană la
ghiel, la doi pași de Alba lulia, in casa
ii Aurel Pop, nepot al pașoptistului Tra
in* Horea Pop, cel care a fost, un timp,
“dactor responsabil al „Gazetei de Tranlvania", trecut prin temnița Seghedinuli pentru articolele curajoase închinate
eamului său românesc doritor de liberite și afirmare națională și socială. Disiția pornește de la ziua de azi, de la
lipul de azi al Albei lulii.
— E cetate mindră —■ spune Aurel Pop.
înflorit în anii aceștia. înainte vreme,
itre cele două războaie, toți vorbeau de
k — era simbol al vechii Dacii, al Unirii
li Mihăi Viteazul și al Unirii din 1918 —
ir care partid al burghezilor. venea la
itere uita să pună ceva pentru sporul ei.
. a rămas un tîrg, aici, pe Mureș, la inetăiere de drumuri, numai cu strălucirea
! oraș al Unirii și cu amintirea ei scumi în inimile celor muncitori.
— $i cum vă apare astăzi Alba lulia,
imneavoastră, care ați cunoscut-o așa
im era ea in 1918 ? Ce impresie vă face ?
— Apoi, dragă tovarășe, aș putea spune
. a țîșnit dintr-o dată spre cer. în nici
de ani. A urcat drum cit i-ar fi trebuit
secole. Mai întîi s-au construit zonele ei
dustriale —- 4 la număr ! Se construiesc
așini și utilaje, se toarnă fontă, se fa
lcă materiale refractare, pentru oțelăriile
rii, se fabrică porțelanul românesc... Din
g deprins doar cu producțiile marilor vii și
3 agriculturii, Alba lulia a devenit ceta. industrială. Dar să vedeți dumneavoas
tră, numai datorită acestui fapt s-a re
construit din temelii ca oraș modern, cu
cartiere de blocuri de locuințe, cu bulevar
de largi, cu tot ce-i trebuie ca să nu fie
rușinată de progresele secolului acestuia.
Mi, Calea Moților, pe Care am intrat noi
îxorâșul Unirii, în zorii lui 1 decembrie
£ t la Marea Adunare, e de nerecunos”<u și cei de vîrsta mea mai putem

desluși cu greu locurile. Să vă spun, că
știu, m-am interesat, vechiul Apulum da
cic și roman — spun istoricii — se întin
dea pină încoace, spre Micești. Orașul de
acum e întreg în vatra veche, dar vatra
Veche îi întrece marginile, pentru că acum
el se ridică spre înălțimi. Bun si chibzuit
lucru 1 Era, atunci, în 1918 un orășel cam
de 14 tt>0 de locuitori...
•— în 1968, cind a început, de fapt, dez
voltarea lui, număra peste 25 000 de locui
tori.
— De-atunci și*a dublat populația, to
varășe, $i spre anul 2 000 Se prevede să atingă o sută de mii de locuitori. Iar anul
2 000 bste la poartă 1 Dar ce forță înmiită
are oraiul prin uzinele și fabricile lui...
Nici nu vă puteți da dumneavoastră eu
Țărdnl, muncitori, cărturari, intr-un Singur
părerea. Sporul lui întreg se vădește din
lui Horea, la Alba lulia, au împlinit
sporul îțtreg al țării. Așa că, vedeți, de-adîea
ceea spin eu: sînt
sint mind/u
mindru că
că,in
.’in anul .
1968, cînl s-â sărbătorit cea de a 50-a a•*
niversare a Unirii, aici, am stat în tribună,
împreună cu alți veterani, alături de to
varășul MCOLAE CEAUȘESCU. Deci, am
fost martor _ și părtaș la alt început de drum
nou al Abei lulii, așa cum o visau munci
torii socialiști, la Unire. Pentru că, să știți,
noua ei ctitorie de tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost hotăritâ și durată. Pri
veam cu unoție și recunoștință la condu
cătorul nostru, bărbat înțelept, om care-și
iubește paria ca nimeni altul prin fapta
Coborim, pe Calea Moților. în oraș. Pe
lui de constructor, și la mulțimea care în
conjura trijuna ; și parcă mă vedeam și - acea Cale a Moților pe care, cu 65 de ani
pe mine, ti»ăr cum eram in 1918, înghesuit în urmă, zecile de mii de nepoți și străne
în marea du oameni, ascultind cu sufletul poți ai lui Horea veneau la Marea Adunare
la gură proclamația Unirii. Mă aflam, la Națională năvalnic, „ca și cum s-ar fi rupt
acel timp, tam pe unde se ridică astăzi un nor de ploaie binefăcătoare", cum se ex
statuia Viteizului. Dar acum priveam și prima veteranul Aurel Pop. Veneau purtînd
mai adine ir. viitor, pentru că in anul 1968 în inimi și în suflet visul lui Avrămuț și ăl
viitorul nu nai era o speranță, ci faptă la Bălcescului, vis de libertate și dreptate și
îndemina noastră. Sînt fericit că am întim- unitate al neamului românesc. Sigur, orașul
acum nici pe departe nu mai aduce cu
pinat două epoci istorice, incrustate cu li de
orașul de atunci. Doar zidirile vechii cetăți \
tere de aur pe columna neamului. Visul ni se dezvăluie cu roșul lor aprins, cum ii )'
de dreptate și libertate Care ne umplea se dezvăluise si țăranilor și muncitorilor
inima în decembrie 1918 s-a realizat de veniți din toate colturile Transilvaniei să
înfăptuiască actul de voință al întregii na
plin, desăvîrșit in anii aceștia !
țiuni. Roșul zidurilor este străpuns de poar
tă monumentală ; deasupra porții, mai fiin
țează și acum — mărturie a martiriului lui
Horea — temnița in care a fost zăvorit
înainte de a fi supus supliciului.
în lumina zilei de azi se desprind, aici pe
Cimpul lui Horea, contururile armonioase,
inspirate ale noii case de cultură, construc
ție avîntată. dominînd orașul. Pe locul ei
se ridica una din cele patru tribune de la
care delegații Adunării le-au citit români
lor documentele Unirii. Litera și spiritul
dunarea românilor de pe dmpul lui Horea acestor documente exprimau hotărirea și
apare limpede o placardă pe care scrie : răspunderea milioanelor de muncitori, ță
Galtiu-! E numele comunei lor, e delegația rani și cărturari •— cum spunea bunicul in
satului lor care susține plKarda și prin ginerului Eugen Popa — pentru viitorul pa
tre acei delegați se aflau și bunicul și bu triei. dorința lor fierbinte ca toti cei ce
nica mea.
muncesc să trăiască în libertate, dreptate și
— L-ați întrebat, cumvi, pe bunicul frăție in vatra de totdeauna, strămoșească.
dumneavoastră ce sentiment i stăpînea pe Lucrul acesta l-au înțeles bine cei ce au su
toti in acele momente ?
ferit impreună. in timp. lanțurile robiei
— Sigur că l-am întrebat ! Aceasta era o grofilor, moșierilor, fie că vorbeau româ
întrebare fundamentală. Și rr-a impresio nește, maghiara sau germana.
Ultimele zile ale toamnei din anul 1918 au
nat răspunsul acelui moș al rreu, țăran cu
numai citeva clase primare : .Hotărirea și fost pline de evenimente care aveau să
marcheze
adine istoria. La 5 noiembrie 1918,
răspunderea celor ce făptuian ! — mi-a
Consiliul National Român Central dă pu
răspuns el. Doream să ne unim cu țara, să blicității
manifestul intitulat „Către popoa
trăim într-o singură țară, a noastră, în rele lumii",
prin care se aducea la cunoș
România, in care fiii și nepoții loștri să-șl tința opiniei publice mondiale dorința de

*

„Se afirmau atunci, puternic, frăția
și unitatea celor ce muncesc"

•Ei au făptuit actul Unirii
ai... undul la viitorul nostru"...
Remtțmrăm acele '
_ .. ,
brie
momente de’^?ntâ.din decer?“
reție, hpreună cu ingin$J,esi°nanUttma*
de laptreprinderea de utf3fc“^*" ?op“’
De ptforma industrială a
ÎaT IPUL El ne transmitărde
nunti aflate de la bunicul
Cornel
nari participant la Marea Adih-J1
țiorf de acum 65 de ani, acel fK.
tei4atu faptului istoric trăit
dăJdură intensă, umană, literei S cron7enise de pe front, de la Norigw a_
sJtea sutelor de mii de români,
rJvoiau. în ruptul capului, să Itntp
11-utiliUJ.UI lOr
■ țkf)a<
I ^*teinat. „eI?v-ov..
se_onauic
sțră\I}e,1nfi>imu,ul
Ior “-ioinginerul. Vedeți dumneavoastră
m toate fotografiile care evocă X

gînd, într-o unanimă voință pe Cimpul
visul de veacuri - Uhirea cu țara

unitate a românilor, subliniind limpede că :
„Națiunea română din Ungaria și Transil
vania nu dorește să stăpinească asupra al
tor neamuri... I*e teritoriul său strămoșesc
națiunea română este gata a asigura fiecă
rui popor deplina libertate națională, și or
ganizarea sa in stat liber și independent o
va întocmi pe temeiurile democrației, cară
va asigura tuturor indivizilor aflători pe
teritoriul său egalitatea condițiilor de via
ță, unicul mijloc al desăvirșirii omenești..."
..Pe mine nu m-a surprins manifestul
C.N.R.C. — avea să-și exprime imediat opi
nia publicistul maghiar Varjassy Lajos, în
acele momente încă prefect al Aradului. Eu
găsesc cit se poate de natural ca un popor
plin de demnitate să nu mai vrea să tole
reze robia. întreaga mea convingere socio
logică s-ar revolta la gîndul că vreuna din
naționalități sa trăiască în dependentă și
servitute față de Ungaria !“
Ginduri luminate de înțelegerea mersului
istoriei ; idei care înaripau inspirat în acele
zile, cu profunzime semnificativă, condeiul
publicistului român Valeriu Braniște, în
ziarul „Drapelul", din Lugoj, înfățișind, în
fond, gîndul și firea neamului românesc
dornic ca toate neamurile să se bucure de
dreptate și egalitate. „în aceste momente
mari, cind vremea ne cheamă la libertate
națională, avem deci o datorie îndoită,
anume de o parte a ne întemeia în mod
solid toate drepturile noastre ca națiune li
beră pe pămintul propriu, iar de altă parte
a cîștiga deplina încredere a concetățeni
lor noștri, ca să se convingă că libertatea
noastră este si libertatea lor. iot așa ea si
a noastră ; noi nu aspirăm la rolul de stăpinitori asupra lor, ci voim să împărțim
frățește drepturile noastre cu ei, ca să intemeiem frățeasca conloeuire, întemeiată Pe
drept și dreptate, pe respect de drept și pe
încredere reciprocă".
Se scotea în evidentă, atunci, cind marile
speranțe de libertate își începeau drumul
ayîntat. ceea ce lega cu adevărat, de-a lun

gul timpului, oamenii meleagului transil
van, fără deosebire de naționalitate, așa
cum mărturiseau in zilele Unirii si repre
zentanții secuilor : „De la Mihai Viteazul
încoace singele celor două națiuni a cur?
laolaltă in apărarea cauzelor înalte
Peste timp, evocind cu adîncă emoție,
acum, în preajma Cimpului lui Horea cli
pele de vibraiit entuziasm patriotic al zeci
lor de mii de participanți la Marea Aduna
re Națională de la Alba lulia, Mihai Welter,
directorul fabricii „Porțelanul", un strănepot
al sașilor și ăl șvabilor care, la Medias $1
la Timișoara, în adunări solemne, au salu
tat înfăptuirea Unirii celei Mari, ne spu
nea : „Noi toți, contemporanii României so
cialiste, avem datoria supremă, indiferent
de naționalitate, să sporim moștenirea stră
bună, care are la temelia ei ideea de granit
a frăției, pentru că același pămint ne hră
nește, același cer senin se înalță peste casa
noastră, patria noastră scumpă. Măsele
populare, clasa noastră muncitoare au apă
rat întotdeauna cu fermitate neclintită uni
tatea și frăția noastră pentru că unitatea șl
frăția s-au făurit prin luptă acerbă, prin
suferință nobilă risipită generos pentru li
bertate și dreptate. întreaga luptă a parti
dului. de la făurirea lui îrtcepind. a fost
închinată acestui scop, transformînd-o în
cucerirea trainică a egalității și. dreptății
pentru toți in anii socialismului. „ESTE
MERITUL ORÎNDUIRII SOCIALISTE —
spunea, pe bună dreptate, TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU — AL
PARTIDULUI ȘI STATULUI DE A FI
REALIZAT ÎNFRĂȚIREA POPORULUI
ROMAN ȘI A NAȚIONALITĂȚILOR CON
LOCUITOARE. DE A FI ASIGURAT LI
CHIDAREA ORICĂROR FORME DE
DISCRIMINARE NAȚIONALA. DEPLINA
EGALITATE IN DREPTURI A TUTUROR
CETĂȚENILOR TARII. SOCIETATEA
NOASTRĂ SOCIALISTA. IN CARE AU
DISPĂRUT PENTRU TOTDEAUNA CLA
SELE EXPLOATATOARE, SE CARACTE
RIZEAZĂ PRIN COMUNITATEA INTE
RESELOR FUNDAMENTALE ȘI STRÎNSA
COEZIUNE A CELOR CE MUNCESC IN
ACTIVITATEA CONSACRATĂ ÎNFLORI
RII PATRIEI COMUNE — REPUBLICA
SOCIALISTA ROMANIA". Gindindu-mă
acum la istericele hotărîri de Unire, de
la 1 Decembrie 1918, eu socotesc că una
dintre trăsăturile cele mai puternice ale
lor este voința nestăvilită de progres pe

care o afirmau, prin actul lor. particîpanții la Adunarea de la Alba lulia".
—* Ce răspuns a căpătat, prin timp, aceas
tă voință de progres 7
— Vă amintiți că socialiștii, care au vo
tat Unirea, spuneau că văd in România
unită de atunci România socialistă viitoare.
Aceasta spune totul despre progres. Patria
noastră socialistă de acum este visul lor
împlinit și cu mult depășit. Nu mă refer în
primul rind la marile construcții socialiste,
care sînt evidente pentru oricine și au
transformat rapid, din adincuri. întreaga
tară, cortferindu-i forță industrială presti
gioasă într-un răstimp istoric incredibil de
scurt, după opinia întregii lumi — această
forță industrială ne va situa în curind in
rîndul țărilor cu dezvoltare medie — ci la
capacitatea adine creatoare a poporului
nostru, admirabil pusă în lumină de ade
vărurile afirmate de partid. Eu mă uit nu
mai la muncitorii si tehnicienii acestei fa
brici. în care muncesc aproape de la pu
nerea ei în funcțiune. Amintesc un lucru
obișnuit subliniind că ei au fost pînă nu de
mult oameni învătati doar cu munca cîmpului. Si nu CU făurirea porțelanului. Dar cind
ii auzi pe specialiști afirmînd că nu estrwu
putință să faci porțelan decît cu experiența
a 206—-300 de ani. îți dai seama de ce putere
de creație, de descoperire si de însușire a
unei meserii extrem de complicate și de de
licate dau dovadă acești oameni. Progresul
este natura lor intimă. Nu a fost un miracol
că în nici douăzeci de ani ei au impus în
întreaga lume porțelanul românesc, marca
lui purtând numele simbolic Alba lulia, nu.
ci au fost muncă, sudoare, capacitate de or
ganizare Si disciplină muncitorească. în
tr-un cuvint vocație industrială autentică.
Au fost și eșecuri — ele au mobilizat mai
puternic pe fiecare — au fost si greutăți și
mai sânt, pentru că progres fără greutăți si
luptă înverșunată pentru a le învinge nu
este posibil. Dar ce mindrie să-i primești
aici pe beneficiarii externi dornici să aibă
la ei acasă porțelanul românesc turnat in
forme fine, de mare frumusețe si gust ar
tistic ales, competitiv cu porțelanul creat
aiurea prin truda a sute de ani de expe
riență !
— Da. asa este ! Alba lulia și-a adăugat,
cu îndrăzneală, istorie nouă, strălucită, la
istoria el milenară prestigioasă. Alba lulia
— demnă capitală a întregii istorii româ
nești 1

„Ca urmași ai celor care au hotărît,
într-o singură voință, Unirea
cea Mare"
Ne*â captivat în mod deosebit vorba așezată a maistrului Vasile Fodor, secretar
al comitetului de partid de la întreprinde
rea „Refractara" din Alba lulia.
—• De Alba lulia mă leagă, în primul rind,
faptul că si părinții mei. participanți la
Marea Unire, și-au pus semnătura, intr-un
fel deosebit. Ca oameni simpli, pe actul În
făptuirii Visului de veacuri al neamului
nostru. împreună cu milioanele de români
ai Transilvaniei au hotărît Unirea cu țâra,
i-au dăt viață și prin lupta lor. Asta m-a
obligat și pe mine, Cum îl obligă pe orice
român, să ducem mai departe gîndul și
vrerea lor, dăruiildu-ne întreaga putere de
muncă, întreaga capacitate de vis și voință
de mai bine pentru progresul patriei.
— Ce socotiți dumneavoastră că a trans
mis generația Unirii, mai deosebit, gene
rațiilor de astăzi ale socialismului ?
— Priviți fabrica noastră de materiale
refractare. Nu am avut tradiție în dome
niu. De produsele noastre au nevoie însă
toate oțelăriile — de la Reșița, de la Hu
nedoara, de la Galați, de la Călărași. Am
învățat din mers o meserie destul de di
ficilă. Am învățat cu toții pe ruptelea, cum

se zice. Și nu am învățat doar cu gîndul
să știm o meserie, vă spun sincer și hotărît
lucrul acesta pentru că mă știu pe mine
și-1 știu ps toți de aici. Dacă ar fi fost așa
atunci nimeni nu s-ar fi străduit să învețe
temeinic in goana în care am învățat. Am
făcut-o cu conștiința clară că e nevoie ea
de aer de produsele noastre acolo unde se
naște oțel din ce in ce mai mult pentru
dezvoltarea accelerată a țării. Deci, cu gindul la înflorirea țării, Conștienți că și noi
sintem o părticică din ființa ei uriașă. Ve
deți, acesta este elementul de continuitate,
moștenirea înaintașilor transmisă nouă,
gindeSc eu ! acea grijă pentru drumul de
viitor al tării de care erau animați bătrînli
noștri. Dar grija aceasta are acum altă am
ploare, e continuă și conștientă în cel mai
înalt grad, pentru că noi sintem stăpiml
țării. O construim tot mai puternică și tot
mai frumoasă, construindu*ne și reeonstrulndu-ne pe noi înșine. Cs spun eu nu
este o formulă abstractă, ci fapt concret,
îl descoperi peste tot în chipul în întregime
înnoit și al Albei lulii, cu industria ei nouă,
modernă, făurită în ultimii ani, în chipul
tuturor orașelor și satelor țării.

Sola Unirii...
Prin ferestrele el mari pătrunde soarele toamnei îmbrăcind într-o lumină blinda
grupul de elevi, frumos rîndurt in fața steagurilor tricolore și roșii. Moment solemn I
Grupul copiilor din clasa a ll-a primește din mîinile pionierilor din clasa a IV-a a
Școlii generale numărul 6 din Alba lulia cravatele de pionieri. E patria întreagă, este
tot sufletul ei plin de speranța viitorului comunist în privirile lor strălucitoare. Sub
bolțile înalt arcuite pare că stăruie, neestompate de trecerea timpului, uratele din
acea zi de 1 Decembrie 1918, bucuria și neclintita convingere care purtau în germene,
prin contribuția hotăritoare a socialiștilor la înfăptuirea Unirii, simbolul adine grăi
tor al momentului de azi ca săvirșire o deplinei libertăți și împliniri sociale și na
ționale.
E ora 10 și 30 de minute - ca și atunci...
Soarele, ca și atunci, a cuprins în brațele lui pe strănepoții celor 1 228 de
delegați investiți cu voința a peste 4 milioane de români, de la nord și vest de
Carpați, să voteze Unirea cu țara...
Sîntem în inima Albei lulii, ca și atunci, vatră a marii Uniri, astăzi sub arcul de
triumf al mărețelor cuceriri socialiste, încredințate noilor generații cu legămint solemi
de a împuternici necontenit unitatea și frăția de neclintit, în cuget ș* în simțiri, a
națiunii noastre socialiste, cel mai inalt și nobil omagiu dedicat celor care au făurit
statul național unitar român.

oua ctitorie a Albei lulii, împlinire socialistă a marilor speranța exprimate cu 65 de ani in urmă de cei care au hotărît Unirea cea Mare

Dionlsle ȘINCAN
Ștefan D1N1CÂ
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Tovarășului YANNIS BANNIAS

Secretarul Comitetului Central
al Partidului Comunist din Grecia — interior
Cea de-a 65-a aniversare a întemeierii Partidului Comunist din Grecia
îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Grecia — interior, tuturor membrilor partidului,
un cald salut tovărășesc și cele mai sincere urări de noi succese în activitatea
consacrată realizării aspirațiilor clasei muncitoare, luptei pentru pace, dezar
mare, securitate, destindere și colaborare in Balcani, în Europa și în întreaga
lume.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția față de evoluția as
cendentă a relațiilor de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din Grecia — interior, așezate statornic pe prin
cipiile egalității și dreptului fiecărui partid de a-și Elabora de sine stătător
i. linia politică, precum și dorința de a le dezvolta, în continuare, în interesul
ambelor noastre țări și popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii in
' lume.

j-

NICOLAE CEAUȘESCU
^Secretar general
al Partidului Comunist Român

Tovarășului HARILAOS FLORAKIS
Secretar general al Comitetului Central,
al Partidului Comunist din Grecia
Aniversarea a 65 de ani de la întemeierea Partidului Comunist din Gre
cia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Grecia, tuturor membrilor partidului un sin
cer salut tovărășesc și cele mai călduroase urări de noi realizări în activitatea
pe oare o desfășurați pentru promovarea intereselor clasei muncitoare, pro
gresului social, colaborării, securității și destinderii internaționale.
Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile între
cele două partide, bazate pe principiile -deplinei egalități, neamestecului în
treburile interne, stimei și respectului reciproc se vor extinde și adînci în
continuare, în foldstil popoarelor român și elen, al cauzei păcii, dezarmării,
colaborării în Balcani, în Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Tn numele meu, al guvernului și poporului spaniol, am deosebita plă
cere să vă transmit, domnule președinte, profunde mulțumiri pentru mesajuLde felicitare adresat cu prilejul sărbătorii naționale a Spaniei.
Exprim, totodată, urări de fericire personală pentru Excelența Voastră
și de prosperitate pentru poporul român prieten.

Regele JUAN CARLOS

la invitația tovarășului Nicolae Ceausescu,

președintele Republicii Socialiste România

Astăzi sosește in țara noastră, într o
vizită oficială de prietenie, locotenentcolonel Mohamed Khouna Ould Haidalla,
președintele Comitetului Militar de Salvare Naționala
din Republica Islamica Mauritania, șef al statului
(Urmare diu pag. 1»
noiembrie I960. în cele peste două
decenii care au urmat acestui isto
ric eveniment, poporul mauritanian
a acționat cu fermitate pentru depă
șirea înapoierii' pe plan economic si
social, moștenire a regimului colo
nial. mobili zindu-și eforturile si concentrîndu-și toate capacitățile pe
calea dezvoltării naționale. Ridicarea
de așezări moderne in plin desert,
lichidarea analfabetismului, redarea
de noi păminturt agriculturii, conso
lidarea independenței economice au
constituit obiective prioritare in anii
de după proclamarea independentei.
Consecventă politicii. sale de . pro
movare a tinor raporturi 'largi cu
tăriile în curs de dezvoltare, cu ti
nerele state care au pășit pe calea
dezvoltării economice și sociale in
dependente. România a stabilit re
lații diplomatice, cu Republica Isla
mică Mauritania, amplificind rapor
turile de colaborare bilaterală pe
baza principiilor independenței și
suveranității naționale, egalității in
drepturi, neamestecului în treburile
interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea
cu forța.
România și Mauritania dezvoltă
o largă conlucrare, reciproc avanta
joasă. prfn inițierea unor acțiuni de
cooperare economică în domeniile
pescuitului, mineritului, agriculturii,
prin conlucrarea in cultură, știință,
invătămint. între cele două țări
există, de asemenea, o bună conlu
crare la O.N.U.. în alte organizații
și organisme internaționale, in „Gru
pul celor 77“ și în cadrul mișcării
de nealiniere.

în legătură cu perspectiva rela
țiilor bilaterale, tovarășul Nicolae
Ceaușescu arăta, cu prilejul primi-,
rii scrisorilor . de acreditare ale
noului ambasador al Mauritaniei in
Romania : „Colaborarea reciproc
avantajoasă dintre România si Mau
ritania poate fi si mai mult adiucită, pornind de la experiența poziti
vă pe care am acumulat-o pină
acum".
La rîndul său. locotenent-colonel
Mohamed Khouna Ould Haidalla,
subliniind importanta vizitei pe
care o va efectua in tara noas
tră. a evidențiat hotărirea
Co
mitetului Militar de Salvare Națio
nală și a guvernului mauritanian de
a acționa pentru consolidarea, adincirea si extinderea raporturilor de
cooperare prietenească cu România,
in domenii de interes comun.
Opinia publică din țara noastră
este convinsă că vizita în Româ
nia a locotenent-colonelului Moha
med Khouna Ould Haidalla. pre
ședintele Comitetului Militar de Sal
vare Națională din Republica Isla
mică Mauritania, șef al statului,
convorbirile cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, se vor
solda cu rezultate fructuoase pentru
ambele țări, vor deschide noi-per
spective relațiilor de prietenie și co
laborare dintre partidele si statele
noastre.
Cu sentimente de prețuire și
prietenie, poporul nostru adresează
distinsului oaspete tradiționala urare
de „Bun venit pe pămintul Româ
niei 1“

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri llbanezo-siriene • Reuniune convocată de
președintele în exercițiu al mișcării de nealiniere • Acțiuni
de protest în teritoriile ocupate de Israel
BEIRUT 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel,
l-a primit pe vicepremierul și mi
nistrul de externe al Siriei. Abdel
Halim Khaddam, aflat în vizită la
Beirut, informează agențiile M.E.N.
și France Presse. într-o declarație
făcută presei după primire, Abdel
Halim Khaddam a. precizat că in
cursul convorbirii cu șeful statului
libanez au fost discutate probleme
legate de actuala situație din Liban
și din lumea arabă, precum și con
cluziile primei faze a Conferinței
asupra dialogului in Liban, desfășu
rată la Geneva. A fost evocată, de
asemenea, posibilitatea tinerii unei
noi runde a lucrărilor conferinței, în
scopul găsirii unei soluții finale pro
blemei libaneze.

DELHI 16 (Agerpres). — Indira
Gandhi, primul ministru al Indiei și
președintele in exercițiu al mișcării
de nealiniere, a convocat, pentru
vineri și simbătă, o reuniune la ni
vel ministerial a Comitetului țărilor
nealiniate pentru examinarea pro
blemei palestiniene — a anunțat un
purtător de cilyînt oficial în capitala
indiană, citat de agențiile Reuter și
Associated Press. Potrivit purtătoru
lui de cuvint. președintele in exer
cițiu al mișcării de nealiniere a con
vocat această reuniune, care se va
desfășura la Delhi, intrucît ..situația

devine foarte explozivă“ in Orientul
Mijlociu, in special în nordul Liba
nului.
BEIRUT 16 (Agerpres). — Luptele
dintre forțele „Al Fatali'1, principala
componentă a Organizației peptru
Eliberarea Palestinei, și diisidenți ții
acestei mișcări au fost reluate,
miercuri dimineață, cu tiruri de arti
lerie grea, in jurul taberei de refugiați de la Baddawi și cartierul
Zahrieh, din Tripoli, nordul Libanu
lui, după o pauză intervenită în
cursul nopții de marii — informează
corespondenții de presă afiați in re
giune, potrivit agenției France
Presse.
AMMAN 16 (Agerpres). — în teri
toriile ocupate din Cisiordania și
Gaza continuă acțiunile de protest
ale populației împotriva măsurilor
represive ale autorităților israeliene
de
ocupație,
relatează agenția
W.A.F.A. La Beir Zeit, mișcarea stu
dențească a chemat la o grevă in
semn de protest față de restricțiile
impuse activității universității din
localitate. La Ramallah și El-Bireh.
studenții au continuat, de asemenea,
demonstrațiile împotriva ocupației is
raeliene. Interdicțiile de circulație
continuă să fie încă in vigoare la
tabăra de refugiați Dheishe, din
apropiere de Bethleem, adaugă agen
ția citată.

Declarația Agenției române de presă Agerpres in legătură cu proclamarea
„Republicii Turce a Ciprului de Nord"
Agenția română de presă — Ager
pres este împuternicită să declare,
în numele guvernului român, urmă
toarele :
Guvernul român și opinia publică
din România au luat cunoștință cu
surprindere și îngrijorare de hotă
rirea unilaterală și ilegală privind
proclamarea „Republicii Turce a Ci
prului de Nord". Acest act afectează
’interesele fundamentale ale poporu
lui cțpriot, reprezintă o încălcare
a unității Republicii Cipru, stat
independent și suveran, membru al
Organizației Națiunilor Unite, vine
in contradicție cu dreptul internatio
nal și este de natură să ducă la ac
centuarea încordării existente pe
insulă și în regiune, la subminarea
eforturilor îndreptate spre conti
nuarea. dialogului dintre cele două
comunități cipriote pentru ajungerea
la o soluție care să permită înțelege
rea și conviețuirea pașnică între
ciprioții greci și ciprioții turci.
în condițiile existente, ca urmare
a inițiativelor întreprinse de secre
tarul general al O.N.U., este necesar
să se renunțe la orice acte unilate
rale și la orice acțiuni de natură să
ducă la scindarea țării și să complice
situația pe insulă, concentrindu-se
toate eforturile pentru solutionarea
problemelor din Cipru pe calea ne
gocierilor directe între cele două co
munități, care să asigure unițatea,
integritatea, independența și suvera
nitatea Ciprului, statutul său de țară
nealiniată, conviețuirea și conlucrarea
pașnică dintre ciprioții greci -și ci-

prioții turci. în realizarea unei ase
menea soluționări, o contribuție de
seamă ar putea să aibă atît Grecia
și Turcia, cit și celelalte state bal
canice, toate țările iubitoare de pace.
Republica Socialistă România, con
secventă politicii sale de pace și în
țelegere internațională, se pronunță
împotriva acțiunilor unilaterale și a
faptului împlinit, pentru reluarea
dialogului dintre cele două comuni
tăți din Cipru, in vederea convenirii
unei reglementări trainice a proble
mei cipriote. Aceasta ar corespunde
pe deplin intereselor fundamentale
ale întregului popor cipriot, aspira
țiilor sale de bunăstare și progres.
Totodată, o asemenea reglementare
este și in interesul popoarelor Turciei
și Greciei, al dezvoltării colaborării
dintre ele, ar servi cauzei păcii și
securității în Balcani, în zona Mediteranei și în întreaga lume. ■
Acum, mai mult ca oricînd, este
necesar să se manifeste reținere de
la orice acțiuni care ar agrava situa
ția creată și să se orienteze toate
eforturile în vederea reducerii ten
siunii și evitării scindării Republicii
Cipru, soluționării tuturor probleme
lor exclusiv pe cale pașnică, prin ne
gocieri, în interesul poporului cipriot,
al tuturor celorlalte popoare din re
giune și din lume. România este gata
să-și aducă întreaga contribuție —
alături de celelalte state din regiune
— pentru oprirea deteriorării situa
ției și angajarea pe călea înțelegerii,
colaborării, încrederii și respectului
reciproc.

Reacții la proclamarea unilaterală
a ,,Republicii Turce a Ciprului de Nord“
Agențiile internaționale de presă
anunță că Adunarea cipriotă turcă,
reunită în ședință extraordinară, a
proclamat unilateral constituirea
„Republicii Turce a Ciprului de
Nord'1.
După anunțarea acestei proclamări,
Guvernul Republicii Cipru a .cerut
convocarea unei reuniuni de urgență
a Consiliului de Securitate al Națiu
nilor Unite, care să revoce și să îm
piedice punerea în aplicare a deciziei
anunțate. Președintele Republicii Ci
pru, Spyros Kyprianou, a declarat
că ciprioții „nu vor recunoaște nici
odată" crearea unui stat cipriot turc.

La
Atena,
primul
ministru,
Andreas Papandreu, a declarat că
Grecia — putere garantă, împreună
cu Anglia și Turcia, a independenței
Ciprului — condamnă declarația uni
laterală de independență a ciprioților turci ca pe o „violare flagrantă
a tuturor tratatelor și rezoluțiilor
.Națiunilor Unite".
Marea Britanic — care, alături de
Grecia și Turcia, a participat la Con
ferința de la Ziirich, din 1959, in
cursul căreia au fost semnate docu
mentele definind fundamentele ordi
nii constituționale a Republicii Cipru
— a condamnat declarația unilatera
lă de independentă a cipriotilor turci
și a cerut convocarea unei reuniuni
urgente a Consiliului de Securitate al
O.N.U.
în ce privește poziția Turciei, gu
vernul acesteia a recunoscut noul
stat independent cipriot turc —. a

anunțat ministrul de externe. - Uter
Tiirkmen, după o sesiune specială
lărgită a Consiliului National al
Securității' și o reuniune a guver
nului.

Secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, și-a exprimat „re
gretul profund" în legătură cu pro
clamarea „Republicii Turce a Cipru
lui de Nord", apreciind că aceasta
„contravine rezoluțiilor Consiliului
de Securitate".
La cererea Ciprului, Greciei și Ma
rii Britanii. Consiliul de Securitate
al O.N.U. urmează să se întrunească
în ședință plenară, pentru a examina
problema proclamării unilaterale de
către Adunarea cipriotă turcă a „Re
publicii Turce a Ciprului de Nord",
— informează agenția France Presse.
în ajunul reuniunii, între membrii
consiliului au început consultări pe
marginea unui proiect de rezoluție,
prezentat de Marea Britanic, care
cere retragerea declarației de inde
pendență a statului ..cipriotilor turci,
relevă France Presse. citind surse
diplomatice de la Națiunile Unite'.
Proiectul adresează un apel secreta
rului general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, de a-și continua misiu
nea de bune oficii și de a examina,
împreună cu reprezentanții celor două
comunități cipriote, precum și cu gu
vernele grec și-turc, modalitățile de
reluare a negocierilor intercomunitare. .
; (Agerpres)

CIUDAD DE PANAMA

Consfătuire regională consacrată problemelor agriculturii
CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama se
desfășoară lucrările unei consfătuiri
regionale consacrate problemelor dez
voltării agriculturii in zonele tropica
le din America Latină. La dezbateri
participă reprezentanți din Brazilia,
Columbia. Mexic. Panama. Ecuador
și din ' alte state din regiune. Sint
examinate chestiuni legate de dez

voltarea colaborării tehnice a țărilor
latino-americane in domeniul utili
zării terenurilor pentru agricultură și
zootehnie. In luările de cuvint au fost
evidențiate lipsa acută de produse
alimentare in aceste țări și necesita
tea dezvoltării sectorului agricol in
vederea soluționării problemelor le
gate de aprovizionarea populației cu
produse agroalimentare.

Tovarășul Kim Ir Sen a primit delegația
ziarului „Scinteia11

Sesiunea Conferinței
generale a UNESCO
Propunere o delegației române
privind creșterea contribuției UNESCO
la mobilizarea oamenilor de știința
in favoarea dezarmării
PARIS 16 (Agerpres). — în cadrul
Comisiei a III-a a Conferinței gene
rale a UNESCO — ce dezbate
capitolele din viitorul program bienal
al organizației referitoare la științe
și aplicarea lor în procesul dezvoltă
rii, la raportul dintre știință, tehno
logie si societate — reprezentan
tul român a prezentat concepția
României, a președintelui Nicolae
Ceaușeiteu cu privire ia rolul hotâritor al științei in dezvoltarea eeonornico-socială a patriei, politica și ex
periența țării noastre in domeniile
planificării cercetării științifice și
dezvoltării tehnologice. Vorbitorul
s-a referit la programele destinate
promovării progresului tehnico-științific, aplicării cit mai largi in produc
ție a noilor cuceriri ale științei și
tehnicii contemporane, pentru afir
marea plenară a revoluției tehnicoștiințifice în toate domeniile de ac
tivitate.
în contextul dezbaterilor asupra
rolului, responsabilității și acțiunii
oamenilor de știință în favoarea de
zarmării, delegatul român a înfățișat
ampla activitate internă și interna
țională consacrată luptei pentru în
făptuirea dezarmării', in primul Find
a celei nucleare, desfășurată de Co
mitetul Național Român „Oamenii
de știință și pacea", prezidat de to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, om politic proemi
nent și savant de renume mondial.
în unanimitate. Comisia a III-a a
sesiunii Conferinței generale a
UNESCO a adoptat propunerea
delegației române privind creșterea
contribuției UNESCO Ia mobiliza
rea oamenilor de știință in favoarea
dezarmării, urmind să fie întreprin
se demersuri pentru crearea — sub
'auspiciile acestei organizații — a
unui forum internațional al oameni
lor de știință pentru pace și dezar
mare.

Agendă
diplomatică
• Situația de pe continentul euro
pean, inclusiv aspecte legate de pre
gătirea reuniunii de la Stockholm
privind măsurile de întărire a încre
derii și securității, pentru dezarmare
in Europa, programata să se desfă
șoare in luna ianuarie anul viitor, au
stat in centrul convorbirilor, de la
Paris, dintre președintele Franței,
Francois Mitțerand, și președintele
Finlandei, Mauno Koivisto, aflat intr-o
vizită oficială in capitala franceză •
La Beijing, premierul Consiliului de
Stat al R. P. Chineze, Zliao Ziyang,
l-a primit: pe ministrul suedez al
afacerilor externe, Lennart Bodstrom,
cu care a examinat relațiile dintre
cele două Țâri, perspectivele de dez
voltare a acestora, precum și unele
probleme internaționale actuale —
informează agenția China Nouă. •
■Președintele Egiptului, Hosni Muba
rak, l-a primit, la Cairo, pe trimisul
special al S.U.A. in Orientul Mijlo
ciu, Donaid Rumsfeld, abordind, in
cadrul convorbirilor, evoluțiile din
regiune, cu precădere situația din
Liban. • La Lagos, președintele Ni
geriei, Aihaji Sheliu Shagari, și pre
ședintele Braziliei, Joao Baptista
Figueiredo, aflat in capitala nigeria
na ir. cadrul unui turneu prin mai
multe. state africane, au procedat la
un amplu schimb de păreri asupra
actualității politice, economice și fi
nanciare internaționale, au examinat
posibilitățile lărgirii relațiilor dintre
cele două țări pe diverse planuri.
(Agerpres)

PHENIAN 16 (Agerțres). — Tova.rășul Kim Ir Sen. secretar generai al
C.C. al Partidului Muncii din Coreea,
președintele R. P. D. Coreene, a pri
mit. la Phenian, delegația ziarului
„Scinteia", condusă de Nicolae Dra
go?, prim redactor-șef adjunct al zia
rului, care, la invitația redacției ziar
rului „Nodon Sinmun". face o vizită
de documentare in R. P. D. Coreeană.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu au fost
transmise tovarășului Kim Ir Sbn
un călduros salut de prietenie, urări
de sănătate și fericire, de noi suc
cese in activitatea consacrată dezvol
tării economice și sociale a țării. în
construcția socialistă. în lupta pentru
reunificarea bâșnică și independentă
a Coreei.
Mulțumind, tovarășul Kim Ir Sen
a rugat sa se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu, prietenul și tova
rășul cel. mai apropiat, un salut fră
țesc, un călduros mesaj de prietenie,
urări de noi împliniri în construcția
socialistă a României.

Tovarășul Kim Ir Sen a arătat că
poporul coreean cunoaște bine și
apreciază eforturile poporului român
pentru dezvoltarea sa ecpnomico-socială ,și întărirea independenței și
suveranității țării, inițiativele de pace
ale tovarășului Nicolae Ceadșescu,
activitatea sa neobosită consacrată
asigurării securității in Europa și în
Întreaga lume. >
Apreciind dezvoltarea relațiilor
dintre partidele, țările și popoareie
noastre, tovarășul Kim Ir Sen a ex
primat convingerea că acestea vor
cunoaște o evoluție continuă, spre
binele și interesul celor două popoare,
al cauzei socialismului.
De asemenea. . tovarășul Kim Tr
Sen a exprimat mulțumiri pentru
sprijinul P.C.R., personal al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, acordat cau
zei drepte a poporului coreean, pen
tru reunificarea patriei.
Tovarășul Kim Tr Sen a acordat un
interviu pentru ziarul „Scinteia".
La primire a participat Constantin
Iftodi, ambasadorul român la Phe
nian.

armelor nucleare!"
' Demersuri ale militanților pentru pace din Norvegia, Suedia
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OSLO. - Intr-un apel, • mișcarea
„Nu armelor nucleare I" din Norvegia cheamă guvernul să se pronunțe împotriva amplasării, de noi
rachete nucleare cu rază medie de
acțiune în Europa. Iiv apelul înminat primului ministru de reprezen
tanții mișcării se subliniază că am
plasarea unor asemenea rachete va
stimula și mai mult cursa înarmă
rilor, va face și mai complexă si-

tuația pe continentul european și
de aceea este foarte important ca
hotărirea finală să nu fie adoptată cit timp la G.eneva se duc ne
gocieri in problema respectivă. Un
apel asemănqtor a fost trimis și
Stortingului, unde, la 21 noiembrie,
vor începe dezbaterile privind problema rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune.

STOCKHOLM. — Comitetul sue
dez pentru pace fi arbitraj, una
din cele mai vechi organizații
antirăzboinice din Suedia, s-a pro
nunțat împotriva instalării gfe'
rachete nucleare cu rază niedi
acțiune in Europa. Amplasarea

lor arme vine în contradicție cu i
opinia cercurilor largi ale opiniei ■
publice din țările europene care
cer încetarea cursei înarmărilor și ț
realizarea dezarmării generale
totale.

/ Miîitanți pentru pace britanici în timpul unei demonstrații
americane de la Greenham Common, la 100 km vest de Londra, desti/
amplasării rachetelor ,,Cruise"

(I

\

fi AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt____
.•

PLENARA C.C. AL P.C. DIN
DANEMARCA, ale cărei ’ lucrări
s-au desfășurat la Copenhaga, a
dezbătut aspecte ale situației din
țară și probleme internaționale ac
tuale. Plenara a subliniat necesita
tea unirii oamenilor muncii in lupta
impotriva ofensivei forțelor de
dreapta, pentru apărarea cuceriri
lor clasei muncitoare. Plenara a
chemat toți cetățenii țării să parti
cipe activ la lupta impotriva cursei
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare.

DEZACORD. La Bruxelles s-a
desfășurat o nouă reuniune a mi
niștrilor agriculturii din țările
membre ale Pieței comune. Pe
agenda dezbaterilor a figurat, cu
prioritate, preconizata reformă a
pieței comune agricole. După cum
informează agenția France Presse,
miniștrii au eșuat din nou în încer
carea de a ajunge la un acord in
această' problemă, deși reforma
pieței, comune agricole este consi
derată stringentă.
CREȘTERI DE PRETURI. în
cele 24 de țări membre ale Orga
nizației pentru Cooperare Economi
că și Dezvoltare (O.C.E.D.), prețu
rile au ■ crescut, in luna septembrie
a acestui an, cu 5,1 la sută in
medie față de anul precedent, s-a
anunțat la sediul -din Paris al
O.C.E.D. în august, precizează sur
sa. creșterea a fost de 4,9 la sută.

ZAMBIA $1 BOTSWANA au hotărit să construiască in comun un
pod peste Zambezi, considerat un
obiectiv de mare importanță pentru
cele două țări, facilitind transportul
de mărfuri între țările independen
te din sudul Africii. Costul con
strucției podului se va ridica la 180
milioane dolari.

DEMISIE. Secreta.ru! general al
Organizației Statelor Americane
(O.S.A.), Alejandro Orțila, și-a pre
zentat demisia din această funcție
— transmite agenția Prensa Latina.
El a subliniat, intre altele, că O.S.A.
are nevoie de o restructurare gene
rală a activității ei .spre a fi in de
plină concordanță cu necesitățile
actuale, cu interesele plenare ale
statelor membre și cu. aspirațiile
majore ale popoarelor din regiune.

PE CALEA ERADICĂRII ANAL
FABETISMULUI. In cei patru ani
de cind a început campania națio
nală de eradicare a analfabetismu
lui in Etiopia, numărul analfabeților s-a redus de la 93 la 46 la sută,
iar în orașe chiar la 6 la sută. In
conformitate cu planurile de, dez
voltare socială în perspectivă a
Etiopiei, in 1986 va dispărea complet
analfabetismul din țară.
INFLAȚIE. Biroul central de sta
tistică din Tel Aviv a anunțat că
rata inflației a crescut, in luna oc
tombrie, cu 21,1 la sută, reprezentind cea mai mare majorare lunară
din septembrie 1951, informează
agențiile Reuter și Associated Press.
Această creștere prefigurează o
rată anuală a inflației de 160—170
la sută, au apreciat oficialități ale
Ministerului israelian de Finanțe.
De asemenea, s-a anunțat că in pri
mele 10 luni ale anului in curs, in
dicele prețurilor la bunurile de
consum a crescut cu 126,1 la sută.
DATORIA EXTERNA A FRAN
ȚEI, in termeni brUți, se ridica, la
30 iunie, la 48,3 miliarde dolari —
a anunțat în Adunarea Națională
ministrul francez al economiei și
finanțelor. Jacques Delors. El a pre
cizat, totodată. că în primele 6 luni
ale andlui 1983 aceasta a crescut.

s.JEsS^a-i-Tî

i i-Tisaae

în termeni bruți. cu 4,1 miliarde
dolari, respectiv cu circa 9.3 la sută,
ca urmare a efectuării de, noi imprumuturi.
NAVA AUTOMATĂ. DE TRANS
PORT „PROGRESS-18“, lansată pe
o orbită' circumterestră la 20 octom
brie, și-a încheiat, miercuri, zbo
rul in regim automat, a intrat in
straturile dense ale atmosferei și
și-a încetat existenta, informează
agenția T.A.S.S. .J’rogress-18“ a
fost separată de complexul pilotai
„Saliut 7“ — „Soiuz T-9“ la 13 no
iembrie.
Cosmonauții
Vladimir
Liahov și Alekșandr Aleksandrov
iși continuă activitatea la bordul
complexului de cercetări științifice
„Saliut 7" — „Soiuz T 9“, efectuind
o serie de experimente tehnice ,șibiologice.

TNTÎLNIRE A FEMEILOR FRAN
CEZE, în ziieje de 19 și. 20 noiem
brie, la Nanterre va aves loc intilnirea najională a femeilor fran
ceze, care va discuta probleme ale
• asigurării egalității in drepturi a
femeilor cu bărbații în domenii ca
ocuparea forței de rndncă, învățămintul, pregătirea profesională și
participarea la viața socială. După
cum se arată intr-o declarație a
C.C. al P.C. Francez, dată, publici
tății la Paris, este prima întîlnire
de acest fel la scară națională. De
clarația .amintește, totodată, căZin
Franța nu există o egalitate.,*’ fe
meilor cu bărbații pe plan socialXConomic. Astfel, femeii primesc
un salariu cu 30 la suta mai mic
decit bărbații pentru-o muncă ega
lă. iar multe profeșcuni le sint inac
cesibile.

POPULAȚlĂ UNIUNII SOVIE
TICE a crescut, in decurs de un
an, cu 2.4 milioane persoane, ajun-

**

gmd,la jumătatea lunii iulie, la
272,3 milioane locuitori — relatează
agenția T.A.S.S., citind date furni
zate de Direcția Centrală de Statis
tică a U.R.S.S.

REUNIUNE O.P.E.C. La Londra
s-ai desfășurat lucrările reuniunii
Comitetului O.P.E.C. pentru strate
gii pe termen lung consacrată anuliârii situației energetice mondiale.
Rezultatele dezbaterilor vor fi
p'ezentate Conferinței plenare a
CP.E.C., programată să se desfă
șoare la Geneva, la 7 decembrie,
ri-ecizează agenția A.N.S.A. Comi
tetul O.P.E.C. pentru strategia pe
termen lung este format din re
prezentanții a șase țări — Iran,
Irak, Kuweit, Arabia Saudită. AI(îgeria și Venezuela — și este prezi
dat de ministrul saudit al petrolu
lui, Ahmed Zaki Yamâni.

GREVA DE PROTEST. Peste
75 000 de studenți și 5 000 de profe'
sori de la colegiile din provincia
canadiană Quebek au organizat «
grevă de o zi în semn de prot.«ț
împotriva raitei ridicate a șomajifui
in rindurile tineretului clin Caiada
și a reducerii cheltuielilor pentru
invătămint.
INCENDIU. Agenția A.D.N in
formează că Ța un cămin de copii
handicapați din Loebau s-a declan
șat, marți seara, un puterile incen
diu. Datorita, intervenției prompte a
personalului de îngrijire *i?i a pom
pierilor, un număr, de 190 de perr
soane, majoritatea copii, au putut
fi salvate, în incendiu și-au pierdut
viața 19 persoane.

CUTREMURE. Mai mu»e cutremtșre ș-a.u tnrcgirira’ jn ultimele
zlșMzile in~zona localității italiene
Ăozzuoli și la Napoli. Ultimul dintre
seisme s-a simțit puternic la Napoli,
îndeosebi în edificiile mai înalte.
Epicentrul a fost, stabilit în largul
portului localității Flegrea. Din
tre cele 26 de cutremure, 19 au.fost
atît de reduse incit le-au înregistrat
numai seismografele. Zona Pozzuoli
este situată, după cum se știe, pe
un vulcan care cu citva timp . in
urmă a reintrat in activitate, fapt
ce a determinat ridicări și coboriri
continue ale terenului, fenomen nu
mit „bradisism“.

Sesiunea par^efltu^
ii^n
DELHI 16 Srile7;.^ni°e,'lî
se dașiașoa^cntului
prezentat spre
5igdo^rea De •mai,

bonomie al tar Ja j .
Indiei pe calea orog^^
Intre proiectele de îeijnentio
ate, prasa indiană scoate ...
,înd in evidentă cele P’'bar.' it
legiferarea actului de națlo>j,„
13 întreprinderi textile
Parlamentarii indieni aco' .
odată, o’ atenție deosebită
lor luptei pentru pace, dezal, ~
eliminarea pericolului unui',
nuclear.
zbo1

Președintele ales
al Argentinei despre Ui
aspecte ale politicii
externe a țării
BUENOS AIRES 16 (Agerpres).
într-o declarație făcută Ia Buen
Airjea șt preluată de agenția I.P.:
președintele ales, al Argentinei, Ra
Alfonsin, s-a pronunțat pentru o m:
mare angajare a Argentinei pe pla
internațional, alături de statele i'
curs de dezvoltare. Totodată, pir'
gurind aspecte ale noii politie
terne argentiniene. el a sublini.
cesitătea elaborării ei cu ur
simț al realității, țlnrndu-se
de conjunctura regională și ir
tională. „Va fi necesar — a spu.
Alfonsin — să menținem cele
bune raporturi cu Ș.U.A. Ele
să fie insă mature, ambele pâ’".
simțind că există interese <
interese 'diferite iși chiar i ... j<,
contradictorii. Vțem să dăm politic
externe argentiijiene o marcă no
originală, profund ancorată in reau
tățile interne si tinind seama de in
treaga evoluție a sitdației interna
ționale".
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