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VIBRANTA $1 MOBILIZATOARE CHEMARE, 
PUTERNIC ÎNDEMN LA RAȚIUNE, 

LA ACȚIUNE POLITICA RESPONSAOllA
LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,

si/6 semnul voinței comune de a extinde relațiile de conlucrare 
prietenească româno-mauritane, a inceput ieri 

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE

pentru oprirea amplasării noilor rachete, retragerea 
si distrugerea celor existente, pentru apărarea dreptului 
suprem al oamenilor si popoarelor - la viată, la pace

A LOCOTENENT-COLONELULUI
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA,
președintele Comitetului Militar de Salvare Națională

sef al9
Ceremonia
sosim
în Capitală

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, joi a sosit în 
Capitală, într-o vizită oficială de 
prietenie, locotenent-colonel Moha
med Khouna Ould Haidalla, pre
ședintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al statului 
Republica Islamică Mauritania.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
mauritanian este expresia evoluției 
pozitive a relațiilor de prietenie, 
respect reciproc și colaborare fruc
tuoasă dintre cele două țări, a do
rinței lor de a extinde și mai mult 
raporturile bilaterale, precum și 
conlucrarea pe arena internațională. 
Vizita se înscrie, totodată, în cadrul 
bunelor relații pe care România le 
întreține cu statele africane, cu 
toate țările ce au pășit pe calea in
dependenței și dezvoltării libere, re
lații bazate pe încredere, colaborare 
și stimă reciprocă.

Ceremonia sosirii înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul Oto- 
peni. Pe frontispiciul aerogării se a- 
flau portretele președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Comitetu
lui Militar de Salvare Națională, șef 
al statului Republica Islamică Mau
ritania, locotenent-colonel Mohamed 
Khouna Ould Haidalla, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte erau înscrise 
urările : „Să se dezvolte relațiile de 
cooperare prietenească dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Islamică Mauritania, spre bi
nele popoarelor român și maurițani- 
an, al cauzei păcii, destinderii, inde
pendenței și colaborării internațio
nale !“, „Bun venit în Republica So
cialistă România președintelui Co-
(Continuare in pag. a IlI-a)

începerea

statului Republica Islamică Mauritania

oficiale
Joi. 17 noiembrie, la Palatul Con

siliului de Stat au început convor
birile oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii

Socialiste, România, și locotenent- 
colonel Mohamed Khouna Ould 
Haidalla. președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională, sef al

statului Republica Islamică Maurita
nia.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii

DINEU OFICIAL

Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor 
Bîrlea. președintele 
Stat al Planificării, 
ministrul comerțului 
perârii economice

„Ne aflăm în al 12-lea ceas, în momentul hotărîtor 
pentru existența lumii. Acum, pînă nu este prea tîrziu, 
să acționăm cu toată hotărîrea și să facem să fie 
oprită amplasarea noilor rachete și dezvoltarea celor 
existente".

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit joi. la Palatul Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial în onoa
rea președintelui Comitetului Militar 
de Salvare Națională, șef al statului 
Republica Islamică Mauritania, loeo- 
tenent-colonel Mohamed Khouna 
Ould Haidalla.

La dineu au luat parte tova
rășii Constantin Dăscălescu. Ion

Coman, Nicolae Constantin. Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Constantin Olteanu. Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Gheorghe Radulescu. Ștefan 
Andrei, Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, loan Totu, alte persoane 
oficiale.

Au participat 
Babaly, Ahmed Ould

Anne Amadou
Minnih, Moha-

med Lemine Ould N’Diayane, Ahmed 
Ould Zein, celelalte oficialități mau
ri taniene.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Mo
hamed Khouna Ould Haidalla au 
rostit toasturi, care au fost urmărite 
cu interes și subliniate cu aplauze.

externe. Ștefan 
Comitetului de 
Vasile Pungan. 
exterior și coo- 

internațîonale, 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Ion Lăzărescu, 
ministrul minelor. Marin Capisizu. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare. Florea Dumitrescu, ministru se
cretar de stat, consilier al presedinte-

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Mohamed Khouna

tntr-un moment de răspîntie în 
istoria milenară a omenirii, cînd 
situația internațională a atins un 
grad de încordare fără precedent, 
cind escalada înarmărilor nucleare 
pune sub semnul întrebării însăși 
existența umană, viața însăși pe 
ansamblul planetei, România so
cialist^, prin glasul de înaltă auto
ritate al tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin Apelul forului 
legislativ suprem adresat parlamen
telor și parlamentarilor din statele 
europene, S.U.A. și Canada, face 
din nou dovada voinței sale neclin
tite de pace, răspunderii pe care o 
manifestă față de interesele vitale 
ale poporului nostru și, în același 
timp, ale tuturor popoarelor, față 
de soarta întregii civilizații umane.

Adăugindu-se multiplelor de
mersuri ale secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
inițiativelor sale de pace de amplu 
răsunet, mesajelor adresate unor

șefi de stat și de guvern, înjregii 
activități prodigioase, multilaterale, 
neobosite consacrate salvgardării 
destinelor umanității, cuvintarea 
rostită de la înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale, prin pozițiile 
principiale și constructive pe care 
le susține, prin caracterul intens 
mobilizator al propunerilor pe care 
le avansează, reprezintă un docu
ment de profundă rezonanță poli
tică, pregnantă ilustrare a consec
venței cu care 
Ceaușescu 
idealurilor 
drepturilor 
locuitorilor
spună deschis și cinstit popoarelor 
adevărul — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și tocmai 
aceasta face efectiv cuvintarea ros
tită.

Așa cum arată evoluțiile interna
ționale din ultimele zile și cum se

tovarășul Nicolae 
acționează în slujba 
celor mai scumpe și 

primordiale ale tuturor 
Terrei. Trebuie să se

subliniază cu toată limpezimea în 
cuvintarea președintelui României, 
s-au început, de fapt, ignorindu-se 
voința opiniei publice, a popoare
lor europene, a întregii lumi, pre
gătirile pentru amplasarea rache
telor americane cu rază medie de 
acțiune în Europa si pentru insta
larea. ca răspuns, de noi rache
te sovietice. Pe bună dreptate, 
se arată în cuvîntare, ampla
sarea noilor rachete și extinderea 
celor existente nu servesc și nu 
pot servi pacea, securitatea, ci, 
dimpotrivă. vor intensifica *in  
și mai mare măsură cursa înar
mărilor nucleare, creîndu-se ast
fel o teribilă amenințare. Euro
pa, leagănul civilizației moderne, 
se va găsi în fața pericolului de a 
fi distrusă, de a fi transformată in
tr-un deșert de cenușă radioactivă 
și, odată cu Europa, întreaga lume.
(Continuare in pag. a Vl-a)

ORIENTĂRILE Șl SARCINILE CUPRINSE ÎN CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU, DOCUMENTELE PLENAREI C.C. AL P.C.R.

Amplu și însuf lețitor progra] 
de muncă pentru progresul 
economico-social al patrieiii

II

„Am acumulat puternice mijloace tehnico-mate- 
riale, avem un puternic potențial științific, s-a ridicat 
nivelul de calificare a oamenilor muncii, dispunem, 
deci, de tot ce este necesar. Acum trebuie să transfor
măm cantitatea într-o calilate superioară"

NICOLAE CEAUȘESCU
Plenara Comitetului Central al 

Partidului, Comunist Român, des
fășurată in zilele de 14—15 noiem
brie. Sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, a dezbătut și 
adoptat proiectul planului pe anul 
1984 și o serie de programe de 
excepțională însemnătate pentru 
progresul econom ico-social al țării, 
pentru perfecționarea întregii ac
tivități si înfăptuirea neabătută a 
hotăririlo-r Congresului al XH-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate si 
înaintarea României spre comu
nism.

Plenara a reliefat cu putere,. și 
de această dată, rolul esențial, de-

tovarășului Nicolae 
i elaborarea și fun- 
planurilor și rnăsu-

terminant al 
Ceaușescu în 
damentarea i 
rilor concrete pentru dezvoltarea 
și modernizarea economiei 
tre naționale, capacitatea sa 
investiga adine realitatea 
tru a formula soluțiile 
mai potrivite în măsură să 
re evoluția întregii vieți 
nomico-sociale pe baze științifi
ce. in deplin acord cu interesele 
majore ale societății noastre, for
ța de pătrundere și de sintetizare 
a cerințelor legilor obiective ale 
construcției socialiste in condițiile 
specifice ale actualei etape pe care 
o parcurge (ara noastră. Toate a- 
cestea sint organic încorporate in 
documentele adoptate de plenară.

noas- 
de a 
pen
ce le 

asigu- 
eco-

fată de care participant!! si-au ex
primat adeziunea deplină si la a 
căror traducere in viață sîiit che
mați să-si aducă întreaga contri
buție, printr-o muncă plină de dă
ruire, răspundere și abnegație, co
muniștii. toți oamenii muncii.

Prin analiza profundă, cuprin
zătoare. pătrunsă de o înaltă e- 
xigentă partinică, asupra îndeplini
rii sarcinilor de plan pe acest an. 
prin critica deschisă a neajunsu
rilor existente în diferite sectoare, 
prin stabilirea cu claritate a so
luțiilor de înlăturare a lor. prin 
dimensionarea științifică a obiec- , 
tivelor planului pe

Domnule președinte,
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului 

de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, să 
vă adresez un salut călduros și urarea prietenească de 
bun venit pe. păinintul României socialiste.

Vizita pe care o faceți reprezintă o ilustrare a bu
nelor relații, de prietenie și colaborare, care s-au sta
tornicit între România și Mauritania, a dorinței comu
ne de a acționa pentru întărirea lor în continuare. 
Constatăm cu satisfacție că țările noastre dezvoltă o 
cooperare rodnică pe tărîm economic — îndeosebi in 
domeniul pescuitului — că există bune perspective 
pentru extinderea în continuare a conlucrării in aceas
tă direcție, pentru amplificarea schimburilor tehnico- 
științifice. culturale, precum și in alte domenii de 
interes comun. îmi exprim convingerea că, în cadrul 
convorbirilor pe care le-am început astăzi, vom identi
fica noi căi și mijloace, atit pentru lărgirea relațiilor 
bilaterale, cit și a conlucrării pe plan internațional.

In cursul vizitei veți avea prilejul să cunoașteți ne
mijlocit unele din preocupările și realizările oamenilor 
muncii din România, care, acționind in strinsă unitate. 
Înfăptuiesc neabătut hotăririle stabilite de Congresul 
al XH-lea al Partidului Comunist Român și de Confe
rința Națională privind dezvoltarea economico-socială 
a patriei și ridicarea, pe această bază, a nivelului de 
trai și de civilizație ai întregului popor. Cunoaștem și 
apreciem eforturile pe care țara dumneavoastră le 
depune pe calea asigurării progresului său economic și 
social, a dezvoltării independente — și, ca prieteni,
(Continuare in pag. a IlI-a)

Ould Haidulla
Domnule președinte,
îmi este deosebit de plăcut să vă exprim profunda 

mea recunoștință pentru primirea deosebit de călduroa
să ce mi-a fost rezervată mie. cit și delegației care mă 
însoțește, de cind am sosit aici in frumoasa capitală a 
României, București. Sînt impresionat, de asemenea, de 
cuvintele foarte binevoitoare pe care le-ați rostit despre 
poporul mauritan și despre conducerea lui națională. 
Aceste cuvinte capătă o importanță deosebită datorită 
faptului că provin din partea unui ilustru patriot, care, 
datorită lucidității sale, curajului său politic, a ridicat 
poporul său în rindurile popoarelor respectate pe plan 
internațional.

Așa cum am subliniat, Mauritania, sub conducerea 
Comitetului Militar de Salvare Națională, duce o luptă 
indirjită pentru redresare și dezvoltare — și a’ceasta în 
pofida persistenței unei secete neiertătoare și in pofida 
crizei economice mondiale. De la venirea la putere a 
forțelor armate naționale, în 1978, conducerea noastră 
națională s-a străduit să elaboreze, depunind eforturi 
neobosite, o concepție de redresare economică, socială 
și politică suficient de clară în toate sectoarele vieții . 
naționale.

N-aș vrea să vă expun toate realizările obținute in 
Mauritania în ultimii ani. Mă voi limita la ideea de 
bază a filozofiei noastre care vizează transformarea 
mentalităților cetățenilor și crearea in rindurile lor a 
voinței de a se bizui, in esență și permanent, pe 
propriile, lor forțe și pe mijloacele de care dispun»

(Continuare in pag. a IlI-a)
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In timpul convorbirilor oficiale

/
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în spiritul sarcinilor și exigențelor subliniate la plenara C.C. al P.C.R.

54 ACȚIONĂM FERM PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI
PE ACEST AN, SĂ PREGĂTIM TEMEINIC PRODUCȚIA ANULUI VIITOR!

ÎN INDUSTRIE

Activitate stăruitoare, măsuri operative pentru sporirea
de cărbune

MU $1 INSRRETI1SR PROGRAM RE MUNCĂ
PENTRU PROSRESOL ECONOMICO SOCIAL AL PATRIEIproducției de energie electrică pe bază

Asigurarea energiei electrice necesare alimentării 
normale a tuturor consumatorilor reprezintă una din 
problemele esențiale ale economiei noastre naționale. 
Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvintarca la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., din cauza secetei prelungite 
și deci a lipsei de apă in lacurile de acumulare, în 
centralele hidroelectrice se înregistrează un minus de 
1 300—1 500 MW zilnic. în același timp, nici termo
centralele pe cărbune nu sint folosite în mod co
respunzător, datorită nerealizării la timp a reparațiilor

capitale, precum și a întreținerii necorespunzătoare a 
agregatelor energetice. „Dacă centralele pe cărbune ar 
lucra cu numai 70 la sută din capacitatea construită, 
sublinia secretarul general al partidului, nu am avea 
nici un fel de probleme cu energia — chiar în condi
țiile lipsei de apă.“

Rezultă, așadar, că trebuie să se acționeze cu hotă- 
rire pentru terminarea in cel mai scurt timp a tu
turor reparațiilor, pentru asigurarea funcționării nor
male și la capacitatea stabilită a centralelor pe 
cărbune.

Referitor la stadiul lu
crărilor de reparații și la 
acțiunile întreprinse pen
tru îndeplinirea acestor 
obiective am solicitat 
citeva precizări tovarășu
lui Titus Abrudeanu, 
șeful serviciului de ex
ploatare a centralelor e- 
lectrice din Ministerul E- 
nergiei Electrice.

— In prezent, a preci
zat interlocutorul, repara
țiile capitale sînt încheia
te la termocentralele pe 
cărbune de la Ișalnița, 
Mintia. Doicești. Oradea, 
Paroșeni ; deci, toate a- 
ceste unităti pot și tre
buie să funcționeze la în
treaga capacitate. Răma
se în urmă față de sarci
nile și graficele stabilite 
sint reparațiile capitale

Hotăritoare este creșterea calității 
reparațiilor la grupurile energetice

în cursul zilei de 16 noiembrie, 
termocentrala . de la Rovinari a 
funcționat cu trei blocuri energe
tice — grupurile nr. 2, 3 și 5 —
realizind o putere medie de 
7G0—800 MW. Puteri apropiate s-au 
obținut și în zilele anterioare, une
ori chiar mai mici, ceea ce arată că 
termocentrala nu s-a încadrat în 
programul stabilit pentru această 
perioadă. în legătură cu acest as
pect, discutăm cu tovarășul George 
Condescu, secretarul comitetului de 
partid și președinte al consiliului 
oamenilor muncii.

— Nivelul nesatisfăcător al pro
ducției de energie electrică din 
luna noiembrie a fost determinat 
de unele întreruperi acciden
tale, ne spune interlocutorul, 
îndeosebi spargeri de țevi la caza- 
nele blocurilor nr. 3 și 6, precum și 
de întîrzierea repunerii în funcți
une a grupurilor nr. 1 și 4 aflate 
în reparație capitală. Deși nu 
ne-am încadrat strict in termenul 
din angajamentul asumat, totuși, la 
aceste capacități, înregistrăm cel 
mai scurt timp de reparații. S-a 
depus și se depune un volum mare 
de muncă pentru reducerea dura
tei reviziilor și probelor necesare 
punerii în funcțiune, pentru ridi
carea calității intervențiilor, astfel 
încit, cu toate întîrzierile mențio
nate, contăm pe îmbunătățirea fia
bilității, creșterea puterii și a con
stanței in funcționare.

— Concret, pe ce vă bazați aceas
tă afirmație ?

la grupurile nr. 4 și 1 de 
la termocentrala Rovi- 
nari. Există însă condiții 
ca si aceste reparații să 
fie terminate în scurt 
timp. Practic, din dimi
neața zilei de 16 noiem
brie, la grupul nr. 4 
de 330 MW au început 
probele tehnologice, în 
regim normal de exploa
tare, și urmează ca. după 
verificările necesare, gru
pul să fie racordat la sis
temul energetic național. 
Ceva mai întirziate sînt 
lucrările la grupul nr. 1 
de 200 MW. tot de la Ro- 
vinari, la care se execută 
modificări constructive 
pentru aplicarea unei 
tehnologii de ardere cu 
randament superior a căr
bunelui. Aici sint con

centrate însă multe forțe 
și urmează ca în jurul 
datei de 25 noiembrie lu
crările să fie terminate.

Totuși. în majoritatea 
termocentralelor pe căr
bune nu se produce ener
gie electrică la nivelul 
capacităților aflate in 
funcțiune. în una din 
zilele de la începutul a- 
cestei săptămîni, de e- 
xemplu, în termocentra
lele pe cărbune nu s-a 
asigurat în perioada vîrfu- 
lui de consum de seară 
o putere de peste 2 000 
MW. cele mai mari ne-' 
realizări înregistrîndu-se 
la Turceni, Rovinari, 
Mintia și Doicești. Două 
sint principalele cauze 
care determină această 
situație. în primul rind, o

— Chiar azi, 16 noiembrie, 
am aprins focul la grupul 4, 
urmînd ca în cursul după- 
amiezii să intre în paralel. Pe 
baza modernizărilor efectuate în 
cadrul lucrărilor de reparații, acest 
turboagregat poate realiza constant 
o sarcina de peste 250 MW. La 
blocul 1 reparația capitală se află 
în stadiu final, adică în perioada

LA TERMOCENTRALA 
ROVINARI 

serie de grupuri energe
tice sînt oprite deoarece, 
cu toate măsurile luate, 
apar încă multe defec
țiuni accidentale. La Tur
ceni, de pildă, grupurile 
nr. 2, 4 și 5 nu funcțio
nează deoarece fie că 
s-au defectat generatorul 
sau corpul de înaltă 
presiune ale turbinelor, 
fie că s-au spart unele 
tevl de la cazane. în al 
doilea rînd, puterea ca
lorifică a cărbunelui nu 
este încă la nivelul sta
bilit.

Cum se acționează, în 
aceste zile, pentru elimi
narea acestor neajun
suri 7 Iată. în continuare, 
relatări de la termocen
tralele pe cărbune de la 
Rovinari și Mintia.

ploatarea agregatelor. Ce s-a între
prins in acest sens ?

— Odată cu îmbunătățirea asis
tenței tehnice la lucrările de bază, 
în gospodăria de cărbune și pe cir
cuitul hidrotehnic, am luat măsuri 
pentru întărirea formațiilor cu spe
cialiști și cadre de răspundere în 
vederea ridicării nivelului calitativ 
al intervențiilor efectuate. Birourile 
organizațiilqr de bază au intensifi
cat discuțiile individuale cu mem
brii de partid, punind accent pe 
întărirea disciplinei în producție, 
pe creșterea răspunderii comuniș
tilor față de modul de întreținere 
și exploatare a agregatelor. Ne 
preocupăm, totodată, de mai buna 
instruire a personalului muncitor, 
astfel încit fiecare să-și cunoască 
și să-și îndeplinească exemplar 
atribuțiile de serviciu.

— în efortul de sporire cît mai 
grabnică a producției de energie, 
ce solicitați cu prioritate furnizori
lor de cărbune ?

— Să mențină calitatea lignitu
lui livrat la un nivel cît mai ridi
cat. așa cum a fost în ultimele două 
luni, adică la o putere calorifică de 
peste 1 550 kcal/kg. Cărbunele care 
sosește din microcariere nu cores
punde însă din punctul de vedere 
al granulației. De aceea, solicităm 
ca și cărbunele din microcariere 
să fie trecut, înainte de expediere, 
prin stațiile de sfărimare, ceea ce 
ar îmbunătăți procesul de alimen
tare a termocentralei cu com
bustibil.

Instalațiile
— folosite 

la întreaga 
capacitate!

LA TERMOCENTRALA 
MINTIA-DEVA

Răspunzînd cerinței imperioase 
de a spori substanțial producția de 
energie electrică obținută pe bază 
de cărbune, energeticienii de la 
termocentrala Mintia — Deva de
pun eforturi susținute pentru per
fecționarea activității productive. 
Prin organizarea activității de în
treținere a morilor de cărbune in 
flux continuu de către echipe de 
muncitori bine pregătiți profesio
nal, dimensionate în mod cores
punzător, numărul morilor de căr
bune aflate în funcțiune a crescut 
de la 26, cite erau în ziua de 8 no
iembrie, la 38 în ziua de 16 noiem
brie. Energia electrică livrată în 
sistem a înregistrat însă osci
lații de cîteva zeci de megawați 
pe zi, obținîndu-se o producție me
die zilnică de peste 940 MW. Așa
dar, deși termocentrala Mintia ob
ține cel mai mare randament pe 
țară în producția de energie elec
trică pe bază de cărbune, nu a rea
lizat în această perioadă puterea 
planificată, de circa 1 200 MW. 
Care sînt cauzele ?

în primul rînd, deși minerii Văii 
Jiului au respectat sarcina de a da 
cărbune la indicii de calitate pre- 
vâzuți, din cauza neintrării cărbu
nilor de completare decit în canti
tăți de 1 000—1 500 tone pe zi, fața 
de nivelul stabilit, de 5 000 tone pe 
zi,, nu s-a putut asigura un amestec 
de cărburțe cu puterea calorifică 
necesară. în primele 14 zile din 
această lună au intrat în termo
centrală 91973 tone cărbune, dar 
S-au consumat 162 793 tone cărbune. 
S-a utilizat‘astfel în plus o canti
tate de cărbune din stocul de iarnă.

Din discuția cu factori de condu
cere de la termocentrala Mintia s-a 
desprins concluzia că, acțlonînd în 
continuare pentru menținerea în 
funcțiune a trei mori de cărbune 
pe fiecare corp de cazan și asigu
rarea unei funcționalități constante 
a tuturor instalațiilor și grupurilor 
energetice, se poate pune zilnic la 
dispoziția sistemului energetic na
țional o putere de 1 000—1 100 MW, 
dacă se va livra în întregime can
titatea de cărbune stabilită și la 
un nivel calitativ superior.

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA 
Sabin CERBU

(Urmare din pag. I)
si pe ansamblul cincinalului, prin 
conturarea clară a direcțiilor fun
damentale de acțiune pentru creș
terea producției materiale și a e- 
ficientei. economice, cuvîntarea se
cretarului general al partidului, do
cumentele adoptate de plenară con
stituie pentru toate organele si 
organizațiile de partid și de stat, 
pentru toți oamenii muncii o ge
neroasă sursă de învățăminte, 
un amplu și mobilizator pro
gram de acțiune pentru înfăp
tuirea planului pe ' anul viitor și 
pe întregul cincinal, pentru ridica
rea pe o treaptă calitativ superi
oară a întregii activități economi- 
co-sociale și crearea condițiilor ne
cesare creșterii bunăstării generale 
a poporului.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dezbaterile din ca
drul plenarei au scos cu putere în 
evidență că în industrie, agricultu
ră. construcții, in cercetare. în în
treaga economie dispunem de o 
puternică bază tehnică si materia
lă, de detașamente de oameni ai 
muncii bine pregătiți. în măsură 
să asigure înfăptuirea exemplară a 
planului pe anul 1984 și pe între
gul cincinal, a prevederilor progra
melor adoptate. Esențial este acum 
ca întregul potențial tehnic, mate
rial si uman al tării să fie 
pe deplin pus în valoare, să trans
formăm cantitatea într-o calitate 
nouă, superioară — obiectiv fun
damental stabilit de Congresul al 
XII-lea al partidului — asigurîn- 
du-se dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale, creșterea mai ac
centuată a eficientei întregii activi
tăți economice.

în ce privește caracteristicile de 
bază ale dezvoltării economiei na
ționale în anul viitor, se cuvine 
subliniat că prevederile planului o- 
rientează întreaga activitate econo- 
mico-socială în direcția dezvoltării 
continue a forțelor de producție, 
creșterii bazei energetice si de ma
terii prime a tării, dezvoltării a- 
griculturli, îmbunătățirii nivelului 
tehnic și calitativ al produselor și 
sporirii gradului de valorificare a 
materiilor prime. O atenție deose
bită este acordată utilizării cu efi
cientă maximă a fondurilor de in
vestiții. reducerii consumurilor ma
teriale și extinderii utilizării re
surselor refolosibile, creșterii ac
centuate a productivității muncii, 
diminuării cheltuielilor materiale, 
dezvoltării susținute a exporturilor 
și raționalizării importurilor.

Cu deosebire s-a accentuat în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului necesitatea înfăptuirii 
neabătute a programului energetic 
și de materii prime. în acest Con
text, s-a subliniat cerința creșterii 
susținute a producției de energie 
electrică pe bază de cărbune, prin 
funcționarea normală și la capaci
tatea stabilită a termocentralelor 
care folosesc acest combustibil. 

Concomitent, o atenție deosebită 
trebuie acordată realizării produc
ției de cărbune Și petrol prevăzute, 
descoperirii și punerii în valoare 
de noi minereuri și materii prime, 
spre a se realiza hotărîrile Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului privind 
atît asigurarea independenței ener
getice, cit și obținerea inir-o mai 
mare măsură a materiilor prime 
din țară.

Ampla cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, documente
le dezbătute și aprobate de plena
ra C.C. al P.C.R. pun puternic în 
evidență ideea fundamentală că în
treaga activitate economică și so
cială din anul 1984 și din anii ur
mători trebuie să se desfășoare sub 
semnul calității noi, superioare, al 
înaltei eficiente economice. Așa 
cum a subliniat secretarul general 
al partidului la plenară, fiecare 
unitate economică trebuie să-și 
desfășoare activitatea pe principii
le rentabilității și eficienței maxi
me. Acestui scop esențial, funda
mental îi sînt subordonate în cel 
mai înalt grad documentele dezbă
tute și aprobate în unanimitate de 
plenară. Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială. Pla
nul financiar centralizat al econo
miei naționale și Bugetul de stat pe 
anul 1984, Programul privind creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii și perfecționarea orga
nizării și normării muncii. Pro
gramul privind îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea consumurilor de 
materii prime, de combustibili și 
energie și valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor 
— toate acestea concentrează efor
turile oamenilor muncii în direcții 
decisive pentru ridicarea eficientei, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea privind trecerea 
României Ia un nou stadiu de 
dezvoltare și realizarea unei noi 
calități a muncii și a vieții în toate 
domeniile de activitate.

Dacă ar fi să definim pîrghia ho- 
tărîtoare pentru mobilizarea colec
tivelor de oameni ai muncii în di
recțiile principale ale realizării o- 
biectivelor stabilite în domeniul 
creșterii eficienței economice, a- 
ceasta este, asa cum a subliniat se
cretarul general al partidului, apli
carea cu fermitate a noului meca
nism economico-financiar, a mă
surilor adoptate recent de condu
cerea partidului pentru perfec
ționarea acestuia. Aceasta face 
necesar ca fiecare colectiv de 
oameni ai muncii, în calitate 
de proprietari, producători și 
beneficiari, să-și gospodărească 
în așa fel unitatea, mijloacele 
materiale și financiare încredințate 
de societate spre administrare, in
cit să realizeze producția fizică, 
la toate sortimentele, la un înalt 
nivel tehnic, calitativ și compe
titiv. cu cheltuieli materiale cit 
mai reduse, să asigure o pro
ductivitate a muncii mult sporită, 

beneficii cît mai mari. Numai așa 
se va putea asigura înfăptuirea sar
cinilor privind ridicarea mai accen
tuată a eficientei economice, numai 
așa fiecare unitate economică iși 
va spori contribuția la creșterea 
continuă a avuției societății, a ve
nitului național — temelia trainică 
a dezvoltării în continuare a econo
miei naționale și ridicării bunăstă
rii întregului popor.

în toate aceste domenii ale dez
voltării intensive a economiei na
ționale si creșterii eficientei eco
nomice, planul pe anul viitor, pro
gramele adoptate de plenară cu
prind obiective de o însemnătate 
deosebită. Dar așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sar
cinile pentru anul 1984 și anii ur
mători privind reducerea consumuri
lor materiale și energetice, ritmurile 
de creștere a productivității muncii, 
gradul de înnoire și modernizare a ~ 
produselor și de valorificare a ma
teriilor prime și materialelor tre
buie considerate ca minime. Aceasta 
impune mobilizarea într-o mă
sură tot mai mare a capacității 
creatoare, inițiativei și priceperii 
colectivelor de oameni ai muncii în 
vederea identificării a noi posibi
lități de creștere a productivității 
muncii, al cărui nivel trebuie să se 
dubleze în cîțiva ani, de micșorare 
a consumurilor materiale și energe
tice, de ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, astfel in
cit acestea să se situeze din punctul 
de vedere al performanțelor tehnice 
și economice la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial, iar 
cîteva procente din producția 
noastră să se situeze permanent 
la un nivel superior realizărilor pe 
plan internațional.

în ansamblul lor, orientările și 
sarcinile cuprinse în cuvîntarea se
cretarului general al partidului, do
cumentele adoptate de plenara C.C. 
al P.C.R. au o deosebită însemnă
tate pentru mersul, hotărît al patriei 
pe calea progresului multilateral și 
ridicării bunăstării poporului. înfă- 
țișînd națiunii problemele majo
re ale actualei etape de dezvol
tare economico-socială a țării, se
cretarul general al partidului a 
subliniat, totodată, ideea că pentru 
înfăptuirea planurilor și programe
lor adoptate hotăritoare este acti
vitatea organelor și organizațiilor 
de partid, chemate să-și afirme pu
ternic rolul lor de conducător po
litic în întreaga activitate econo
mică, să unească eforturile și să 
dezvolte responsabilitatea, spiritul 
gospodăresc și inițiativa oamenilor 
muncii in îndeplinirea neabătută a 
obiectivelor economice de mare im
portanță stabilite de partid. Iar 
baza trainică pentru înfăptuirea cu 
succes a planului pe anul viitor o 
constituie realizarea in cele mai
bune condiții a sarcinilor de plan 
pe acest an în toate întreprinderile, 
in toate ramurile economiei națio
nale.

Iile ȘTEFAN

r ÎN AGRICULTURĂ

Muncă susținută pentru terminarea unor lucrări de maximă urgență
Arăturile adinei trebuie executate

pînă la ultimul hectar
măsuri să se asigure mecanizatorilor 
ceai și mincare caldă in cimp“.

Și în consiliul agroindustrial To- 
pliceni, unde la începutul săptăminii 
trecute se Înregistrau unele restanțe 
la această importantă lucrare, ca 
urmare a măsurilor luate, a unei mai 
bune organizări a muncii mecaniza
torilor de la S.M.A. Rm. Sărat, efec
tuarea arăturilor adinei a intrat in 
faza finală. „Miine. cind pămmtul 
se ga dezgheța — ne spune 
Ion Minzală, directorul S.M.A. Rm. 
Sărat — intrăm în brazdă cu toate 
cele 147 tractoare și pînă vineri În
cheiem arăturile pe întreaga supra
față planificată de 6 olt hectare".

Dealtfel, pînă in seara de 16 no
iembrie, 15 unități agricole au ter
minat arăturile, iar pe ansamblul ju
dețului, din cele 127 163 hectare au 
fost arate circa 110 000 ha, ceea ce 
dă garanția că această lucrare va fi 
incheiată in următoarele 3—4 zile 
bune de lucru.

MUREȘ. Deși vremea este frigu
roasă. înregistrîndu-se temperaturi 
de sub zero grade, mecanizatorii din 
județ continuă să execute arături 
adinei. Exceptind unele zone res- 
trinse din nordul județului, unde so
lul este înghețat pînă la adîncimea 
de 12 cm. în celelalte unități agricole 
se lucrează atit ziua, cit și noaptea. 
Ca urmare. în ultimele zile, viteza 
de lucru la arat a înregistrat con
stant ritmuri de peste 4 500 hectare 
pe zi. Pînă în seara zilei de 16 no
iembrie au fost executate arături pe 
84 307 hectare, reprezentînd 88 la 
sută din suprafață.

Acolo unde insă munca a fost bine 
organizată, iar specialiștii se află 
permanent în mijlocul mecanizatori
lor. realizările sint superioare mediei 
pe județ. Este, între altele, cazul uni
tăților din consiliul agroindustrial 
Reghin, unde 6e execută arăturile ce 
ultimele suprafețe. Pînă la data men

ționată, aici au fost arate 3 323 hec
tare din 3 596 hectare planificate, 
mai răminind de arat doar 273 hec
tare. Cu realizări pește media jude
țului se situează și cooperativele a- 
grieole din consiliile agroindustriale 
Tirgu Mureș, Band. Tîrnăveni, Un
gheni și Zau de Cimpie. unde se ac
ționează cu formații mari de trac
toare in schimburi prelungite, Creîn- 
du-se astfel condiții ca această lu
crare să fie incheiată in citeva zile.

Dat fiind că timpul este înaintat, 
se impune grăbirea arăturilor și in 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Sighișoara, unde mai sînt

Sfecla de zahăr să fie transportată 
și pusă grabnic la adăpost

BIHOR. în Cimpia Crișurilor, re
coltarea sfeclei de zahăr s-a încheiat 
la sfirșitul primei decade din luna 
noiembrie. Prin urmare, urgenta a- 
ce.stor zile, cind mercurul termome
trelor a coborît mult sub zero 
grade, o constituie intensificarea 
transportului sfeclei din cîmp la fa
bricile de prelucrare sau la locurile 
de insilozare, spre a se evita de
precierea acesteia din pricina înghe
țului. După cum ni s-a spus la în
treprinderea de prelucrare a sfeclei de 
zahăr, cantitatea de sfeclă de zahăr 
aflată pe cimp este mare, de peste 
39 000 tone. Cele mai mari cantități 
netransportate încă există în unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Săcuieni, Valea lui Mihai. Sălard. 
Sînmartin și Ciumeghiu.

Practic, cum s-a desfășurat trans
portul sfeclei de zahăr in ultimele 
zile ? Față de un grafic zilnic de 
8 500 tone, in ziua de 11 noiembrie 
s-au transportat 2 975 tone ; 12 no
iembrie — 2 955 tone ; 13 noiembrie 
— 770 tone : 14 noiembrie — 2 565 
tone ; 15 noiembrie — 1 855 tone. Re
zultă deci că în prima jumătate a 
actualei decade au fost transportate 
numai 11 120 tone de sfeclă. 

de arat 2 578 hectare, Fărăgău —
2 070 hectare și Sovata, în care nu 
au fost executate arături adinei de
cit pe 50 la sută din suprafața de
3 623 hectare planificată. Cu mij
loacele tehnice de care dispun și 
printr-o bună organizare a muncii, 
și aici, ca peste tot în județ, arătu
rile pot și trebuie să fie încheiate în 
cel mai scurt timp, creîndu-se astfel 
condiții pentru realizarea de recolte 
sporite în anul viitor.

Stclian CIIIPER 
Gheorghe GÎURG1U 
corespondenți ai „Scînteii"

Am străbătut in aceste zile o bună 
parte din Cimpia Crișurilor. remar- 
cînd în toate consiliile agroindustriale 
mari cultivatoare de sfeclă de zahăr 
o amplă mobilizare de forțe umane 
și concentrarea unui mare număr de 
atelaje pentru a aduce sfecla din 
cîmp la capătul tarlalelor. Aici este 
așezată în grămezi mari, protejate 
împotriva frigului. în felul acesta se 
înlesnește accesul în cimp al mijloa
celor auto. Din păcate însă, aportul 
întreprinderii de transporturi auto 
Bihor este mult sub posibilități. Du
minică au fost la încărcat doar 
10 autocamioane marți — 14. iar 
miercuri — 28. Motivul ? Aprovizio
narea defectuoasă cu motorină, so
sirea cu mare întîrziere a mijloa
celor auto la locurile de încărcare, 
la care se adaugă și multe defecțiuni 
tehnice care imobilizează un număr 
însemnat de mijloace auto.

Pentru ca ritmul de industrializa
re la fabrica de prelucrare să poată 
fi menținut la un nivel ridicat, este 
absolut necesar ca transportul sfeclei 
de zahăr din cîmp și din baze să se 
desfășoare in conformitate cu grafi
cele stabilite. Analizînd situația e

xistentă, comitetul județean de partid 
a luat măsuri ferme, suplimen- 
tînd mijloacele de transport auto 
pentru finalizarea acestei lucrări, a- 
sigurînd o amplă mobilizare a tuturor

Fermele zootehnice - bine pregătite pentru iarnă!
Odată cu sosirea iernii, în fermele 

și complexele zootehnice din județul 
Dîmbovița, Întregul efectiv de bovi
ne și ovine a fost adus in grajduri 
și saivane. în marea majoritate a 
unităților agricole de stat și coopera
tiste s-au efectuat atit lucrări de mo
dernizare și amenajare interioară a 
adăposturilor, cit și de etanșeizare a 
acestora pentru menținerea microcli
matului interior. Totodată, cooperati
vele agricole au depozitat 40 000 tone 
de fin, cu 8 000 tone mai mult decit 
anul trecut, și 140 000 tone de furaje 
suculente. Prezentind aceste date, 
tovarășul Florin Neagu, director al 
direcției agricole, a adăugat că in 
majoritatea fermelor zootehnice s-au 
încheiat lucrările de amenajare a 
bucătăriilor furajere.

Este pozitiv faptul că. în ansam
blu. programul de modernizare a fer
melor zootehnice din cooperativele 
agricole a fost depășit. Ne referim Ia 
amenajarea de noi locuri in mater
nitățile de vaci. în creșele și sectoa
rele de creștere a vițeilor, la extin
derea mecanizării lucrărilor de aii- 
mentare cu apă, de evacuare a de
jecțiilor și muls mecanic. De curind 
s-au încheiat lucrările de alimenta
re cu apă în treizeci de grajduri, asi- 
gurindu-se adăpători cu nivel con
stant, confecționate la S.M.A. Crîn- 
guri. în momentul de fată se mon
tează ultimele instalații cu racleti 
pentru evacuarea dejecțiilor. Odată 
cu sosirea anotimpului friguros., au 
fost reouse in funcțiune și instalații
le pentru prepararea furajelor de 
volum.

Efectuarea cu forțe proprii, de că
tre meseriașii satelor, a lucrărilor de 
modernizare și pregătire pentru ier- 
narea animalelor, a asigurat reduce

forțelor satelor, constituind echipe 
speciale pentru încărcarea și des
cărcarea camioanelor. Ca urmare, în 
ziua de 17 noiembrie s-a lucrat cu 
100 de autocamioane și s-a realizat 

rea termenelor de execuție și a cos
turilor. La cooperativele agricole Pe- 
trești, Dragomirești, Mănești, Nucet, 
Finta. Tirgoviște și altele, coopera
torii au lucrat concomitent la pregă
tirea adăposturilor pentru iarnă și 
punerea in stare de funcționare a in
stalațiilor mecanice. Demn de relevat 
este faptul că la C.A.P. Dragomi
rești adăposturile s-au refăcut de la 
temelie pînă la acoperiș. Grajdurile

în județul Dîmbovița, multe 
realizări, dar și rămîneri 
în urmă la repararea și 
modernizarea adăposturilor

din paiantă fuseseră inițial propuse 
pentru demolare, urmînd să fie con
struite altele din materiale rezisten
te. Meseriașii cooperativei și cîțiva 
specialiști consultați au fost de altă 
părere : grajdurile să fie subzidite. 
Practic, pe măsură ce au fost demo
late porțiuni mici de pereți din pa
iantă, acestea au fost rezidite cu că
rămidă. Totodată, grajdurile s-au 
reamenajat și modernizat, introdu- 
cîndu-se instalații de apă cu nivel 
constant, racleți batanti pentru eva
cuarea dejecțiilor și instalații de muls 
mecanic. Constructorii au realizat lu
crările de modernizare cu numai 
250 000 lei de fiecare grajd, inclusiv 
costul instalațiilor, fată de aproape 
un milion de lei, cît ar fi costat 
construcțiile noi de aceeași capaci
tate.

Sosirea iernii a surprins însă unele 

ritmul stabilit la transportul sfeclei 
de zahăr.

Ioan 1AZA
corespondentul „Scînteii’'

unități agricole nepregătite în ceea 
ce privește etanșeizarea și moderni
zarea adăposturilor, iar în altele in
stalațiile de mecanizare n-au fost 
reparate și puse în funcțiune. Bună
oară. în grajdurile de la cooperati
vele agricole Vlădeni. Niculești, 
Doicești. Bolovani. Dărmănești si al
tele. există exces de umiditate si se 
resimte influența curenților de aer. în 
alte unități, lucrările de moderniza
re sint tergiversate de mai mult 
timp. La cooperativa agricolă Bre- 
zoaia, lucrările de modernizare a unui 
grajd și de consolidare și refacere a 
acoperișului nu s-au încheiat: ten- 
cuielile interioare nu sînt gata, iar 
ferestrele încă n-au fost montate. în 
fază avansată sînt și lucrările de mo
dernizare* 1 * 11 la cooperativa agricolă 
Costești Vale, dar ce folos, din mo
ment ce instalația pentru alimentare 
cu apă nu e gata și nu s-a termi
nat montarea racleților de evacuare 
a dejecțiilor ? I

de uscare a zidăriei, urmînd ca 
după 10—12 zile să fie lansată tur
bina. întrucit grupurile 2 și 5 func
ționează normal, preconizăm ca 
pînă în 20 noiembrie să atingem o 
sarcină în funcțiune de peste
1 000 MW, conform prevederilor 
stabilite. Va trebui să oprim alter
nativ, pînă la sfîrșitul lunii, grupu
rile 6 și 3, in vederea casetării co- 
turilor la economizor. Odată cu în
cheierea acestor lucrări, vom dis
pune de baza necesară pentru obți
nerea unei producții de energie 
electrică de 1 300—1 400 MW,

— Pentru creșterea disponibilită
ții grupurilor energetice, o atenție 
deosebită trebuie acordată sporirii 
răspunderii și competentei în ex

BUZĂU. Marți, pe întregul cuprins 
al județului a nins abundent, iar 
vintul a bătut în rafale puternice. în 
aceste condiții, efectuarea arăturilor 
adinei, lucrare care se execută pe 
ultimele suprafețe, a fost oarecum 
stînjenită. De miercuri însă, odată 
cu ivirea soarelui, tractoarele au 
intrat din nou în brazdă. în jurul 
orei 9 am poposit in consiliul agro
industrial Ziduri, pe terenurile coo
perativei agricole de producție Bă- 
lăceanu. Directorul S.M.A. Ziduri, 
ing. Constantin Ion iță. ne-a oferit o 
cană de ceai cald din canistra aflată 
in autoatelierul care însoțește forma
ția de tractoare. Mecanizatorii fac o 
ultimă revizie, unii iși freacă puter
nic mîinile cu zăpadă să se încăl
zească. își îndeasă apoi căciulile pe 
cap si pornesc la lucru. După o 
înaintare de circa 20 m se opresc. 
„Nu merge cu trei brăzdate — ne 
explică directorul S.M.A. Pămlntul 
este tare și mai este și zăpada care 
îngreunează înaintarea tractoarelor. 
Trebuie să lucrăm numai cu două 
brăzdate, chiar dacă mai întîrziem o 
zi încheierea arăturilor. Din cele
11 800 ha planificate ne-au mai rămas 
de arat circa 1 200 hectare, pe care, 
în actualele condiții, le terminăm 
pînă simbătă".

Pe președintele consiliului agroin
dustrial Mihăilești. Nicolae Anghel, 
l-am intilnit în mijlocul tractoriști
lor ae la secția de mecanizare Ama
ru. îmbujorat de ger, bucuros 
că zăpada s-a așternut ca o 
plapumă binefăcătoare peste lanuri
le de grîu. „Dacă seceta mai ținea 
încă o săptămină. riscam să pierdem 
griul și era păcat, fiindcă a răsărit 
-perie», nu alta. Acum, principala 
noastră grijă este ca. in următoarele 
două-trei zile, să încheiem arăturile 
pe cele 13 565 hectare prevăzute. 
Chiar dacă noaptea gerul se-ntețește, 
nu renunțăm la schimbul II. Am luat

Faptul că și la această dată mai 
sint lucrări începute si neterminate 
denotă că nu peste tot constructorii 
și montorii iși fac datoria, că nu 
toate conducerile de unităti agricole 
au acționat ferm în acest sens. Acum, 
cind modernizarea continuă să se 
facă în grajduri pline de animale, 
este cu atît mai necesară concentra
rea eforturilor pentru încheierea 
grabnică a lucrărilor, pentru punerea 
în funcțiune a tuturor instalațiilor 
de mecanizare, pentru etanșeizarea 
ușilor și ferestrelor, spre a se asigu
ra peste tot condiții pentru iernarea 
în bune condiții a întregului efectiv 
de animale.

C. BORDEIANU J
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VIZITA OFICIATĂ DE PRIETENIE A lOCOTENENT-COIONETIJlUI MOHAMED KHOIINA OIJLD HAIDAUA,
președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, șef al statului Republica Islamică Mauritania

VIZITĂ PROTOCOLARĂ

începerea convorbirilor oficiale

Președintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al statului Re
publica Islamică Mauritania, locote- 
nent-colonei Mohamed Khouna Ould

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 
urăm poporului mauritanlan prie
ten noi și tot mai mari succese pe 
acest drum !

Domnule președinte.
După cum este cunoscut, în viața 

Internațională s-a ajuns la o încor
dare deosebit de gravă. Cursa 
înarmărilor, și în primul rind a 
înarmărilor nucleare — care, a 
atins proporții fără precedent — 
a dus la creșterea puternică a pe
ricolului de război, a sporit nemă
surat primejdia unei catastrofe nu
cleare, cu consecințe imprevizibile 
pentru întreaga civilizație umană. 
Niciodată în istoria sa îndelungată, 
omenirea nu s-a aflat intr-o situa
ție atît de gravă ca acum. Pacea, 
libertatea și independența po
poarelor, înseși existența și viața 
pe planeta noastră, sînt tot mai pu
ternic amenințate.

Pornind de la aceste realități, noi 
considerăm că problema funda
mentală a epocii noastre este opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare șl, în primul rind, la 
dezarmarea nucleară, asigurarea 
păcii în lume. Trebuie să se țină 
seama de voința opiniei publice, a 
popoarelor — care nu doresc și nu 
vor noi arme nucleare și care, în 
mari manifestații și acțiuni de 
masă, se pronunță cu toată hotă- 
rîrea pentru pace, pentru dezar
mare.

România va acționa neabătut în 
această direcție, va face tot ce de
pinde de ea și va conlucra strins

(Urmare din pag. I)

Haidalla. a făcut, joi după-amiază. o 
vizită protocolară tovarășului Nicolae 
Ceausescus președintele Republicii 
Socialiste România.

cu toate națiunile lumii, cu forțele 
înaintate de pretutindeni, pentru 
oprirea amplasării noilor rachete, 
pentru dezarmare, pentru apărarea 
dreptului suprem al poporului 
român și al tuturor popoarelor lu
mii — la existență, la libertate și 
independență, la viață, la pace !

în spiritul întregii sale politici 
de pace și colaborare, România se 
pronunță și militează consecvent 
pentru înlăturarea forței și a ame
nințării eu forța din relațiile in
ternaționale, pentru rezolvarea 
problemelor litigioase dintre state 
numai și numai pe cale pașnică, 
prin tratative. Considerăm că se 
recurge cu prea multă ușurință la 
forță, la calea militară, în loc să 
se depună toate eforturile pentru a 
se găsi căile soluționării, prin ne
gocieri, a problemelor. Viața a de
monstrat că tratativele,, oricît de 
grele și îndelungate ar fi ele, sînt 
infinit mai bune decît orice război 
— fie el oricît de redus — care nu 
poate decît să aducă popoarelor 
mari pierderi și suferințe, să spo
rească și mai mult încordarea in
ternațională.

Poporul român își manifestă în
treaga solidaritate și sprijină activ 
lupta popoarelor împotriva colo
nialismului și imperialismului, pen
tru apărarea dreptului lor la dez
voltare liberă, independentă. Acor
dăm întregul nostru sprijin luptei 
poporului namibian, sub conduce
rea S.W.A.P.O., pentru dobîndirea 
independenței depline, pentru drep
tul de a fi stăpîn pe destinele sale, 
de a-și făuri viitorul așa cum și-l 

Toastul președintelui 
Mohamed Khouna Ould Haidalla

cierea pentru reglementarea dife
rendelor și acționînd pentru o coo
perare economică mai dinamică.

Țară nealiniată, Mauritania va 
continua să apere. — ca și in tre
cut — ideile nobile care au stat lă 
originea comunității țărilor apar- 
ținind mișcării de’nealiniere și ale 
căror interese trebuie să rămînă, 
mai mult ca oricind, solidare și 
convergente.

Domnule președinte,
Apariția unor noi focare de ten

siune, — în afară de agravarea 
unor situații vechi, deja explozive 
în diferite zone — ne întărește 
voința de a stringe legăturile cu 
țările de care ne leagă principii, 
considerente istorice și geografice, 
în această perspectivă se situează 
politica noastră externă.

în ceea ce privește Orientul Mij
lociu, rămînem convinși că numai 
restabilirea drepturilor inalienabi
le ale poporului arab palestinian, 
sub conducerea singurului său re
prezentant — O.E.P. — și in special 
a dreptului său sacru, de a crea 
un stat liber pe pămintul strămoși
lor săi, este singura cale justă și 
echitabilă pentru o pace durabilă. 
Manevrele israeliene pentru a in- 
tirzia evacuarea trupelor sale din 
Liban complică în mod periculos o 
situație și așa destul de gravă. în 
orice caz. această evacuare trebuie 
să fie efectuată fără întirziere și 
să permită Libanului să se recon
struiască în pace și reconciliere.

De asemenea, Republica Sud- 
Africană își continuă manevrele, în 
Africa australă, tergiversind dobîn
direa independenței Namibiei și își

Cei doi președinți au avut, in acest 
cadru, un prim schimb de păreri 
cu privire la probleme bilaterale 
și internaționale de interes comun.

dorește, fără nici un amestec din 
afară. Condamnăm cu hotărîre po
litica rasistă, de apartheid din 
Africa de Sud, actele agresive ale 
acesteia împotriva statelor inde
pendente vecine.

Considerăm, de asemenea, că este 
de mare actualitate întărirea rolu
lui Organizației Unității Africane 
în soluționarea diferendelor dințre 
țările acestui continent pe calea 
tratativelor, în întărirea colaboră
rii și solidarității dintre aceste 
țări. în vederea asigurării pro
gresului lor econom ico-social. con
solidării independenței lor econo
mice și politice. Avînd în vedere 
situația gravă a țărilor în curs de 
dezvoltare, considerăm că este ne
cesar ca ele să-și întărească soli
daritatea și colaborarea, să acțio
neze mai unite pentru stabilirea 
unei strategii comune în tratative
le cu țările dezvoltate, în vederea 
soluționării problemelor subdez
voltării, ale reducerii dobînzilor și 
datoriilor, pentru realizarea noii 
ordini economice mondiale.

Soluționarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane im
pune participarea egală la viața 
internațională a tuturor statelor, 
fără deosebire de mărime sau de 
orînduire socială. Dăm o înaltă 
apreciere rolului important pe care 
trebuie să-l aibă țările mici și 
mijlocii, țările în curs de dezvoi- 
tare, țările nealiniate, care con
stituie majoritatea statelor lumii și 
sint nemijlocit interesate într-o 
politică nouă, democratică, de res
pect al independenței și suverani

extinde acțiunile agresive asupra 
țărilor din această regiune a con
tinentului nostru. Pentru Republica 
Islamică Mauritania, rezoluția 435 
a Consiliului de Securitate con
tinuă să fie baza obiectivă in mă
sură să asigure exercitarea drep
tului poporului namibian la inde
pendență, sub conducerea repre
zentantului său autentic S.W.A.P.O. 
Procedura prevăzută de instanțele 
internaționale trebuie să fie con
tinuată, indiferent de acțiunile 
dăunătoare pe care încearcă să le 
promoveze Republica Sud-Afri- 
cană. Africa de' Sud continuă să 
mențină regimul de apartheid îm
potriva celei mai mari părți a 
populației și nu încetează să atace 
„țările din prima linie."

Pe planul nostru subregional, în 
ce privește conflictul din Sahara 
de vest, rămînem convinși că apli
carea. integrală a ultimei re
zoluții a ultimei reuniuni la nivel 
înalt de la Addis Abeba a Orga
nizației Unității Africane este de 
natură să reglementeze definitiv 
acest conflict dureros. Această re
zoluție — amintim — cere Maro
cului și Frontului Polisario să an
gajeze negocieri directe și, în ace
lași timp, preconizează organizarea 
unui referendum pentru autodeter
minare, fără nici o constrîngerc 
administrativă sau militară. O so
luționare justă și durabilă a aces
tui conflict va contribui la crearea 
stabilității nu numai la nivelul 
subregiunii, ci și pe întregul con
tinent african. Ea va permite, de 
asemenea, realizarea marelui Ma
ghreb, care constituie o aspirație 
legitimă pentru toate aceste po
poare.

Intîlnirea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească, de de
plin respect și înțelegere recipro
că.

tății naționale, de pace și înțele
gere.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, al altor or
ganisme internaționale, în soluțio
narea democratică a problemelor, 
în asigurarea păcii, progresului și 
libertății popoarelor.

Deși problemele vieții mondiale 
sînt deosebit de grave și complexe, 
avem ferma convingere că. acțio- 
nind în deplină unitate, popoarele, 
forțele înaintate de pretutindeni 
pot opri cursul evenimentelor spre 
încordare și război, pot asigura 
afirmarea politicii de pace, de in
dependență, destindere și colabo
rare internațională.

Doresc să subliniez, încă o dată, 
colaborarea activă a țărilor noas
tre, atît pe plan bilateral, cit și pe 
arena internațională, și să-mi ex
prim convingerea că vizita pe care 
o faceți în țara noastră va contri
bui la dezvoltarea și mai puterni
că a acestei colaborări, in interesul 
deplin al celor două țări și po
poare. al cauzei destinderii și păcii 
în lume.

Cu această convingere, vă invit 
să toastăm :

— pentru prietenia și colabo
rarea dintre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică 
Mauritania, dintre cele două po
poare ale noastre ;

— in sănătatea președintelui 
Mohamed Khouna Ould Haidalla ;

— pentru pace și colaborare în 
întreaga lume ;

— in sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Vii aplauze).

Domnule președinte,
Mauritania este convinsă că nu

mai pacea va permite triumful, la 
nivel planetar, asupra ignoranței, 
a bolilor și a subdezvoltării. De 
asemenea, exprimăm dorința ea 
sumele enorme cheltuite pentru 
război și producerea de arme so
fisticate să fie afectate dezvoltării 
și îmbunătățirii traiului a milioane 
de oameni de pe întregul glob, 
care sint amenințați de foamete si 
boli.

Domnule președinte,
Sînt convins că această vizită va 

ăVea un efect fericit, pozitiv asu
pra dezvoltării relațiilor foarte 
bune dintre cele două țări ale 
noastre. întărirea cooperării în sec
toarele în care ea există deja și 
extinderea acestei cooperări și Ia 
alte sectoare vor servi, fără nici o 
îndoială, intereselor superioare ale 
celor două popoare ale noastre. în 
orice caz, Mauritania dorește ca 
această cooperare să acopere cît 
mai multe sectoare. Conjugarea 
potențialului mauritanian cu teh
nologia și experiența română va 
constitui un sprijin excelent pen
tru această cooperare.

în încheiere permiteți-mi, dom
nule președinte, să exprim urarea :

— să se dezvolte și să se întă
rească tot mai mult prietenia în
tre cele două popoare ale noastre ;

— ridic paharul în sănătatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu :

— pentru întărirea prieteniei în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Mauritania I 
(Vii aplauze).

(Urmare din pag. I) ’
lui Republicii, Petre Tănăsie. direc
tor in Ministerul Afacerilor Externe. 
Dimitrie Stănescu. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al României în 
Mauritania.

Din partea mauritaniană — Anne 
Amadou Babaly. membru al Comite
tului Militar de Salvare Națională, 
ministrul industriei si minelor. 
Ahmed Ould Minnih. membru al 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională. ministrul afacerilor externe 
si cooperării. Mohamed Lemine Ould 
N’Diayane. membru al Comitetului 
Militar de Salvare Națională, adjunct 
al ministrului pescuitului si econo
miei maritime. Ahmed Ould Zein. 
ministrul planului si amenajării te
ritoriului, Mohamed Abderrahmane 
Ould Saibott. director de cabinet al 
președintelui Comitetului Militar de 
Salvare Națională, Mohamed Le- 
mine Chebih Ould Melainine, con
silier al președintelui Comitetului 
Militar de Salvare Națională, Yah- 
dih Ould Sid Ahmed, ambasado
rul Republicii Islamice Maurita
nia în țara noastră, Dab Ould Abdi, 
consilier de presă la cabinetul șefu
lui statului. Mekhalle Ould Sidi, am
basador, directorul Protocolului de 
stat, Mohamed Mahmoud Ould Mo
hamed Val, directorul Direcției Eu
ropa din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Cooperării, Kamel Mejid, 
consilier al ministrului pescuitului și 
economiei maritime, Thiam Abdoul,

(Urmare din pag. I)
raitetului Militar de Salvare Națio
nală, șef al statului Republica Is
lamică Mauritaniar locotenent-colo- 
nel Mohamed Knouna Ould Hai
dalla 1“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ve
nit la aeroport în întimpinarea șe
fului statului mauritanian.

Erau prezenți tovarășii Ion Dlncă, 
Gheorghe Oprea, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Pană, Ștefan Andrei, Ște
fan Birlea, precum și miniștri, con
ducători de instituții centrale, gene
rali.

Pe aeroport se aflau ambasadorul 
Mauritaniei la București, Yahdih 
Ould Sid Ahmed, și membri ai am
basadei.

Era prezent însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României în Mauritania. Di
mitrie Stănescu.

La ora 16, aeronava specială cu 
care călătorește șeful statului mau
ritanian. a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat un cordial bun sosit în țara 
noastră locotenent-colonelului Moha
med Khouna Ould Haidalla, Cel doi 
șefi de stat și-au strins cu căldură 
mîinile, s-au îmbrățișat.

Locotenent-colonelul Mohamed 
Khouna Ould Haidalla a prezentat 

La sosire pe aeroportul internațional Otopeni

directorul industriei, Abdel Kader 
Ould Salah, directorul minelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția pentru vizita 
oaspetelui mauritanian, adresîndu-i 
încă 6 dată. în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și al poporului 
român, un salut prietenesc și un 
călduros bun venit în țara noastră.

La rindul său, președintele Moha
med Khouna Ould Haidalla a adresat 
un salut călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu, poporului român 
și a exprimat cele mai vii mulțumiri 
pentru ospitalitatea cu care este în
conjurat, arătind că aceasta ilus
trează sentimentele de prietenie, 
stimă și respect ce și le nutresc re
ciproc popoarele român și maurita
nian.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți au examinat stadiul rela
țiilor bilaterale româno-maurita- 
nicne, precum și perspectivele de 
dezvoltare în continuare a acestora.

S-a apreciat că față de posibilită
țile de care dispun cele două țări, 
nivelul relațiilor economice este încă 
destul de scăzut și s-a exprimat con
vingerea că actuala vizită, convorbi
rile la nivel înalt de la București 
se vor înscrie, prin rezultatele lor, ca 
un moment de mare importanță în 
dezvoltarea și diversificarea acestor 
relații.

S-a subliniat că economiile celor 
două țări oferă condiții pentru extin
derea cadrului colaborării și coope

Ceremonia sosirii in Capitală
președintelui Nicolae Ceaușescu per
soanele oficiale care îl însoțesc în a- 
ceastă vizită : locotenent-colonel 
Anne Amadou Babaly, membru al 
Comitetului Militar de Șalvare Na
țională, ministrul industriei șl mi
nelor, maior Ahmed Ould Minnih, 
membru al Comitetului Militar de 
Salvare Națională, ministrul aface
rilor externe și cooperării, căpitan 
Mohamed Lemine Ould N’Diayane, 
membru al Comitetului. Militar do 
Salvare Națională, adjunct al mi
nistrului pescuitului și economiei 
maritime, Ahmed Ould Zein, mi
nistrul planului și amenajării teri
toriului, alte persoane oficiale,

în continuarea ceremoniei, o gar
dă militară aliniată pe aeroport a 
prezentat onorul. .

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Mauritaniei și României, in timp 
ce, în semn de salut, au fost trase 21 
salve de artilerie.

împreună cu șeful statului român, 
înaltul oaspete a salutat drapelul Re
publicii Socialiste România, după 
care a fost trecută în revistă garda 
de onoare.

Șefului statului mauritanian l-au 
fost prezentate persoanele oficiale 
române venite în întîmpinare.

Un grup de pionieri au oferit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și pre

rării reciproc avantajoase în dome
niul pescuitului, al construcțiilor și 
reparațiilor navale, al geologiei și 
mineritului, al prelucrării industriale, 
asistenței tehnice, precum și în alte 
domenii de interes comun. Au fost, 
de asemenea, subliniate perspectivele 
bune care există pentru dezvoltarea 
unei colaborări active în domeniile 
învățămîntului, tehnologiei, sănătății 
și în alte sectoare de activitate.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Mohamed Khouna Ould Haidalla au 
însărcinat pe membrii celor doua de
legații participante la convorbiri să 
discute amănunțit, în timpul vizitei, 
obiectivele și modalitățile concrete de 
acțiune în vederea punerii cît mai 
larg in valoare a acestor posibilități, 
în acest sens, s-a convenit să se sta
bilească un program concret de lu
cru, cu termene precise, în vederea 
clarificării și concretizării tuturor 
problemelor legate de dezvoltarea 
unei largi colaborări și conlucrări re
ciproc avantajoase. De comun acord, 
s-a apreciat că lărgirea și aprofun
darea colaborării și cooperării eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale corespund intereselor de progres 
și dezvoltare independentă a celor 
două țări și popoare și reprezintă, in 
același timp, o contribuție concretă 
la promovarea unui climat de pace, 
înțelegere și largă colaborare inter
națională.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

ședintelui Mohamed Khouna Ould 
Haidalla buchete de flori.

în încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au primit defilarea găr
zii de onoare.

Numeroși cetățeni aflați pe aero
port au făcut o caldă primire înaltu
lui oaspete.

Președintele Nicolae Ceaușescu ți 
șeful statului mauritanian, Mohamed 
Khouna Ould Haidalla, au fost ova
ționați îndelung, dîndu-se astfel ex
presie satisfacției față de noua întil- 
nire româno-mauritaniană la nivel 
înalt, menită să contribuie la dezvol
tarea în continuare a prieteniei și co
laborării dintre cele două țări și po
poare, în folosul reciproc, al cauzei 
păcii, destinderii și înțelegerii inter
naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Mohămed Khouna Ould 
Haidalla au răspuns cu cordialitate 
acestor manifestări de prietenie.

în aplauzele și ovațiile celor pre
zenți, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Khouna 
Ould Haidalla au părăsit aeroportul, 
îndreptîndu-se, într-o mașină escor
tată de motocicliști, spre reședința 
rezervată înaltului oaspete.

La reședință, cei doi șefi de stat 
s-au întreținut într-o atmosferă cor
dială.

ceea ce nu exclude voința sinceră 
de a dezvolta și a cultiva cu grijă 
o cooperare reciproc avantajoasă 
cu țările prietene, între care Re
publica Socialistă România.

într-adevăr, în Mauritania urmă
rim cu viu interes realizările im
presionante pe care le Înregistrea
ză țara dumneavoastră pe plan 
economic, social, cultural și po
litic.

. Departe de mine intenția de a 
folosi figuri de stil cînd calific 
România drept țară prietenă. Este, 
într-adevăr, vorba de o prietenie 
sinceră și reală pe care din ferici
re nu o alterează nici un conflict. 
Amindoi sintem atașați indepen
denței și suveranității celor două 
țări. Fiecare dintre noi, la nivelul 
său. in propria sa regiune, și pe 
arena internațională luptă neobo
sit pentru instaurarea păcii, pro
movarea și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
mai juste și mai echitabile.

Aceste principii de pace, de echi
tate economică și întrajutorare 
socială le împărtășim noi, cei din 
Mauritania, cu un mare număr de 
țări — și milităm cu fermitate 
pentru succesul lor, în cadrul unor 
organisme și organizații interregio
nale, regionale sau continentale, ai 
căror membri sintem.

Datorită poziției sale geografice 
și dimensiunilor culturale, Mauri
tania joacă un rol esențial in apro
pierea dintre lumea africană și 
lumea arabă. Acest rol ea se stră
duiește să-l îndeplinească cit mal 
bine, favorizind dialogul și nego
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Un ideal de veacuri, împlinit 
prin lupta eroică a întregului 

popor român
Manifestări științifice și cultural-educative

I
1

în municipiul Slatina, județul 
Olt, a avut loc simpozionul „Făuri
rea statului national unitar român 
— moment epocal în lupta maselor 
populare pentru libertate si pro
gres". Simpozionul a fost organizat 
de cabinetul județean pentru acti
vitate ideologică $i politico-educa- 
tivă în colaborare cu specialiști de 
la Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, cadre 
didactice de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și de la Universitatea 
din Craiova.

în prezenta a peste 2 000 de oameni 
ai muncii, în comuna Scomicești, 
a avut loc un impresionant spec
tacol dedicat sărbătoririi a 65 de 
ani de la formarea statului national 
unitar român. Spectacolul, organi
zat de consiliul de educație politică 
și cultură socialistă din localitate, 
împreună cu Televiziunea română, 
s-a constituit intr-un puternic și 
insuflețitor omagiu adus poporului 
nostru, evocind momente din pagi
nile de istorie glorioasă a tării 
noastre. Spectacolul, organizat in 
piața centrală a Scorniceștiului, s-a 
încheiat cu o impresionantă horă a 
unirii, horă simbolică a frăției tu
turor fiilor patriei noastre, încreză
tori în viitorul luminos al socialis
mului pe pămîntul străbun, strîns 
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîți să dea noi di
mensiuni vastului program de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. La reușita spec
tacolului și-au dat concursul acto
rii Ion Marinescu, Sorin Gheorghiu, 
Rodica Țuțuianu, Mariana Cercel, 
Virginia Rodin, Petre Moraru, Da
niel Tomescu și Ovidiu Gherasim, 
precum și ansamblul de cîntece și 
dansuri, corul căminului cultural și 
ansamblul de copii, toate din loca
litate. (Iancu Voicu).

La Casa centrală a armatei au 
fost organizate în ultimele zile nu
meroase acțiuni cultural-artistice 
dedicate aniversării unirii Transil
vaniei cu România. între acestea 
menționăm simpozionul „Făririrea 
statului național unitar român — 
cerință fundamentală a dezvoltării 
societății românești, încununare a 
năzuinței seculare a tuturor româ
nilor de a avea un stat unitar si a 
trăi liber în pace și colaborare cu 
alte popoare", serile tematice „Idea
lul unității și continuității poporu
lui nostru oglindit în filmul istoric 
românesc", „Idealul unirii oglindit 
în creația muzicală românească 
contemporană". „Tricolorul — sim
bol al unității si independentei na
ționale". la care au participat isto
rici. muzeografi, critici de film și 
muzicologi din Capitală.

Aniversării unirii Transilvaniei 
cu România îi este dedicată și ex
poziția de carte intitulată „Lupta 
poporului român pentru libertate, 
independență și unitate națională", 
deschisă la Biblioteca centrală a 
Ministerului Apărării Naționale. Un 
loc central este destinat operelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. care 
scot în evidentă rolul determinant 
al gîndirii și acțiunii revoluționare 
ale secretarului general al parti
dului în elaborarea si înfăptuirea 
întregii noastre politici interne și 
externe, a strategiei profund știin
țifice privind edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

Sala „Mihai Viteazul" a Muzeului 
județean Mureș a găzduit o im
presionantă manifestare omagială 
la care. în fata a sute de pionieri, 
elevi și șoimi ai patriei, au fost 
prezenți participant! tîrgumureseni 
la marea adunare de la Alba Iulia 
de acum 65 de ani. Cu acest prilej, 
loan Oprea — 88 de ani. Aurel 
Laslo — 84 de ani. Victor Boroș — 
86 de ani, Augustin Roman — 88 
de ani, Iuliu Timariu — 86 de ani, 
Teodor Covătaru — 88 de ani și 
Vasile Buciu — 82 de ani au pre
zentat in cuvinte emoționante at

tv

mosfera acelui neuitat început de 
decembrie. Actori ai Teatrului Na
țional din localitate au susținut 
apoi un recital de versuri consacrat 
Unirii. (Gheorghe Giurgiu).

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Sibiu au loc manifestări cul
tural-educative și artistice sub ge
nericul „în deplină unitate, spre 
comunism urcăm" ; își dau con
cursul cele mai reprezentative for
mații artistice de amatori din ju
deț, laureate ale celei de-a patra 
ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României". în primul spec
tacol, la care au participat peste 
700 de muncitori fruntași din uni
tățile economice sibiene, au e- 
voluat corul întreprinderii județe
ne de construcții-montaj, brigada 
artistică a întreprinderii „13 De
cembrie". binecunoscutul ansamblu 
folcloric „Junii Sibiului" al între
prinderii de piese auto, formația de 
dansuri populare săsești din Cis- 
nădioara, taraful grupului de șan
tiere construcții industriale, recita

tori ș.a. Dintre expozițiile vernisa
te în aceste zile se remarcă cea de 
la biblioteca „Astra" din Sibiu in
titulată „Conștiința unității na
ționale a românilor oglindită în 
grafica mică", precum și expozițiile 
tematice „Unirea în conștiința 
românilor", organizate la o serie de 
biblioteci municipale, orășenești și 
comunale din județ. (Nicolae Bru- 
jan).

La Muzeul de etnografie din 
Slobozia a fost deschisă expoziția 
„Unitatea civilizației tehnice popu
lare din România — tradiții și în
făptuiri muzeografice", organizată 
prin colaborarea Muzeului Bru- 
kenthal din Sibiu și Muzeului ju
dețean Ialomița. Expoziția reuneș
te documente și piese muzeale de o 
valoare excepțională. (Mihai Vi- 
șoiu).

în orașul Huși a avut loc un sim
pozion cu tema „Rădăcinile istorice 
ale Unirii de la 1 Decembrie 
1918". Au susținut comunicări ca
dre didactice de la Universitatea 
„Al. I. Cuza" din Iași și din șco
lile din Huși. în aceeași localitate, 
la muzeul „Dimitrie Cantemir" a 
avut loc o sesiune de comunicări 
științifice cu tema „Continuitate 
neîntreruptă pe vatra strămoșeas
că", la care și-au adus contribuția 
cadre universitare, cercetători și 
muzeografi din Cluj-Napoca. Iași. 
București, Vaslui și Huși. (Petru 
Necula).

Cadrele didactice de științe so
ciale din orașele Abrud și Cimpeni 
din județul Alba au participat la 
Casa de cultură din Cimpeni la o 
consfătuire cu tema „Contribuția 
maselor populare din Munții Apu
seni la înfăptuirea Unirii de la 
1 Decembrie 1918". La clubul tine
retului din Alba Iulia a avut loc un 
concurs cu tema „Unirea-oglindită 
în literatură" initiat de biblioteca 
județeană și comitetul județean 
U.T.C., la care au luat parte echi
paje din Alba Iulia și comunele Me- 
teș, Ighiu. Berghin. Sîntimbru și 
Ciugud. (Ștefan Dinică).

După cum este știut, importante 
lucrări din creația simfonică și de 
operă românească sint înscrise In 
repertoriile instituțiilor noastre mu
zicale. Dar și concerte, festivaluri. — 
evenimente la care lucrări semnate 
de compozitori din toate generațiile 
se vor afla în prim plan. Și in ac
tuala stagiune există preocuparea 
pentru amplele dezbateri la care sint 
invitați oamenii muncii de pe ma
rile platforme industriale din orașele 
respective și, în același timp, mar
carea, printr-o serie de manifestări, 
a celor mai importante aniversări ce 
vorbesc despre istoria noastră de azi 
și de ieri. Dai*  iată ce ne comunică 
Ștefan Grigoroviciu. directorul Filar
monicii de Stat din Satu Mare, Alecu 
Sfetcu. directorul Teatrului muzical 
„N. Leonard" din Galați. Csiki Bol- 
dizsar, compozitor, secretar muzi
cal al Filarmonicii de Stat din Tirgu 
Mureș.

PROGRAMUL 1

ÎS,00 Telex
15,05 Teleșcoală.
15.30 Emisiune în limba germană (par

tial color)
17.25 Tragerea Loto
17,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea in economie
20.30 Cîntece pe adresa dv. interpretate 

de Ion Dolănescu
20,40 Cadran mondial
81,00 Film artistic : „Buzduganul cu trei 

pecețl" (color). Scenariul : Eugen 
Mândrie. Regla : Constantin Vaenl. 
Ultima parte

82.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 3

15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean — Informa

ții utilitare
15,25 Dlscorama — Joe Dassln
15,55 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
15.30 Film artistic : „Apus la amiază". 

Producție a studiourilor din R.P. 
Ungară. Premieră TV. Cu : Pâter 
Huszti. Iren Bordăn, Gyorgy Kal- 
măn, Lorând Lohinszky, Măria 
Bălint, imre Sinkovits. Scenariul : 
Endre Illăs. Regla: Gydrgy Hintsch

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
30,20 Democrația culturii noastre socia

liste. Festivalul național „Cîntarea 
României" — o scenă deschisă. 
Reportaj realizat la întîlnirea or
ganizată de Asociația scriitorilor 
din București la Clubul „Grivița 
roșie"

20,45 Publicitate
20,50 Generația deceniului IX. Roman

tic *83
81,05 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu". Dirijor : Mircea BasaraD. 
Solist : Ksenja Jankovic (Iugosla
via). In program, lucrări de Ion 
Nonna Otescu, Robert Schumann, 
Antonin Dvorak

18.30 Telejurnal

ȘTEFAN GRIGOROVICIU : „în 
noua stagiune muzicală, întreaga acti
vitate a colectivului va fi călăuzită de 
comandamentul major al formării 
omului nou. al cultivării prin muzică 
a sentimentului de dragoste față de 
patrie, partid și popor — sarcini fun
damentale pentru artă. Ca noutăți, 
in conținutul concertelor trebuie re
levată cu prioritate deschiderea mai 
largă spre creația muzicală româ
nească. Concertele vor cuprinde crea
ții ale compozitorilor din diferite ge
nerații, toate însă raportate la marele 
trunchi al scolii naționale românești. 
Vor fi. de asemenea, continuate con
certele educative organizate in cola
borare cu comitetele U.T.C.. consi
liile organizației pionierilor, pentru ca 
tinerii să-și însușească de la o virstă 
fragedă valorile patrimoniului muzi
cal național, creațiile de puternică 
vibrație patriotică, cîntecele înaripa
te care vorbesc despre istoria noas
tră de ieri și de astăzi. Printr-o se
rie de concerte vor fi marcate. în 
acest an, Împlinirea a 65 de ani de

La Focșani, biblioteca județeană 
a organizat pentru tineri un con
curs cu tema „Unirea Transilvaniei 
cu România", iar la sediu a deschis 
o expoziție de cărți, ziare, reviste 
și alte documente avînd că generic 
„Mărturii vrîncene despre Unire". 
Pentru elevii liceului pedagogic din 

' localitate, complexul muzeal jude
țean a organizat simpozionul inti
tulat „Mărturii vrîncene ale luptei 
poporului român pentru unitate și 
independență națională". (Dan Dră- 
gulescu).

★
Ministerul Educației și învă- 

țămintului, inspectoratele școlare 
județene și conducerile unităților 
de invățămînt de toate gradele, in 
strînsă colaborare cu organizațiile 
de copii și tineret, au inițiat și des
fășoară ample acțiuni politico-edu
cative consacrate Unirii, vizînd 
aprofundarea cunoașterii de către 
elevi și studenți a procesului for
mării limbii și poporului român, 
continuitatea românilor pe aceste 
meleaguri, lupta lor pentru apăra
rea ființei naționale, pentru unitate 
și libertate. Cinstirea Unirii de la 
1 Decembrie 1918 se realizează în 
strînsă legătură cu activitatea me
nită să-i ajute pe elevi și studenți 
să cunoască realizările din anii so
cialismului, perspectivele de dez
voltare a țării prefigurate în docu
mentele programatice ale partidului 
nostru. Un loc central în cadrul ac
țiunilor inițiate îl ocupă evidenție
rea rolului conducător al Partidu
lui Comunist Român în opera de 
făurire a socialismului și comunis
mului în România, activitatea labo
rioasă — teoretică și practică — a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
progresul și, prosperitatea țării, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră.

Din paleta foarte diversă a ac
țiunilor politico-educative desfășu
rate de către elevi, studenți și ca
dre didactice, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
menționăm simpozioanele, ex
cursiile tematice și vizitele între
prinse la monumente și locuri cu 
semnificație deosebită în istoria po
porului nostru, printre care : Mu
zeul național de istorie. Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România, Muzeul militar 
central din București, Muzeul Uni
rii și Cîmpia lui Horea din Alba 
Iulia, Muzeul de istorie din Blaj și 
Complexul memorial de pe Cîmpia 

’ Libertății etc. Numeroase excursii 
au ca obiectiv vizitarea Capitalei 
țării noastre cu numeroasele ei mo
numente și locuri istorice, cu im
portante obiective social-economice.

în unitățile de învățămînt primar, 
gimnazial și liceal din toate județele 
și din municipiul București, pre
cum si în institutele de învățămînt 
superior s-au inițiat și se desfășoară 
dezbateri, conferințe, expuneri, în- 
tîlniri cu Istorici și alți oameni de 
știință, cu oameni ai muncii, acti
viști de partid și de stat, cadre ale 
armatei. S-au desfășurat și sint in 
curs de pregătire evocări, specta
cole de muzică și poezie patriotică, 
multe dintre ele desfășurate în în
treprinderi. concursuri pe teme de 
istorie, concursuri de creație și in
terpretare. vernisajul unor expo
ziții. sub generice ca : „La trecu- 
tu-ți mare, mare viitor", „Sub fla
muri tricolore, creștem odată cu 
tara". „Ceaușescu — eroism. Româ
nia — comunism", „Eroi au fost, 
eroi sînt încă" s.a.

în marea majoritate a unităților 
de învățămînt, activitățile cultural- 
artistice se împletesc strîns cu cele 
de muncă patriotică, de îngrijire și 
înfrumusețare a monumentelor și 
locurilor istorice, a școlilor și loca
lităților.

Prof. Marin ILIESCU 
director in Ministerul Educației 
și Invâțămîntului

la formarea statului național unitar 
român, iar în anul viitor — a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Citeva programe vor fi prezentate 
pe platformele industriale ale jude
țului. in unitățile agricole de stat si 
cooperatiste, la casele de cultură, 
cluburi muncitorești, cămine cultu
rale, răspunzînd prompt și la solici
tările diferitelor colective de oameni 
ai muncii. Viața muzicală sătmărea- 
nă va fi îmbogățită, totodată, prin- 

Un repertoriu pentru marele public (")
Ancheta noastră în municipiile Satu Mare, Galați și Tirgu Mureș

tr-un mare număr de recitaluri și 
concerte de muzică instrumentală și 
vocală de cameră, prin organizarea 
unor concerte comune cu formații 
muzicale de amatori, laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României", cum sînt corul sindicatu
lui învățămînt din Satu Mare, corul 
bărbătesc al întreprinderii „Unio", 
corul de cameră „Vox Renata", for
mația de muzică veche a casei de 
cultură a orașului Cărei, de aseme
nea, prin ample dezbateri publice pe 
marginea problemelor de esență ale 
vieții muzicale, cu participarea ma
selor de auditori, a compozitorilor, 
criticilor de artă, interpreților și ac
tiviștilor culturali".

ALECU SFETCU : „Stagiunea mu
zicală a fost deschisă de un spec
tacol care a avut loc pe platforma 
industrială a șantierului naval. De 
asemenea, pentru a realiza încă de la 
începutul stagiunii un larg dialog 
cu publicul s-au organizat două mari

AUTOFINANȚAREA - EXPRESIE CONCRETA A CAPACITĂȚII 
_ GOSPODĂREȘTI A CONSILIILOR POPULARE

Trecerea la autofinanțare a tu
turor unităților administrativ-terito- 
riale este o sarcină de deosebită 
însemnătate stabilită de partid. Sub
liniind că înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială tre
buie să stea în centrul atenției și 
întregii activități a consiliilor popu
lare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
accentuat, în repetate rînduri, 
asupra răspunderilor ce revin 
organelor locale ale puterii de 
stat în direcția îndeplinirii, în con
diții superioare, a măsurilor pri
vind autoconducerea șl autogospodă- 
rirea în profil teritorial. în cadrul 
acestui proces complex, autofinan
țarea consiliilor populare reprezintă 
un instrument din cele mai efici
ente. Iată ce arată. în această pri
vință. experiența 
Consiliului popu
lar al orașului 
Medgidia din ju
dețul Constanța.

De la început 
trebuie mențio
nat că această lo
calitate se află în 
al doilea an de 
cînd se autofi- 
nanțează. cu alte 
cuvinte, de cînd 
a reușit să-și a- 
copere cheltuielile 
din propriile ve
nituri. Aici nu 
numai că s-a 
renunțat la ori
ce subvenție din 
partea consiliu
lui popular jude
țean, dar a sporit contribuția orașu
lui la bugetul județean. Cum s-a 
reușit acest lucru î

...Privită de la înălțimea modemu
lui pod — arc de pricepere și cute
zanță peste noua cale de apă a 
Canalului Dunăre-Marea Neagră și 
principal drum de acces spre oraș — 
Medgidia de azi își dezvăluie privi
rilor noile sale coordonate : cartie
rele de blocuri (6 000 de apartamente 
gata și altele în construcție), zo
nele industriale, complexul sportiv 
(stadion cu 30 000 de locuri și sală 
de sport cu 1 000 de locuri, bazin 
olimpic de înot), clădirile institu
țiilor social-culturale (spital cu 600 
de paturi și policlinică, trei case de 
cultură, școli) și mai ales faleza, 
acest nou loc de odihnă și recreere 
al celor peste 60 000 de locuitori. 
Aceste date au o nemijlocită legă
tură cu tema... autofinanțării. în ce 
sens ? Ne răspunde tovarășul Aure
lian Seceleanu, primarul orașului :

— Pentru un oraș ca al nostru — 
în care condițiile urbanizării rapide 
si creșterea numărului de locuitori au 
modificat structural obiceiurile și 
modul de viață, creînd necesități noi 
— una din cele mai importante sur
se de venituri ale consiliului popu
lar. ca principală modalitate a au
tofinanțării, o reprezintă dezvol
tarea activității de producție a in
dustriei mici și a serviciilor. Stu- 
diindu-se cu atenție nevoile cetățe
nilor, în oraș s-a asigurat funcțio
narea a 106 unități ale cooperației 
meșteșugărești. Nu ne lipsește mai 
nimic. Cu meseriașii pe care-i avem

LOCURI LA ODIHNĂ Șl TRATAMENT BALNEAR PENTRU PRIMUL 
TRIMESTRU ’84

întreprinderea de hoteluri și res
taurante București — I.T.H.R.B. — 
aduce la cunoștința celor intere
sați că a început valorificarea locu
rilor la odihnă și tratament pen
tru primul trimestru al anului vii
tor. Informații și înscrieri — la 
toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R.B. din : Bulevardul Repu
blicii nr. 68. telefon 14 08 00 ; Bu
levardul 1848 nr. 4. telefon 14 98 81; 
Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 35, 
telefon: 15 74 11 ; Calea Moșilor, 
bloc 55 bis. telefon 11 08 48 ; Stra
da Luterană nr. 4. telefon 14 21 77, 
interior 29 58 ; strada Tonitza nr. 
1. telefon 14 95 94.

Se pot obține bilete pentru cele 
mai cunoscute stațiuni balneo-cli- 
materice ale tării, cu precizarea că 
majoritatea practică în primul tri
mestru al anului viitor tarife re
duse de cazare si masă. Un exem
plu din multe altele : cei care își 
procură bilete pentru odihnă sau 
tratament prin I.T.H.R.B. în pe
rioada 1 ianuarie — 30 aprilie 1984, 
pentru stațiunea Felix sau stațiu

reprezentații muzicale pe scena gră
dinii de vară „Central". Primul spec
tacol în sala teatrului a fost cu o 
lucrare de operă românească binecu
noscută. și anume : „Petru Rareș" 
de Ed. Caudella. Dealtfel, în reper
toriul curent al acestei stagiuni, un 
număr de 18 lucrări reprezintă crea
ție românească clasică și contempo
rană. Aș sublinia, dintre acestea, vii
toarea premieră de operetă „Lysis- 
trata" de Gherase Dendrino — un 
apel Ia rațiune și pace, apel atit de 
actual acum la noi și pretutindeni 

pe glob. Amintim, de asemenea, co
media muzicală „Dragostea prințe
sei" de D. Capoianu. care reia. în- 
tr-o altă formă, aceeași idee a do
rinței de pace a oamenilor (lucrare 
nou înscrisă în repertoriul stagiunii 
noastre muzicale). Reluăm comedia 
muzicală „Uite tata, nu e tata" si. 
în premieră absolută, spectacolul de 
balet „Triumful iubirii" de Laurențiu 
Profeta.

O atenție aparte vom acorda ope
rei „Pădurea vulturilor" de Tudor 
Jarda. cu care vom sărbători anul 
viitor cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și 
națională. Pentru publicul mic și 
foarte mic ne-am propus montarea 
mai multor lucrări : opera „Hansel 
și Grefei" de E. Humperdinck, ope
retele „Cocoșelul neascultător" de C. 
Ungureanu și „Toate pînzele sus" de 
St. Lory, baletele „Parada jucării
lor" de Hary Bela (premieră pe țară), 
„Petrică și lupul" de Prokofiev și 
„Coppelia" de Delibes. 

și cu cei pe care i-am pregătit, pu
tem să răspundem solicitărilor, pe 
măsură ce ele apar. Dovadă faptul 
că și anul acesta am înființat un șir 
de servicii noi : de înnobilat blănuri, 
de confecționat la comandă mici 
piese de mobilier, covoare, plăpumi, 
saltele și alte obiecte necesare în 
orice gospodărie.

într-adevăr, străbătînd Străzile 
Medgidiei („toate străzile sînt asfal
tate. iar canalizarea s-a extins pe în
tregul perimetru"), întilnești ateliere 
din cele mai diverse. Dar nu numai 
atit. Industria mică se inscrie cu o 
contribuție demnă de atenție și prin 
dezvoltarea producției de bunuri de 
consum : confecții, textile, încăl
țăminte, articole de tinichigerie etc.

— Pe ansamblu — precizează to

medgidia: Extinderea 
și diversificarea serviciilor 

-la baza creșterii veniturilor 
proprii ale localității

varășul Teodor Cîrje, șeful secto
rului financiar — sectorul micii 
industrii era prevăzut în 1983 cu un 
aport Ia buget de 5 milioane lei. 
Datorită dezvoltării’ și diversificării 
lui. la ora actuală preliminăm văr- 
săminte de circa 6 milioane lei. 
Deci, o depășire de 1 milion. Do
vadă din cele mai concludente că 
eforturile în direcția satisfacerii ne
voilor populației se concretizează și 
în venituri substanțiale pentru con
siliul popular.

Experiența orașului Medgidia con
firmă o dată mai mult că autofinan
țarea presupune căutări consecvente 
pentru punerea in valoare a tuturor 
rezervelor și resurselor care se gă
sesc pe plan local, în vederea spo
ririi beneficiilor. „Din asemenea 
căutări t— ne explică tovarășul 
Nicolae Oneț, vicepreședinte al con
siliului popular — s-a născut ideea 
organizării unui sector propriu de 
activitate gospodărească al consi
liului popular — deci fără cheltuieli 
de regie și administrare — care, 
valorificînd piatra din zonă, execută 
la comandă, pentru cetățeni, pavaje 
din dale, iar pentru diferite unități 
socialiste și cu materialul acestora — 
prepararea și așternerea de mixturi 
asfaltice și betoane. Anul acesta, de 
exemplu, s-au executat pavaje și 
padocuri în sectorul zootehnic, 
platforme pentru depozitarea produ
selor agricole, amenajarea unor căi 
de acces. Valoarea : 1 milion lei.
Totodată, finind seama de numărul 
mare de tineri din oraș, ne-am gindit 

nea Covasna. vor beneficia de o 
reducere de 38 lei pe zi. ceea ce 
înseamnă. în decurs de 15—20 de

în ce privește stagiunea simfonică 
(concerte o dată pe lună), remarcăm, 
(in prima audiție locală), „Poema 
Română" da Enescu, precum și lu
crări de Th. Rogalski, Mihail Andri- 
cu, P. Constantinescu. Doru Po- 
povici, Mihai Moldovan, iar din 
creația clasică partituri de Haendel, 
Bach, Mozart, Haydn. Beethoven, 
Schubert, R. Strauss, Șostakovici, 
Wagner, Brahms, Sibelius, Rossini 
și alții. în plus, concerte-lecție in 
cadrul ciclului intitulat „Semnifica
țiile eroice ale muzicii". Avem, de 

asemenea, în atenție susținerea unor 
spectacole muzicale la Combinatul 
siderurgic și la întreprinderea me
canică navală, iar pentru a apropia 
teatrul nostru de publicul din marile 
cartiere ale Galațiului intenționăm 
să programăm unele manifestări la 
Sala sporturilor, în cartierul mun
citoresc. „Dunărea". Prin întreaga 
desfășurare a stagiunii 1983—1984 do
rim să răspundem într-un tot mai 
înalt grad îndatoririlor ce ne revin 
nouă, oamenilor de teatru — așa 
cum au fost ele formulate în cu- 
vîntarea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de la 
Mangalia — de a ridica tot mai sus 
nivelul pregătirii noastre artistice, 
pe cel al spectacolelor oferite publi
cului".

CSIKI BOLDIZSAR : „La Tirgu 
Mureș, actuala stagiune a fost prefa
țată de organizarea. în premieră, a 
unui festival al muzicii de orgă, la 

și Ia posibilitatea dezvoltării — cu 
cheltuieli minime și. mai ales, prin 
munca cetățenilor — a activităților 
sportive și de agrement. Au fost 
amenajate terenuri de sport, piste 
de popice și bowling, săli de jocuri, 
de gimnastică, bazine de recupe
rare. Aportul la buget al acestui sec
tor — 2,5 milioane lei în 1983. „Este 
doar un început — ne asigură tova
rășul Ion Sariu, șeful complexului 
sportiv. Posibilitățile de obținere a 
unor venituri vor crește substanțial 
în viitor".

Baza proprie de venituri a consi
liului popular orășenesc se consoli
dează și pe calea promovării unui 
regim de gospodărire eficientă și 
economicoasă a fondurilor bugetare. 
Nu vom intra în amănunte. Vom 

arăta doar că a- 
menajarea de se
re pe o supra
față de 8 000 mp 
și a unor pepinie
re pe 7,5 hectare 
a asigurat toate 
florile și între
gul material 
dendrologic nece
sar plantărilor 
în parcuri, zone 
verzi și pe străzi 
si. in același timp, 
vînzarea unor 
cantități impor
tante către popu
lație si unitățile 
socialiste. Culti
varea florilor și 
plantelor decora
tive aduce astfel 

nu numai un însemnat plus de fru
musețe. confort și sănătate orașu
lui. ci și venituri apreciabile la bu
get.

— Considerați epuizate căile au
tofinanțării ? — l-am întrebat pe 
tovarășul vicepreședinte Oneț.

— Fără îndoială că nu. Ne preo
cupă în mod deosebit dezvoltarea 
autoaprovizionării. Am organizat re
cent o micromaternitate de scroafe 
și urmează să populăm crescătoria 
de iepuri cu 700 de capete. In felul 
acesta vom putea livra produse pen
tru piață și materialul biologic ne
cesar gospodăriilor populației. Avem 
apoi de realizat — pe baza indica
țiilor conducerii partidului — o 
bază nautică și de agrement în 
zona de vest a orașului, ceea ce va 
aduce după sine și extinderea altor 
unități comerciale și de servire în 
acest perimetru. De asemenea, urmă
rim cu atenție încasarea corectă și 
la timp a impozitelor și taxelor. 
Dar, mai presus de toate, ne stră
duim să înlăturăm unele neajunsuri 
și tărăgănări care mai apar în munca 
noastră, să facem mai bine tot 
ceea ce am întreprins.

Un angajament cu acoperire: 
pentru acest an se prelimină o de
pășire a veniturilor planificate cu 
peste 2 milioane leî. Ceea ce va per
mite si extinderea preocupărilor con
siliului popular pentru mai buna gos
podărire a orașului, pentru îmbună
tățirea condițiilor de confort și civi
lizație ale locuitorilor săi.

Marfa BABOIAN

zile. în bugetul fiecăruia, economii 
însemnate. în fotografie : peisaj de 
iarnă la Poiana Brașov.

care au concertat, intre alții. Florin 
Chiriacescu. Ursula Philippi. Aurelian 
Octav Popa și Iosif Sava, precum și 
Kamara Glugarova (R. S. Ceho
slovacă). Manifestarea a demonstrat, 
o dată în plus, marea audiență de 
care se bucură acest gen in rîndul 
melomanilor mureșeni de toate vîrs- 
tele. Stagiunea propriu-zisă de con
certe a debutat sub semnul preocu
pării conducerii filarmonicii de a 
înscrie în program numele unor ti
neri interpreți de mare valoare, cum 
sînt Liliana Ciulei, Dan Atanasiu, 
Andrei Agoston și alții. Cit privește 
repertoriul, țin să precizez că. para
lel cu includerea unor lucrări de 
rezistență din muzica universală, ne 
preocupă promovarea, in primă au
diție, a unor pagini autohtone de 
prestigiu din creația actuală cum 
sînt Simfonia a III-a de Sabin 
Pautza, Cantata „Răsărit de soare" 
de Sergiu Sarchizov. ciclul simfonic 
„împlinire" de Mircea Istrate, „Di
mensiuni simfonice" de Dumitru 
Bughici și altele. Una din preocu
pările noastre de bază este, ca și in 
alți ani, educația muzicală a tinere
tului, în care scop organizăm la se
diu sau în orașele și comunele ju
dețului cicluri de concerte-lecții și 
concerte educative cu participarea 
unor conferențiari de înaltă profesio- 
nalitate. De relevat că numai în mu
nicipiul Tîrgu Mureș avem peste 4 000 
de abonați din rîndul elevilor și al 
tinerilor din întreprinderi. Totodată, 
continuînd o frumoasă tradiție, in 
orașele Sighișoara, Luduș. Tirnă- 
veni. iar mai nou, în comunele Iemut. 
Miercurea Nirajului și altele, vom 
organiza microstagiuni de concerte 
care vor face ca filarmonica tîrgu- 
mureșeană să fie și mai prezentă în 
viața spirituală a oamenilor muncii 
din localitățile județului".

Smaranda OȚEANU,
O. GRUMEZA, D. PLAEȘU, 
Gh. GIURGIU

faptul1
! DIVERS

I

i A învâfat 
| muncind...

—ți a muncit invătînd. Ața 
Ispun. cu admirație. colegii — si 

nu numai ei — despre timplarul 
Ananie Zăgan. de la Combinatul 

Ide prelucrare a lemnului Bra
sov. După ce a terminat școala 
profesională și a început să lu- 

Icreze ca timplar. a făcut liceul 
la seral. Apoi facultatea — tot la 
seral. A terminat-o in acest an si 
a ajuns inginer, in același loc de 

I muncă unde a venit, cu ani în 
urmă, ca simplu ucenic. A lu
crat și lucrează mobilă artistică, 

Ide mare finețe. în momentul de 
fată el are trei calificări : este 
muncitor timplar specialist ca
tegoria a șaptea de încadrare, 

I sculptor in lemn, ciștigător de
trei ori al locului intii pe Cen
trala de resort si inginer in in- 

Idustria lemnului. Un inginer 
care — după cum bine sublinia
ză ziarul „Drum nou" — nu mai 
are nevoie de... stagiatură.

‘ Pleacă tata, 
I rămine feciorul
ILa secția de mecanizare Che- 

rechiu. din județul Bihor, omul 
despre care s-a vorbit cel mai 

Imult in zilele din urmă a fost 
mecanizatorul Alexandru Beldi.

— Eu de cind mă știu, tot pe 
tractor ii știu — spunea unul.

« — Vorba e : el mai știe deI cînd ii 7
* De 33 de ani. fără nici o ab- 
Isentă sau intirziere. fără nazuri 

ți discuții. Alexandru Beldi a 
fost pe tractor zi de vară pină-n 
seară, din toamnă pină-n pri- 

| măvară, mereu la datorie, me- 
| reu cu „poftă de muncă" (așa-i 

place lui să spună), mereu unde 
Ia fost mai greu. Venind vremea 

pensionării, le-a spus doar atit 
celor ce l-au sărbătorit :

— Acum merg in pensie tare 
I bucuros, că unul din feciorii 

mei. pe care-l cheamă tot ca pe 
mine. Alexandru Beldi, mi-a 

I preluat ștafeta meseriei si s-a 
făcirt tot mecanizator. Si dacă-l 
cheamă tot ca .pe mine, apăi 
musai să fie la fel, ba chiar să 

| mă întreacă".

. Satul-expoziție
Satul Ciocănești din comuna 

lacobeni, județul Suceava, a de- 
I venit o veritabilă expoziție. Ca

sele sint împodobite cu cele mai 
frumoase și viu colorate motive 
florale si geometrice. Nu mai 

I pufin de două sute de case sint 
ornate intr-un mod cu totul ori
ginal de unul și același neintre- 

Icut meșter zidar: Constantin 
Tpmoioagă. El s-a inspirat si se 
inspiră din bogata artă a cusă- 
turilpr pe pinză ale gospodine- 

Ilor de aici, transpunind pe pe
reții caselor originalele motive 
cusute cu rară măiestrie pe cos- 

- tumele populare purtate cu atit 
drag prin partea locului.

I
I
I
I
I
I

„Trofeul 
minerului"

Un trofeu rivnit și dobindit de 
cei mai buni mineri ai țării. Da 
concursul din acest an s-a pre
zentat și minerul Dănilă Irimie 
de la Exploatarea minieră Deva. 
La cei 37 de ani, ai săi, el a 
devenit cunoscut și prețuit de 
toți ortacii pentru hărnicia Și 
destoinicia lui. Ajuns in între
cerea finală pe țară, cu cei mai 
buni dintre cei mai buni mineri, 
Dănilă a trecut cu succes pro
bele teoretice și practice. A ocu
pat locul intii pe țară și a cuce
rit „Trofeul minerului".
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I In loc de 
| mulțumire

SeMsase seara si tractoristul 
Ilon Crăcun din. Suștra, județul 

Timiș, se „lăsa" cu greu să ple
ce acasă de la bufet, unde con
sumase băuturi peste măsu- 

Iră. în sfirșit, ieșind afară 
și văzind că propriile picioa
re nu-l prea ascultă, a urcat 

Ipe o bicicletă și a inceput si 
pedaleze cind pe dreapta, cind 
pe stingă șoselei. Deodată, pier- 

Izind controlul... ghidonului, bi
cicleta s-a îndreptat, cu viteză 
tot mai mare spre fintina din 
fața ogrăzii unei femei șl I.C. a 

I căzut in apă. Femeia a strigat 
după ajutor șt oamenii l-au scos 
afară din fintină, salvindu-l.

I Culmea e că. a doua zi dimi
neață — citim in ziarul „Dra
pelul roșu" — frații lui I.C. au 
venit la stăpina fintinii cu o

Ifalcă-n cer și cu alta-n pămint, 
acuzind-o că l-ar fi bătut, chi
purile, pe cel pe care nici apa 

Irece ca gheața nu-l trezise de-a 
binelea. Asta, in loc de mulțu
mire !

I Povestea 
| unui leneș...

Un anume Paul Asaftei din 
I Vaslui, om in puterea vîrstei. 

sănătos tun. „tăia frunză la 
dini" citu-i ziulica de mare. Dar 

Iși frunzele au inceput să cadă 
odată cu apropierea iernii, nu
mai Asaftei umbla hai-hui. fără 
nici un căpătii. Cum lenea e 

I cucoană mare. care cere de min- 
care, ce S-a gindit Asaftei 7 Să 
iasă și el in lume. Dar nu la 

I lucru, ca toată lumea. Si-a făcut 
rost de niște haine vechi și po
nosite. s-a așezat la un colt de 
stradă și a inceput să cerșească. 

IVăzindu-l cu mina întinsă si 
știindu-l cine este, că pleznește 
de sănătate, dar că nu-i place 

I' munca, doi trecători l-au ridicat 
copăcel in picioare și l-au sfă
tuit să se potolească. Văzind că 
nu-i chip să-l convingă, au a- 

Inunțat autoritățile si Asăftei 
Și-a primit răsplata legii. Fără 
milă, dar nu de ...pomană !I 

L
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Sclnteii*
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Cu luate tortele - pentru uprirea amplasării
si distrugerea tuturor armelor nucleare!

Cu toate tortele - pentru dezarmare, pentru 
salvgardarea continentului european si a înmii întregi I

„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 pentru apărarea dreptului 
vital al popoarelor, al oamenilor — la existență, la viață, la 
libertate, independență și pace!“

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la sesiunea Marii Adunări Naționale)

Unanima și deplina aprobare fața de cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de înfldcâratele sale chemări la acțiune 

pentru apărarea păcii, față de Apelul Marii Adunări Naționale
Popoarele nu și-au spus

iută ultimul cuvint
Mi-au mens la inimă cuvintele 

înflăcărate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostite Ia sesiunea Marii 
Adunări Naționale. Iubitul condu
cător al partidului și statului nos
tru a avut gîndul bun. în acest 
moment hotărîtor pentru viitorul 
Europei și al întregii lumi, de a 
chema pe toți fiii tării — munci
tori. țărani, cărturari — să-și 
unească glasurile cu ale tuturor 
oamenilor de bine de pretutindeni, 
pentru ca. împreună, să ridicăm 
stavilă de netrecut in calea pregăti
rilor de război, să apărăm și să în
tărim pacea. Socotesc că această 
vibrantă chemare face cinste Româ
niei socialiste și președintelui ei. 
întrucît dpvedește simțul unei înal
te răspunderi nu numai pentru des
tinele poporului nostru, ci și pen
tru soarta întregii omeniri, amenin
țate azi mai mult ca oricind de 
izbucnirea unei catastrofe nucleare.

Cu clarviziunea și realismul' ce-i 
sînt caracteristice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus in lumină gravi
tatea excepțională pe care o repre
zintă instalarea în Europa a noilor 
rachete cu rază medie de acțiune, 
subliniind, pe bună dreptate, că ele 
nu pot nicidecum servi pacea, ci. 
dimpotrivă, sporesc considerabil 
primejdia războiului nuclear.

încă o dată, președintele tării 
noastre a spus lucrurilor pe nume, 
arătînd. cu deplin temei, că insta
larea noilor rachete și dezvoltarea 
celor existente nu sînt justificate 
de nimic, din moment ce Statele 
Unite și Uniunea Sovietică dispun 
oricum de mijloace nucleare în sta
re să distrugă lumea de mai 
multe ori. în asemenea condiții, 
nu se poate pretinde că renunța
rea la instalarea noilor rachete sau 
retragerea și distrugerea celor e- 
xistente ar crea un dezechilibru in 
raportul de forte dintre marile pu
teri. Cu sau fără egalitate per
fectă în domeniul rachetelor, ar

Chemare dreaptă și cinstită 

pentru pace!
Am aprobat din toată inima, ca 

deputat și ca cetățean al acestei 
țări, Apelul adresat de Marea Adu
nare Națională tuturor parlamen
telor din Europa și din lume, con
vins fiind că îmi fac datoria în 
fața celor pe care îi reprezint în 
cel mai înalt forum al țării și că 
dau glas astfel celor mai profunde 
dorințe de mai bine ale tuturor oa
menilor muncii din România.

Sînt necazuri multe in lume. însă 
pericolul războiului, al războiului 
nuclear care ne amenință, este cel 
mai mare necaz și cel mai mare 
rău de care trebuie să ne eliberăm 
cu toții, in cel mai scurt timp, cu 
cea mai mare fermitate.

De aceea am ascultat cu emoție 
pateticul discurs rostit de pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aprobindu-1, de aseme
nea, din toată inima.

Piinea nu poate rodi decît in pace. 

De aceea vrem și trebuie 

să impunem pacea!
Dintr-un sat de margine de țară 

scriu aceste rînduri cu satisfacție, 
cu mindrie patriotică și multă spe
ranță. România, marele și înțelep
tul conducător al partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au făcut din nou dovada 
unei strălucite inițiative în sprijinul 
păcii și dezarmării. Ideile sale re
aliste și generoase se regăsesc in 
vibrantul Apel pentru pace și dez
armare al Marii Adunări Naționale 
către parlamentele și parlamentarii 
din țările europene, din Statele 
Unite ale Americii și Canadei ca, 
în aceste momente de răscruce din 
viața planetei, să facă totul pentru 
a determina guvernele țărilor res
pective să întreprindă măsuri care 
să răspundă năzuințelor vitale ale 
întregii omeniri. Sint năzuințe care 
pot fi definite in puține cuvinte : 
oprirea imediată a amplasării în 
Europa a noilor rachete nucleare, 
retragerea și distrugerea celor exis
tente, eliberarea continentului nos
tru de cumplita apăsare a armelor 
nucleare, instaurarea unei păci 
trainice in lume. Cuvinte simple și 
puține, dar care exprimă tot ceea 
ce îsi doresc oamenii de bine ai 
planetei noastre.

Ca om al pămîntului din moși- 
strămoșl, știu că, pentru a trăi, 

mamentul nuclear al fiecăreia 
din părți poate nimici viata pe 
planeta noastră și bunurile civi
lizației create de-a lungul milenii
lor.

Conștiința mea muncitorească 
mă îndeamnă să-mi alătur glasul 
la acela al deputaților in forul le
gislativ suprem al țării, al tuturor 
cetățenilor patriei, care, asemenea 
apărătorilor păcii din toate colțurile 
lumii, cer cu hotărire să se pună 
capăt înarmărilor, să se renunțe 
la rachete și bombe, să se treacă 
la dezarmare. Pentru că Apelul 
Marii Adunări Naționale către 
parlamentele și parlamentarii din 
statele europene, S.U.A. și Canada 
reflectă dorința fierbinte a tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră de a trăi și munci în pace.

Ne bucurăm, pe drept cuvint. că 
eforturile noastre au rodit, că pa
tria dragă s-a dezvoltat cu pași 
uriași. Mai avem însă multe de 
înfăptuit. Avem în fată marile 
planuri de construcție pașnică, sta
bilite de Congresul al XII-lea. de 
Programul partidului. înțelegem 
bine însă că tot ce ne propunem 
a înfăptui de aici înainte, viitorul 
nostru sînt strîns legate de pace.

De aceea, alături de toti tova
rășii mei de muncă, susțin cu hotă- 
rîre chemările înflăcărate ale to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia 
luptă pentru preintimpinarea dis
trugerii nucleare, după cum îm
părtășesc și eu convingerea că. ac- 
tionind unite, popoarele lumii, care 
nu și-au spus încă ultimul cuvint, 
îsi. vor putea împlini năzuințele 
cele mai fierbinți, vor face ca pa
cea. atît de pîndită azi de primej
dii, să triumfe pe întregul Pămînt.

Marian AVRAM
șef de echipă la întreprinderea 
„23 August" din București, 
Erou al Muncii Socialiste

Mi-am amintit — scriitor fiind — 
în timp ce ascultam acest discurs 
excepțional, de alte momente im
portante înscrise in cronica de aur 
a țării, începind cu momentul ce
lui de al IX-lea Congres al parti
dului, de sentimentul care ne-a 
adunat atunci pe toți ; m-am gin- 
dit și am zis că e bine să* *fim  
ca și atunci legați și uniți cu toții 
in jurul chemării drepte și cinstite 
pentru viitorul luminos al țării. Și 
pentru aceasta este nevoie de pace. 
Dar pacea și liniștea tării, pacea 
și liniștea noastră, a tuturor, nu pot 
exista decît laolaltă cu pacea șl li
niștea întregii lumi.

• Lovind o pasăre de pradă : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 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; 20,15.
• Zboară cocorii : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Serbările galante : 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.
• Angela merge mal departe : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
<R Căruța cu mere : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Neamul Șoim&reștilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 13; 16; 19.
• Misterele Bucureștilor t DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Baloane de curcubeu : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Nea Mărin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pe malul sting al Dunării albastrei 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Masca de apă : SALA MICA A 
PALATULUI — 17.15; 20.
• Urgent... secret... î FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
<D Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
• Spectacol la comandă ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Rubedeniile : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
> Călăuza î UNION (13 49 04) — 9; 13 J 
16; 19.

Trăiască pacea și să înflorească 
peste tot, în toată lumea, fericirea 
și bucuria I

Ion LANCRANJAN 
scriitor

omenirea are nevoie de piine. 
Munca pașnică, semănăturile noas
tre făcute an de an sint de fapt 
semnături pentru pace pe Pămînt, 
pace pe care vrem și trebuie s-o 
impunem. Pentru că piinea nu 
poate rodi decît în pace, sub un 
cer însorit. Iată de ce sprijin din 
toată ființa mea noul apel la ra
țiune adresat celor învestiți de po
poare cu inalte răspunderi politice 
— guverne, oameni aflați în frun
tea treburilor statelor, parlamente 
și parlamentari, care trebuie să ac
ționeze mai hotărît pentru a în
dreptăți răspunderile încredințate, 
pentru a apăra dreptul fundamen
tal al oamenilor și națiunilor la 
viață, la existență.

Folosesc și acest prilej pentru a 
dâ glas sentimentelor noastre de 
fierbinte recunoștință față de grija 
permanentă a președintelui tării 
noastre pentru înlăturarea pentru 
totdeauna din viata planetei a 
amenințării hide a războiului. 
Chemările sale, chemările Marii 
Adunări Naționale exprimă întru 
totul voința noastră, a tuturor.

Sînt și eu. ca toți cetățenii tării, 
ca toți oamenii — oameni ai pla
netei. adine îngrijorat de amploa
rea nebunească a cursei înarmări

lor, a pericolului-nuclear care pla
nează nu numai asupra conti
nentului nostru, ci asupra lumii în 
întregul ei. Iar încercările celor 
care se străduiesc a justifica ampla
sarea noilor rachete in Europa ară
tînd că un asemenea act va grăbi 
realizarea unei înțelegeri și va ser
vi păcii nu pot să adoarmă vigi
lența popoarelor, nu pot să le aba
tă atenția de la realitate. Oamenii 
de pretutindeni sînt conștlenți că

In numele vieții, al existenței 

și progresului omenirii
Atîta vreme cit asupra Pămintu- 

lui planează pericolul distrugerii 
atomice, niciodată nu vom putea 
spune că am făcut destul pentru 
salvarea omenirii. Oprirea cursei 
înarmărilor si asigurarea păcii — 
lată obiectivul primordial, esențial 
al vremurilor noastre.

In numele păcii. în numele vieții, 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în magistrala cuvîntare rostită la 
sesiunea Marii Adunări Naționale, 
ne adresăm tuturor popoarelor pen
tru a-și uni forțele și a acționa cu 
și mai multă fermitate și hotărire 
pentru oprirea politicii spre o ca
tastrofă nucleară, pentru salvarea 
Europei și a întregii lumi de la dis
trugere. Această cuvîntare. Apelul 
Marii Adunări Naționale exprimă, 
fără îndoială, înalta responsabilitate 
cu care România socialistă, pre
ședintele ei militează pentru viito
rul pașnic al omenirii, fermitatea 
cu care noi, toți românii, spunem 
NU înarmărilor nucleare, care a- 
menință ziua de mîine a omenirii, 
însăși existența planetei noastre și 
a noastră a tuturor care o locuim.

Sîntem mîndri că România, care 
desfășoară o politică internațională 
atît de activă, de dinamică și con
structivă. se află în fruntea țărilor 
care întreprind fără preget noi și 
noi demersuri și inițiative, adresea
ză noi propuneri pentru salvarea 
păcii. Și fiecare din acestea, fie
care din propunerile și acțiuniie 
românești în direcția opririi cursei 
înarmărilor, a opririi amplasării 
noilor rachete în Europa și trecerii 
la retragerea și distrugerea celor 
existente reprezintă o rază de lu
mină pe un cer atît de întunecat 
de norii unui posibil cataclism 
mondial. Iată de ce stîrnește atîta 
admirație activitatea tenace, per
severentă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care popoarele de 
pretutindeni văd, pe bună drepta

Renunțarea la amplasarea noilor 

rachete, la dezvoltarea celor

existente nu poate afecta raportul

de forțe

Noțiunea de responsabilitate poa
te exprima, prin conținutul ei. in
finite intensități ale' manifestării 
conștiinței de sine umane. Cuvin
tarea de excepțională însemnătate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Apelul Marii Adunări Naționale că
tre parlamentele și parlamentarii 
din Europa, S.U.A. și Canada. în- 
tr-un moment de răspîntie pentru 
destinele civilizației planetare, se 
constituie într-o acțiune politică de 
înaltă responsabilitate, care pune 
cu toată claritatea în fata popoare
lor si guvernelor continentului nos
tru și întregii lumi sarcina de ma
ximă importanță de a se face totul 
pentru a determina oprirea ampla
sării noilor rachete cu încărcătură 
nucleară.

Adresînd către cele patru zări ale 
lumii o chemare înflăcărată la ra
țiune și luciditate. România socia
listă. prin glasul președintelui ei. al 
reprezentanților aleși ai poporului, 
iși manifestă hotărirea nestrămuta
tă de a face totul pentru a bara ca
lea spre un dezastru nuclear. ..Po
porul român se angajează solemn 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să nu precupețească 
nici un efort pentru apărarea drep
tului său suprem, a dreptului su
prem al tuturor popoarelor — la 
existentă, la libertate și indepen
dență. la pace, la viață !“,

Conștiința de sine a întregului 
nostru popor, fără deosebire de na
ționalitate, strîns unit în jurul 
partidului comunist, al secretarului 
său general, se manifestă în voința 
sa neclintită de pace. în lupta 
acerbă în care este angajat pentru 
demontarea funestului mecanism al 
războiului, care, în condițiile actua
le. va fi ultimul din istoria omeni
rii. pentru că istoria însăși va fi 
luat sfîrșit. 

noile rachete vor spori și mai mult 
pericolul războiului nuclear, al unei 
catastrofe nucleare. Și am încrede
rea si speranța că. acționînd cu tot 
mai multă bărbăție și în deplină 
unitate, popoarele lumii vor face 
ca pacea și rațiunea să triumfe.

Ene TATARUȘ 
președintele C.A.P. Berezeni, 
județul Vaslui,
Erou al Muncii Socialiste

te, un erou al păcii. Și adeziunea 
fierbinte a întregului nostru popor 
la inițiativele, chemările și îndem
nurile sale se întîlnește, în ultimă 
instanță, cu adeziunea tuturor po
poarelor, pentru că aceste chemări 
și îndemnuri se înscriu in sensul 
aspirațiilor celor mai arzătoare ale 
tuturor locuitorilor planetei : asi
gurarea dreptului lor suprem la 
pace, la viață.

Știm că orice victorie, chiar par
țială, în această direcție este o vic
torie spre viața și fericirea ome
nirii. Căci orice armă în minus în
semnează hrană pentru multe din 
gurile flămînde ale globului, o șan
să de sănătate pentru atîția sufe
rinzi și lumini pentru rpilioanele 
de analfabeți. cimp de împlinire 
pentru toti locuitorii Pămîntului, 
ideala ambianță pentru înflorirea 
spirituală și progresul uman.

Un climat de pace, de liniște, de 
siguranță, de încredere reciprocă 
este fundamental pentru fiecare om, 
este fundamental pentru orice act 
de creație. De aceea aș spune că 
noile inițiative de pace ale pre
ședintelui țării, cuvintarea sa atît 
de bogată în idei, în propuneri 
constructive, Apelul Marii Adunări 
Naționale constituie un mare a- 
port la temelia edificării unei lumi 
a păcii. Artistul nu poate decît să 
își alăture glasul milioanelor de 
oameni care-și exprimă recunoș
tința pentru o politică atît de e- 
nergică și activă. EI nu poate decît 
să își dorească să contribuie și mai 
activ, prin specificul îndeletnicirii 
sale, la instaurarea și domnia de
finitivă a păcii, la instaurarea li
nei lumi mai bune'. și mai drepte 
pe planeta noastră. 1

Dina COCEA
președintele Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 

'și muzicale

Cu sinceritatea care îi este carac
teristică, președintele României a 
arătat că renunțarea de către 
S.U.A. la amplasarea noilor rachete 
nu va produce nici un fel de deze
chilibru în raportul de forțe exis
tent. tot așa după cum retragerea 
și distrugerea de către U.R.S.S. 
chiar a totalității rachetelor cu rază 
medie de acțiune nu vor afecta în 
nici un fel acest echilibru. Ce do
vadă de mai profundă grijă pentru 
soarta popoarelor Europei și ale 
lumii poate fi decît chemarea. în
demnul de a se acționa pentru rea
lizarea unui echilibru la niveluri 
cît mai reduse ale armamentelor 
nucleare si. în general, ale orică
ror armamente ?

Tocmai în această lumină, pre
ședintele Republicii a evidențiat 
necesitatea arzătoare de a se da o 
amploare si mai mare luptei pen
tru dezarmare, pentru pace, pentru 
oprirea amplasării noilor rachete in 
Europa, leagănul civilizației umane 
moderne, stăvilind printr-un NU 
decisiv numărătoarea inversă spre 
secunda catastrofei.

Se află acum în joc interesele su
preme ale întregii omeniri, ame
nințată grav în însăși existenta sa. 
De aceea. Apelul Marii Adunări 
Naționale este un apel la mobiliza
rea tuturor popoarelor pentru con
strucția fără nici o reținere, fără 
nici o șovăire, fără nici o greșeală, 
a păcii. în primul rînd prin înfăp
tuirea dezarmării nucleare. Pentru 
că după ceasul al 12-lea nu există 
ceasul al 13-lea. ci neantul. înghe
țul cosmic.

Iuliu FEJES
secretar al Consiliului Oamenilor
Muncii de Naționalitate Maghiară^^/

Vizita In țara noastră 
a unei delegații 

de activiști al P. C. Chinez
In perioada 3—17 noiembrie, o 

delegație de activiști ai P.C. Chinez, 
condusă de Liao Jinten, consilier al 
Secției propagandă a C.C. al P. C. 
Chinez, a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R., o vizită pentru schimb de 
experiență in țara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, la conducerile unor 
instituții centrale de partid și de 
stat, precum și la comitetele jude
țene Iași și Suceava ale P.C.R. ; au 
vizitat întreprinderi industriale și 
agricole, instituții social-culturale din 
Capitală și din județe.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C. Chinez a fost primită 
de tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretat al C.C. al P.C.R.

A fost de față Kang Ximing, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P. 
Chineze la București.

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, ambasadorul Repu
blicii Arabe Egipt la București, Mo
hamed Wafik Hosny, a oferit, joi 
seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
Intre Centrala „România-film" și 

Direcția Generală a Cinematografiei 
din R.P. Polonă s-a semnat joi în
țelegerea de colaborare pe anii 
1983—1985. care prevede organizarea 
de premiere si festivaluri cinema
tografice. retrospective ale filmului, 
schimburi reciproce de lung și scurt- 
metraje artistice, documentare si de 
animație, realizarea de coproducții, 
de schimburi de informații și ex
periență în probleme de creație, pro
ducție cinematografică si difuzare a 
filmeior.

★
La cinematograful ..Studio" din 

Capitală a avut loc. joi seara, un 
spectacol de gală cu filmul polonez 
„Pastorala eroică", manifestare or
ganizată în cadrul relațiilor de cola
borare culturală existente între cele 
două țări. Filmul este o nouă crea
ție ilustrînd implicațiile nefaste ale 
războiului asupra omului.

La spectacolul de gală au luat par
te Ion Stefănescu. prim-vicepneședin- 
te al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe. Asociației 
cineaștilor. I.R.R.C.S.. alti oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Jerzy Bajdor, 
subsecretar de stat in Ministerul Cul
turii și Artelor al R.P. Polone. Bo- 
huslav Ștahura. ambasadorul Polo
niei la București, precum și șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in tara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul U 

noiembrie, ora 20 — 21 noiembrie, ora 
20. In țară : Vremea va continua să se 
încălzească ușor, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea precipitații locale sub formă 
de ninsoare, lapoviță și ploaie. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat cu in
tensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 7 șl plus 3 grade, Izolat 
mai coborîte, iar temperaturile maxime 
vor oscila intre minus un grad și plus 
9 grade. Ceață locală dimineața șl 
seara, tn București : Vremea va con
tinua să se încălzească ușor. Cerul va 
fi variabil, favorabil precipitațiilor 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 4 grade și zero 
grade, cele maxime vor oscila între 
2 și 6 grade. Ceață dimineața șl seara. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu).

Duminică, 20 noiembrie 
TRAGERE SPECIALĂ 

LOTO 2
La sfirșitul acestei săptă- 

mîni va avea loc o tragere spe
cială Loto 2 cu formulă tehnică 
deosebit de avantajoasă. In ca
drul a șapte extrageri în trei 
faze, cu un total de 32 de nu
mere, participanții au posibili
tăți multiple de a obține auto
turisme „Dacia 1 300“, mari 
cîștiguri în bani variabile și 
fixe (25 000, 5 000 lei etc.) și
excursii în R.P. Bulgaria sau 
R.D. Germană. Biletele de 25 
lei varianta, achitate sută la 
sută sau in cotă de 25 la sută, 
au drept de cîștiguri lă toate 
extragerile. Biletele se pot 
procura de la toate agențiile 
Loto-Pronosport pînă simbătă 
19 noiembrie 1983 inclusiv.

i n e m ac

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A OMANULUI

Maiestății Sale QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

MUSCAT
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Sultanatului Oman, vă adresez 

calde felicitări și cele mai bune urări.
îmi exprim convingerea că raporturile dintre Republica Socialistă 

România și Sultanatul Oman se vor dezvolta continuu, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii, destinderii, independenței naționale și înțele
gerii în lume.

Sultanatul Oman, care își sărbă
torește astăzi Ziua națională, este 
situat în partea de sud-est a Pe
ninsulei Arabice, fiind în cea mai 
mare parte o țară deșertică, slab 
populată. Pe o suprafață de 212 452 
kmp trăiesc aproximativ un milion 
și jumătate de locuitori, care se 
ocupă îndeosebi cu agricultura și 
pescuitul. începind din anul 1967, 
cînd au fost date în folosință pri
mele exploatări petroliere, tînărul 
stat arab a intrat într-o nouă etapă 
a dezvoltării sale, axată pe valori
ficarea intensivă a bogățiilor sub
solului. în prezent, producția de 
petrol a Omanului se ridică la circa 
350 000 barili zilnic și furnizează 
90 la sută din venitul național.

Fondurile provenite de pe urma 
comercializării acestei mari avuții 
sînt utilizate pentru dezvoltarea

I Glasul hotărît al popoarelor: 

î Să se acționeze ferm pentru oprirea 
amplasării noilor rachete 

și distrugerea celor existente!
MAREA BRITANIE: Hotărire nestrămutată 

de a continua lupta
LONDRA 17 (Agerpres). — Mi

nistrul apărării al Marii Britanii, 
Michael Heseltine, a anunțat. în 
Camera Comunelor, că pe teritoriul 
britanic, la baza de la Greenham 
Common, au sosit primele rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune, de tip ..Cruise" — 
transmite agenția Reuter.

într-o atmosferă deosebit de în
cordată și agitată — transmite a- 
ceeași agenție — pe un fundal mar
cat de reacțiile vehemente de pro
test ale opoziției laburiste. Mi
chael Heseltine a încercat să ofere 
deputaților prezenți in parlament 
„asigurarea categorică" că cele 160 
rachete ..Cruise" — destinate, po
trivit planurilor N.A.T.O., Marii 
Britanii — nu vor putea fi folosite 
sau deplasate fără acordul guver
nului britanic.

Vestea sosirii primelor rachete a 
provocat o profundă emoție și sen
timente de totală dezaprobare din 
partea unor largi sectoare ale opi
niei publice britanice. Baza de

R.F. GERMANIA: Direcțiunea P.S.D. 
a respins instalarea de noi rachete

ÎBONN 17 (Agerpres). — Direcțiu

nea Partidului Social-Democrat din 
ț R.F. Germania, întrunită la Bonn 

pentru a pregăti congresul ex- 
, traordinar al partidului, ce se va 

1 desfășura simbătă la Koln, a res
pins instalarea de noi rachete nu

ITALIA: 82,5 Ia sută din populație se pronunță 
pentru anularea sau amînarea planurilor N.A.T.O.
ROMA 17 (Agerpres). — In Ca

mera Deputaților a Parlamentului 
Italian au luat sfîrșit dezbaterile pe 
marginea planurilor N.A.T.O. de a 
amplasa, in cinci țări ale Europei 
occidentale — intre care și Ita
lia — rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune de tip 
„Pershing—2“ și „Cruise".

în timpul celor trei zile, cit s-au 
desfășurat dezbaterile, atit in fața 
clădirii parlamentului, cit și în în
treaga Romă și in alte orașe ale 

, Italiei au avut loc numeroase ma
nifestații de protest. Ziarul „Uni
tă" informează că la acestea au 
participat, in ansamblu, sute de mii 
de persoane.

In cursul dezbaterilor, numeroși 
deputați s-au pronunțat in fa
voarea aminării cu un an a am-

AUSTRIA: Echilibrul
cît

BUDAPESTA 17 (Agerpres).
Cancelarul federal Fred Sinowatz 
a evidențiat îngrijorarea Austriei 
fată de accelerarea cursei înarmă
rilor și fată de amplasarea de noi 

1 rachete nucleare în Europa. „De 
aceea — a spus el în cadrul unei 
întilniri cu reprezentanții presei la 
Budapesta — noi am adresat mari
lor puteri participante la negocieri-

• Clntecul e viața mea : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Limita dorințelor — 15, Moscova 
nu crede în lacrimi —• 17; 19,30 : VII
TORUL (11 48 03).
• Atenție la gafe : PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,30; 11; 15,30; 17,45; 20.
• Marfă furată : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
<p Marea evadare : CAPITOL (16 29 17)
— 9 ’ 12 30 * 16 • 19.
< Lanțul’ amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9.15; 12,30; 16; 19, EXCEL
SIOR (65 49 43) — 9; 12; 16; 19.
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 13; 17,15.
• Albinuța : DOINA — 15; 19,15, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Elvis : BUZEȘTI (50 43 58) — 8;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul . spre victorie î LIRA 
(317171) — 15,30; 19, PACEA (60 30 85)
— 16; 19, MUNCA (21 50 97) — 15,30: 19.
• Camionul de cursă lungă î FLA- 
CARA (20 33 40) — 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30.
• Dublu delict î ARTA (2131 86) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Hercule cucerește Atlantida t CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Omul păianjen se întoarce : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 19,30; (sala Batis
tei) : Inocentul — 20.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

economiei naționale, lăsată într-o 
adîncă înapoiere de colonialism, și 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale populației. Astfel, în ulti
mii ani au intrat în funcțiune două 
uzine de desalinizare a apei de 
mare, o fabrică de ciment, o rafi
nărie și a început construirea unui 
laminor, ceea ce a pus bazele unei 
industrii proprii și a dat impuls 
dezvoltării celorlalte sectoare eco
nomice. in primul rind agriculturii. 
De asemenea, au fost luate măsuri 
pentru extinderea transporturilor, 
asistenței sanitare. învățămintului.

în spiritul relațiilor tradiționala 
de prietenie cu țările arabe. Româ
nia dezvoltă legături de colaborare 
cu Omanul, aceasta corespunzind 
intereselor ambelor țări și popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

la Greenham Common — situată la 
100 km de Londra — a fost încon
jurată de numeroase grupuri de mi
litant! ai mișcărilor pentru pace 
și dezarmare din Marea Britanic, 
care și-au exprimat hotărirea ne
strămutată de a-si continua acțiu
nile de protest împotriva amplasă
rii rachetelor pe teritoriul tării. 
Referindu-se, intr-un interviu te
levizat, la acest eveniment. Bruce 
Kent, secretarul general al Cam
paniei pentru Dezarmarea Nucleară 
(C.N.D.) — mișcare ce numără 
peste un sfert de milion de membri 
activi — a declarat că sosirea ra
chetelor reprezintă „o mare trage
die", adăugind că aceste arme nu 
numai că nu sporesc securitatea 
nimănui, ci înmulțesc pericolele în 
lume. „Nimic nu va schimba însă 
hotărirea noastră. Dimpotrivă, a- 
ceasta va spori decizia și fermita
tea cetățenilor britanici de a con
tinua luipta", a declarat Bruce 
Kent

cleare americane pe teritoriul vest- 
german și s-a pronunțat, concomi
tent, pentru continuarea tratative
lor privind reducerea numărului de 
rachete cu rază medie de acțiune 
in Europa.

plasărîi rachetelor americane în 
Europa occidentală și pentru conti
nuarea tratativelor de la Geneva 
asupra eurorachetelor, cu participa
rea tuturor țărilor membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșo
via. Secretarul general al P. C. Ita
lian, Enrico Berlinguer, a avertizat 
asupra pericolelor grave pe care te 
prezintă amplasarea noilor rachete 
și a făcut cunoscut, in parlament, 
că. potrivit unui sondaj de opinie, 
82,5 la sută dintre italieni se pro
nunță pentru anularea sau amînarea 
hotăririlor N.A.T.O.

Cele cinci partide ale coaliției gu
vernamentale, care dispun de majo
ritate in parlament, au obținut a- 
probarea poziției guvernamentale 
in problema rachetelor. împotriva 
acestei poziții au votat 219 deputați.

armamentelor — la un nivel 
mal scăzut

I
**
J î
*

*

Ie de la Geneva apelul de a ajunge 
la o înțelegere, cel puțin în pro
blemele principale, pentru ca ulte
rior să 6e înțeleagă și asupra de
taliilor. în acțiunile noastre noi 
pornim de la ideea că echilibrul 
militar trebuie 6ă se bazeze pe un 
nivel cit mai scăzut al forțelor ar
mate și armamentelor".

*

* ț ț

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Diri.tor : Mircea Basarab. 
Solistă : Ksenjk Jankovlc (R.S.F. Iu
goslavia) — 19; (sala Studio) : „Trep
tele afirmării artistice". Anca Her(ea 
—• pian, Aiadar Racz — pian — 17.
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19: (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Kararnazovii — 18,30;
(sala Studio) : Zlg-zag — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19; 
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Arta conver
sației — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(sala Victoria, 50 58 65) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și etntec 
— 19. i
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Nici fără frică — 17; (la clubul
I.R.E.M.O.A.S.) : Tigrul purpuriu că
ruia-! plăceau clătitele — 15; 17.
• Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul șl corabia veseliei — 19,30.

I
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„Președintele Nicolae Ceaușescu adresează Pentru reglementarea

o înflăcărată chemare la acțiune hotărită pentru 
o Europă a păcii, fără rachete și arme nucleare11

Noua ți vibranta chemare la pace lansata prin cuvin- 
tarea tovarățului Nicolae Ceaușescu, cel mai autorizat re
prezentant al națiunii noastre, la sesiunea Marii Adunări 
Naționale ți prin Apelul Marii Adunări Naționale către 
parlamentele ți parlamentarii din statele europene, S.UA. 
ți Canada, reflectind cele mai fierbinți năzuințe ale po
porului român, ale tuturor popoarelor lumii, are un amplu 
ecou internațional. Mijloacele de informare in masă pun

in evidență analiza magistrală făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu actualei situații internaționale, fiind reliefată 
necesitatea, subliniată cu deosebită tărie de conducătorul 
partidului și statului nostru, de a se acționa acum, pină 
nu este prea tirziu, cu toată hotărirea pentru oprirea am
plasării noilor rachete și dezvoltării celor existente, pentru 
distrugerea tuturor armelor nucleare.

Relatînd despre desfășurarea sesiu
nii Marii Adunări Naționale, agenția 

' transmite că în cadrul lu- 
a luat cuvintul secretarul
al Partidului Comunist

Statelor Unite și
T.A.S.S. 
crărilor 
general 
Român, _președintele Republicii So
cialiste
Ceaușescu, care și-a exprimat încre
derea că popoarele pot să pună capăt 
politicii care duce la 
cleară, să asigure 
pacea.

Deputății organului 
prem al României socialiste — con
tinuă agenția — au dezbătut și 
aprobat în unanimitate Apelul Marii 
Adunări Naționale către parlamente
le și parlamentarii din statele euro
pene, S.U.A. șl Canada. In apel se 
subliniază necesitatea realizării unui 
acord la negocierile sovieto-america- 
ne de la Geneva, care să ducă la 
oprirea instalării noilor rachete nu
cleare americane în Europa și la eli
berarea Europei de orice fel de arme 
nucleare. în cazul în care nu se va 
ajunge la o asemenea înțelegere, 
Marea Adunare Națională face apel 
la toate parlamentele și parlamenta
rii din țările europene, S.U.A. și Ca
nada să acționeze împreună pentru 
a se conveni amînarea amplasării 
noilor rachete cu rază medie de ac
țiune, de a acționa cu înaltă respon
sabilitate pentru prezentul șl viitorul 
continentului european și ale întregii 
lumi, pentru a determina guvernele 
din țările unde urmează să fie am
plasate noile rachete să renunțe la 
acceptarea acestora pe teritoriile lor. 
Este momentul — se arată în docu
ment — să se intensifice eforturile 

’pentru realizarea unui acord echita
bil. care să elibereze continentul 
nostru. întreaga comunitate interna
țională de amenințarea unei catas
trofe nucleare.

în relatarea sa, 
CIATED PRESS evidențiază 
nierea făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia nimic nu 
justifică amplasarea noilor rachete și 
dezvoltarea celor existente. Agenția 
citează integral aprecierile în acest 
sens făcute de președintele României:

„Trebuie să spunem deschis că re
nunțarea 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, deschis, trebuie să 
spunem, de asemenea, că retragera 
și distrugerea de către Uniunea So
vietică chiar a totalității rachetelor 
cu rază medie de acțiune nu va duce 
la un dezechilibru între cele două 
părți".

După ce evidențiază inițiativele po
liticii externe independente românești, 
agenția A.P. relevă, în încheiere, că, in 
numele poporului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat un nou

România, tovarășul Nicolae

catastrofa nu- 
dezarmarea și
legislativ su-

agenția ASSO- 
subli-

apel conducătorilor
Uniunii Sovietice de a renunța „la 
amplasarea noilor rachete în Europa 
și la dezvoltarea celor existente, 
pentru trecerea la retragerea și dis
trugerea celor existente".

în cuvîntarea rostită de la tribuna 
Marii Adunări Naționale, președin
tele României. Nicolae Ceaușescu, a 
rostit un apel înflăcărat la dezar
marea nucleară — a subliniat, în- 
tr-o amplă relatare, agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL, care a 
relevat în continuare : „Cursa înar
mărilor, și îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, a dus la creșterea perico
lului de război, al unei catastrofe

de către Uniunea Sovietică, chiar a 
totalității rachetelor cu rază medie 
de acțiune, nu va duce la un deze
chilibru între cele două părți".

Președintele României — arată în 
încheiere agenția U.P.I. — a subli
niat că prin amplasarea noilor ra
chete cu rază medie de acțiune in 
mai multe țâri europene se trece, de 
fapt, la proliferarea armelor nuclea
re, încălcîndu-se în acest fel Trata
tul de neproliferare.

în cuvîntarea rostită la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, a 
adresat un apel U.R.S.S. și S.U.A. 
pentru distrugerea rachetelor lor cu

Ampiul ecou internațional al cuvîntării președintelui 
României, al Apelului Marii Adunări Naționale către 
parlamentele și parlamentarii din statele europene, 

S.U.A. și Canada

nucleare" — a arătat președintele 
României.

„Declarațiile că instalarea noilor 
rachete servesc pacea și vor grăbi 
dezarmarea nucleară urmăresc, de 
fapt, să ascundă realitatea, să liniș
tească și să abată atenția popoarelor 
de la marele pericol pe care îl re
prezintă noile rachete", a declarat 
Nicolae Ceaușescu. .

Subliniind la rindul său, caracterul 
constructiv, originalitatea politicii ex
terne românești, al cărei strălucit arhi
tect este tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
agenția U.P.I. pune în evidență fap
tul că, de mulți ani, președintele 
României se pronunță în favoarea 
dezarmării și a transformării Balca
nilor intr-o zonă liberă de arme nu
cleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
declarat și cu alte ocazii — continuă 
agenția U.P.I. — că N.A.T.O. nu tre
buie să desfășoare noile sale rachete, 
arătînd în același timp că și Uniu
nea Sovietică trebuie să înceapă să 
distrugă o parte din rachetele sale 
„SS-20", pentru a se putea ajunge la 
un «acord ia negocierile de la Geneva.

„Nimic nu justifică amplasarea 
noilor rachete și dezvoltarea celor 
existente !“ — a declarat președintele 
României la sesiunea Marii Adunări 
Naționale. El a arătat că atît Statele 
Unite, cît și Uniunea Sovietică „dis
pun astăzi de mijloace nucleare în 

•stare eă distrugă lumea de mai multe 
ori". în aceste condiții, a subliniat 
șeful statului român, „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, 
deschis, trebuie să spunem, de ase
menea, că retragerea și distrugerea

Impresionantele manifestări pentru pace 
ale tineretului r

pe cale pașnică a situației 
din America Centrală$1 PREȘEDINTELE FEDERAL • «

VIENA 17 (Agerpres) — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 

. România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui federal al Republicii Aus
tria, Rudolf Kirchschlaeger, și 
doamnei Herma Kirchschlaeger un 
călduros mesaj de salut, urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului aus
triac.

Ex primind mulțumiri deosebite 
pentru mesajul adresat, președintele 

Rudolf Kirchschlaeger a 
președintelui Nicolae 

tovarășei Elena 
numele său și al

Seminar international orga
nizat in capitala Mexicului

CIUDAD
pres). — în capitala Mexicului s-au 
încheiat lucrările unui seminar inter
național intitulat „Bazinul Caraibilor 
— zonă a păcii", organizat de Cen
trul de studii economice și sociale al 
lumii a treia (CEESTEM) și Asociația 
Internațională a Juriștilor Democrați 
(A.I.J.D.), la 
prezentanți 
americane și 
tul adoptat, 
profunda preocupare ’a țărilor 
regiune față de acțiunile militare și ■ 
agresiunile economice promovate de 
S.U.A. în zonă. Criticînd cursa înar
mărilor și politica de intervenție în 
treburile interne ale statelor din re
giune, considerate 5 violare a prin
cipiilor dreptului internațional, docu
mentul subliniază sprijinul față de 
eforturile și inițiativele „Grupului de 
la Contadora" privind reglementarea 
pe cale pașnică a situației din Ame
rica Centrală.

sebită plăcere întîlnirile pe care 
le-a avut cu președintele României, 
atît la București, cit .și la Viena, cu 
ocazia vizitelor la nivel înalt din 
1978 și 1981, evidențiind importanța 
deosebită pe care aceste acțiuni o 
au pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor bune statornicite între cele 
două țări pe multiple planuri. Pre
ședintele federal Rudolf Kirchsch
laeger a remarcat, cu deosebită sa
tisfacție, grija permanentă pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu o 
poartă pentru evoluția ascendentă a 
raporturilor dintre România și Aus
tria, dintre poporul român și po
porul austriac. Șeful statului aus
triac a evidențiat, de asemenea, 
semnificația specială a inițiativelor 
și activității perseverente și con
structive depuse de președintele 
României în direcția dezarmării, 
păcii și înțelegerii, a cooperării și 
colaborării internaționale, a soluțio
nării problemelor ce confruntă azi 
omenirea. în încheiere, președintele 
federal al Republicii Austria și-a 
exprimat satisfacția pentru prilejul 
de a reafirma sentimentele sale de 
stimă și prietenie față de președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

DE MEXICO 17 (Ager-
Agenția France Presse arată în în

cheiere că președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a pronunțat constant 
pentru o opțiune zero în Europa, ceea 
ce presupune neamplasarea noilor 
rachete, retragerea și distrugerea 
celor existente, eliberarea continen
tului de armele nucleare.

Președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, a adresat din nou condu
cătorilor sovietici și americani apelul 
de a renunța la amplasarea noilor 
rachete în Europa și la dezvoltarea 
rachetelor existente, de a trece la re
tragerea și distrugerea celor existente 
— scrie agenția CHINA NOUĂ.

Adresîndu-se Marii Adunări Națio
nale. președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că nimic nu justifică am
plasarea noilor rachete și dezvoltarea 
celor existente, adăugind că nici re
nunțarea de către Statele Unite la 
amplasarea noilor rachete, nici retra
gerea și distrugerea chiar a totalită
ții rachetelor cu rază medie de ac
țiune de către Uniunea Sovietică nu 
vor duce la un dezechilibru în rapor
tul de forțe între cele două părți.

Președintele României a arătat că 
prin amplasarea noilor rachete cu 
rază medie de acțiune in mai multe 
țări europene se trece, de fapt, la 
proliferarea armelor nucleare : „Dacă 
puterile care dețin armele nucleare 
trec la proliferare, nici un stat nu va 
putea fi oprit de a-și produce tot 
ceea ce consideră că este necesar 
pentru a contribui la pace, pentru a 
da ripostă celor care doresc să stăpî- 
nească lumea".

Marea Adunare Națională — con
tinuă agenția China Nouă — a adop
tat un Apel către parlamentele și 
parlamentarii din statele europene. 
S.U.A. și Canada, chemîndu-le să facă 
totul pentru o înțelegere sovieto- 
americană la negocierile de la Ge
neva. Sursa citată pune apoi în evi
dentă pasajul în care se arată că, 
în cazul în care nu se va ajunge la 
timp la o asemenea înțelegere, se 
ițnpune ca parlamentarii și parlamen
tele acestor țări să acționeze împreu
nă pentru a se conveni amînarea 
amplasării noilor rachete cu rază 
medie de acțiune pînă la sfîrșitul 
anului 1984, începutul anului 1985, 
și în acest răstimp să fie con
tinuate 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, urmind ca 
negocierile de la Geneva să continue 
pînă la realizarea unui acord cores
punzător.

Președintele României a lansat un 
nou apel în favoarea dezarmării nu
cleare — a 
italiană de 
luind citate din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu : „Cursa 
înarmărilor, și îndeosebi a înar
mărilor nucleare, a dus la agra
varea pericolului de război, al unei 
catastrofe nucleare", a arătat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, adău
gind că „nimic nu justjl'ică ampla
sarea noilor rachete și dezvoltarea 
celor existente". Intr-adevăr, după 
cum a relevat șeful statului român, 
nici „renunțarea de către S.U.A. la 
amplasarea noilor rachete", nici „re
tragerea și distrugerea de către Uni
unea Sovietică, chiar a totalității 
rachetelor cu rază medie de acțiune, 
nu ar duce la un dezechilibru între 
cele două părți", deoarece „ambele 
țări dispun astăzi de mijloace nu
cleare în stare să distrugă lumea de 
mai multe ori".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat : „Declarațiile că instalarea 
noilor rachete servesc pacea și vor 
grăbi dezarmarea nucleară urmăresc 
de fapt să ascundă realitatea, să li
niștească și să abată atenția popoare
lor de la marele pericol pe care îl 
reprezintă noile rachete".

federal 
transmis
Ceaușescu și 
Ceaușescu, în 
doamnei Herma Kirchschlaeger, un 
cordial mesaj de prietenie, însoțit de 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de succes și bunăstare poporului 
român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele federal al Austriei a tovarășului 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, cu ocazia reu
niunii de la Viena consacrate pro
movării păcii, cooperării și dezvol
tării economice internaționale.

în cursul convorbirii, președintele 
federal al Austriei a evocat cu deo-

ORIENTUL MIJLOCIU

care au luat parte re- 
din 22 de țări latino- 
caraibiene. în documen- 

participanții exprimă . 
din

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe din țările mem
bre ale Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), reuniți la Washington, 
la sesiunea Adunării generale a 
O.S.A., au adoptat o rezoluție în care 
solicită semnarea de urgență a unor 
acorduri de pace intre statele din 
America Centrală — transmite agen
ția Reuter. Totodată, documentul re
comandă statelor din regiune să se 
abțină de la orice acțiuni contrare 
eforturilor de pace în America Cen
trală întreprinse de „Grupul de la 
Contadora". în legătură cu rezoluția 
adoptată, reprezentantul Mexicului 
la O.S.A.. Rafael de la Colina, a 
precizat că miniștrii de externe din 
țările membre ale „Grupului de la 
Contadora" au convenit deja asupra 
unui proiect de acord de pace în 
America Centrală, proiect ce urmea
ză să fie înaintat țărilor centro-ame- 
ricane „ca bază de negocieri", rela
tează agenția.

BEIRUT 17 (Agerpres). — In re
giunea muntoasă din sud-estul Bei
rutului s-au înregistrat, joi după- 
amiază, noi tiruri violente de artile
rie, pozițiile armatei libaneze fiind 
supuse unui foc puternic, a anunțat 
postul de radio oficial libanez, citat 
de agenția France Presse. Aceeași 
sursă precizează că armata a ripos
tat tirurilor de artilerie trase de mi
lițiile druze ale Partidului Socialist 
Progresist.

Tunurile nu au încetat să tragă în 
întreaga regiune a Beirutului în 
noaptea de miercuri spre joi, men
ționează agenția France Presse.

disidenți ai acesteia, informează 
agenția Reuter. Luptele au loc ,în 
tabăra de refugiați palestinieni de la 
Baddaui, din apropiere de orașul 
Tripoli, nordul Libanului. în cursul 
luptelor au fost folosite piese de ar
tilerie și rachete, adaugă agenția.

PARIS 17 (Agerpres). — Avioane 
militare franceze îmbarcate pe port
avionul „Clemanceau" au bombardat, 
joi după-amiază, obiective situate la 
est de Baalbeck, a anunțat minis
trul francez al apărării, Charles 
Hernu, potrivit agenției France 
Presse. El a subliniat că obiectivul 
acestei misiuni este de a „preveni 
noi acțiuni teroriste împotriva for
țelor franceze din cadrul Forței mul
tinaționale din Liban", precizează 
agenția.

rază medie de acțiune din Europa — 
relevă agenția REUTER, care redă 
extrase din cuvîntarea șefului statu
lui român. „Ne adresăm din nou cu 
apelul către conducătorii Statelor 
Unite ale Americii și conducătorii 
Uniunii Sovietice, pentru renunțarea 
la amplasarea noilor rachete în Eu
ropa și la dezvoltarea celor existente, 
pentru trecerea la retragerea și dis
trugerea celor existente", a declarat 
Nicolae Ceaușescu.

POSTUL DE RADIO B.B.C. scoate 
în relief apelul adresat de președin
tele Nicolae Ceaușescu — în cuvin
tarea rostită la sesiunea Marii Adu
nări Naționale — conducătorilor 
S.U.A. și conducătorilor U.R.S.S. 
pentru renunțarea la amplasarea 
noilor rachete în Europa, pentru tre
cerea la retragerea și distrugerea ce
lor existente. A fost pusă în eviden
ță încă o dată, cu acest prilej, a ară
tat postul de radio britanic, politica 
externă independentă a României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, a adresat un apel la ra
țiune conducătorilor americani și 
sovietici, declarînd că „a avea în 
plus sau în minus citeva sute de ra
chete cu rază medie de acțiune nu se 
poate vorbi de un dezechilibru in ra
portul de forțe" dintre Statele Unite 
și U.R.S.S. — reliefează agenția 
FR ANCE PRESSE.

în cuvîntarea rostită la Marea 
Adunare Națională, consacrată peri
colului unui război nuclear — arată 
apoi agenția France Presse —. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a rele
vat că „renunțarea de către Statele 
Unite la amplasarea noilor rachete 
nu va produce nici un dezechilibru". 
Totodată, a adăugat președintele 
României, „retragerea și distrugerea 
de către Uniunea Sovietică chiar a 
totalității rachetelor cu rază medie 
de acțiune nu 'va duce la un dezechi
libru intre cele două părți", deoarece 
„ambele țări dispun de mijloace nu
cleare în stare să distrugă lumea de 
mai multe ori".

Potrivit președintelui României, 
„este necesar nu un acord care să 
pornească de la a lăsa celor două 
părți un număr egal de focoase nu
cleare cu rază medie de acțiune", ci 
un acord „care să pornească de la 
oprirea oricărui armament cu rază 
medie de acțiune în Europa".

BEIRUT 17 (Agerpres). — Joi au 
continuat luptele între combatanți ai 
mișcării palestiniene 
principala componentă 
ției pentru Eliberarea

„Al Fatah", 
a Organiza- 

Palestinei, și

subliniat și agenția 
presă A.N.S.A.. re-

GENȚIILE DE PRESA
e scurt

de șeful statului american Ia Seul, 
poliția sud-coreeană a arestat 29 
de participant! la acțiunile de pro
test. Represaliile nu i-au intimi
dat însă pe tineri ; ei și-au expri- 
mat nemulțumirea! față de politica 
antipopulară a autorităților, ase
menea manifestații — în cadrul 
cărora s-au produs ciocniri cu po
liția — desfășurîndu-se, timp de o 
săpțămînă, în 11 instituții 
vățamînt superior din Seul 
orașe.

ÎNGRIJORARE FAȚĂ DE 
TEREA ȘOMAJULUI.

I
ADUNAREA GENERALA A 

O.N.U. a aprobat proiectul de rezo
luție prezentat de grupul statelor 
latino-americane, prin care Marea 
Britanic și Argentina sînt chemate 
să angajeze negocieri în vederea 
reglementării pe cale pașnică a 
„conflictului de suveranitate" asu
pra Insulelor Malvihe (Falkland). 
Rezoluția solicită, din nou, bunele 
oficii ale secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
pentru soluționarea politică a aces
tui diferend.

ȘEDINȚE. La 17 noiembrie, la 
Geneva a avut loc o nouă ședință 
plehară a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. Ia negocierile privind limi
tarea armamentelor nucleare în 
Europa, relatează agenția T.A.S.S. 
în aceeași zi, la Geneva a avut loc 
și o ședință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile 
privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice.

ÎN LOCALITATEA TANZANIA- 
NĂ ARUSHA a avut loc o întîl-

nire a președinților Tanzaniei — 
Julius Nyerere. Kenyei — Daniel 
Arap Moi, si Ugandei — Milton 
Obote. consacrată examinării unor 
probleme financiare si comerciale 
în suspensie intre cele trei țări. 
După cum a anunțat președintele 
tanzanian. convorbirile s-au înche
iat cu un acord în problemele dis
cutate. Kenya și Tanzania au ho» 
tărît să redeschidă frontiera dintre 
ele. după sase ani de la închide
rea ei. Totodată. Kenya va putea 
utiliza din nou facilitățile portua
re și feroviare ale Tanzaniei pen
tru comerțul său de tranzit.

de in
și alte

CREȘ-
Comisia 

C.E.E. a subliniat într-un document 
remis Comitetului permanent al 
Pieței comune pentru probleme de 
muncă, preocuparea sa față de 
creșterea constanta a șomajului in 
rândurile femeilor, paralel cu spo
rirea șomajului global în ultimii 10 
ani în țările Comunității Economice 
(vest-) Europene. „Inegalitatea între 
bărbați și femei în domeniul posi
bilității de a obține un loc de 
că este flagrantă", subliniază 
sia în documentul amintit.

DIN CAUZA LIPSEI DE
Din Viena se relatează că. pentru 
prima oară de la începutul secolu
lui. din cauza lipsei de apă a fost 
oprită navigația ne Dunăre în sec
toarele în care marele fluviu euro
pean străbate teritoriul Austriei și 
al landului vest-german Bavaria.

mun- 
comi- IPOLIȚIA DIN SEUL a arestat 

în ultimele două luni peste 120 de 
conducători ai organizațiilor stu
dențești care au inițiat manifesta
ții în cadrul cărora s-au pronun
țat împotriva prezenței trupelor a- 
mericane in Coreea de Sud si a re
gimului dictatorial al lui Chun Du 
Hwan. După cum relatează agen
ția Jiji Tsusin, numai în ajunul și 
în cursul vizitei recente efectuate

a

expresie a voinței 
sale de a-si edifica viitorul intr-o lume 

a prieteniei si colaborării
Presa de peste hotare despre acțiunile de masă 

din tara noastrâ sub qenericul 
„TINERETUL ROMÂNIEI DOREȘTE PACEA"

Grandioasa manifestare „TINERETUL ROMÂNIEI DOREȘTE PACEA", 
priit care peste 100 000 de tineri fi copii din întreaga Românie — râs- 
punzind cu entuziasm chemării tovarășului Nicolae Ceaușescu, Apelului 
Frontului Democrației și Unității Socialiste — și-au exprimat, încă o dată, 
hotărirea de a face totul, alături de întregul popor, pentru apărarea 
dreptului suprem al omenirii la pace, la viață, a trezit un viu ecou in 
fluxul informațional al agențiilor

Zeci de mii de tineri și tinere din 
diferite județe ale României au luat 
parte la marea manifestare pentru 
pace a tineretului, au parcurs stră
zile centrale ale Bueureștiului pur- 
tind pancarte și lozinci care cheamă 
să se pună capăt cursei înarmărilor, 
să se spună un NU hotărît armelor 
nucleare, să se treacă la măsuri con
crete de dezarmare — scrie agenția 
T.A.S.S., adăugind : Marșul s-a în
cheiat cu o adunare la care partici
panții au adresat un Apel organiza
țiilor naționale, regionale și interna
ționale de tineret din Europa che- 
mind să se depună toate eforturile 
pentru preintimpinarea catastrofei 
nucleare, pentru asigurarea păcii pe 
pămînt.

POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE POLONEZE au transmis 
relatări și imagini din timpul marii 
demonstrații de la București a tine
retului român. Au fost subliniate 
amploarea acestei acțiuni și ampla ei 
semnificație. s ,

în Franța, ziarul „L’HUMANITE" 
a relevat că la manifestarea pentru 
pace care a reunit la București 
100 000 tineri s-a protestat împotriva 
amplasării in Europa a noilor rache
te cu rază medie de acțiune și s-a 
cerut distrugerea tuturor armelor de 
acest tip deja instalate. Ziarul a in
serat extrase din Scrisoarea adresată 
secretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite prin care se face 
apelul ca O.N.U. să-și intensifice e- 
forturile in direcția opririi cursei 
înarmărilor, a eliminării pericolelor 
unui război mondial.

Despre manifestația tineretului ro
mân au informa), la rindul lor. zia
rele franceze „LE MONDE" și „LE 
COTIDIEN DE PARIS".

La rindul ei, agenția FRANCE 
PRESSE a relatat : La o manifestație 
pentru pace desfășurată la București 
au participat 100 000 de tineri care 
au protestat împotriva desfășurării 
in Europa a noilor rachete cu rază 
medie de acțiune si au cerut distru
gerea tuturor armelor de acest tio in
stalate pină acum. Agenția franceză 
de știri se oprește, de asemenea, asu
pra Scrisorii ' adresate secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite prin care organizația este che
mată să-și intensifice eforturile țn 
direcția opririi cursei înarmărilor.

La Harare (Zimbabwe). ziarul

r

APA. I

de presă, în paginile ziarelor străine. 
„THE HERALD", Însorind in pagini
le sale o relatare despre manifesta
rea tineretului reman pentru pace, a 
accentuat asupra marelui număr de 
particiosaiti la această acțiune, care 
s-au pronunțat pentru eliberarea Eu
ropei de arma nucleară.

Arătînd că peste 100 000 de tineri 
au luat parte la manifestația pentru 
pace de 
britanică _______ __
participants purtau drapele Româ
niei și pancarte in care se exprima 
adeziunea fierbinte la politica ex
ternă a Partidului Comunist Român.

Punind în evidență masiva parti
cipare a tineretului român la de
monstrația pentru pace, agenția 
americană UNITED PRESS IN
TERNATIONAL, relevă că tinerii au 
străbătut principalele bulevarde ale 
Capitalei purtîpd drapele naționale 
și stindardul partidului, precum și 
pancarte pe care sd putea citi : „Un 
NU hotărît amplasării de noi rachete 
in Europa 1", „Da retragerii și distru
gerii celor existente I“.

Tineretul — relevă agenția U.P.I. 
— a adresat un Mesaj președintelui 
Nicolae Ceaușescu in. care își declară 
„adeziunea entuziastă" la politica sa 
de pace.

Relatind despre Scrisoarea adre
sată secretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite, U.P.I. citează 
pasajul prin care participanții arată 
că este timpul ca O.N.U. să devină o 
tribună reală'a voinței de pace a na
țiunilor ...
privind crearea in ____ ____
a unui organism internațional în
vestit cu dreptul de a controla și 
inspecta realizarea întocmai a măsu
rilor de încetare a cursei înarmărilor 
și de dezarmare și propunerea privi
toare la înființarea unui organism 
special pentru bune oficii, mediere 
și conciliere.

Relevînd intensa activitate pen
tru pace 
personal 
Ceaușescu, 
PAIS". cel mai important din 
tă țară, a relatat pe larg 
ampla manifestare împotriva 
iului a tinerilor din România.

în Brazilia, ziarul „O ESTADO DE 
SAO PAULO" și-a informat, la rîn- 
dul său. cititorii despre acțiunea pen
tru pace a tineretului din România.

la București, agenția 
REUTER precizează că

și sprijină propunerea 
cadrul O.N.U.

intensa activitate pen- 
desfășurâtă de România, 
de președintele Nicolae 

ziarul Uruguayan „EL 
aceas- 
despre 
râzbo-
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LA RAȚIUNE, LA ACȚIUNE POLITICĂ RESPONSABILĂ
(Urmare din pag. !■)

Tocmai de aceea, 
președintelui României 
tuit intr-o nouă și vibrantă che
mare la rațiune, la luciditate poli
tică, într-un înflăcărat îndemn de 
a se acționa, cu maximum de 
fermitate și hotărîrc, acum, pină 
nu este prea tirziu, pentru a se opri 
amplasarea noilor rachete și dez
voltarea celor existente, de a se face 
totul pentru a se salva continentul, 
întreaga omenire de la catastrofă, 
pentru a se apăra dreptul suprem 
al oamenilor și al popoarelor — la 
existență, la viață, la libertate, 
independență și pace.

Cu deplin temei și cu cea 
mare claritate; cu fermitatea pro
prie militantului revoluționar.

•munist, președintele României, to
varășul . Nicolae Ceaușescu. a pus 
în lumină adevărul că încercările 
de a se justifica instalarea noilor 
rachete prin declarații că aceas
ta va accelera . dezarmarea nu
cleară. va sluji păcii nu au alt 
scop decît de a «ascunde realitatea, 
a adormi vigilenta și a abate atenția 
popoarelor de la marea primejdie 
pe care o reprezintă noile rachete. 
Popoarele au dreptul să cunoască 
realitatea așa cum este. Și reali
tatea, adevărul sint că rachetele nu 
servesc și nu not servi păcii, ci. 
dimpotrivă, slujesc distrugerii, nu 
fac decît să sporească nemăsurat 
pericolul unei conflagrații, cu ur
mări incalculabile.

Popoarele sînt cu totul îndrep
tățite să se întrebe — de ce se 
manifestă atita insistență, atîta ne
răbdare in amplasarea noilor ra
chete ? Este oare un asemenea curs 
în interesul păcii, în interesul des
tinderii și al securității ? Așa cum 
pe bună dreptate, cu înțelepciune 
politică și cu logică de nezdruncinat 
spunea în cuvintare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nn ar fi 
mai bine, mai rațional si mai nece
sar. nu ar fi cu adevărat în intere
sul popoarelor, al omenirii să se do
vedească aceeași grabă și nerăbdare 
pentru realizarea unui acord în ve
derea neamplasării rachetelor ?

cuvintarea 
s-a consti-

mai
co-

O întrebare — dar, de fapt, un în
demn la reflecție, la responsabilita
te. la acțiune politică eficientă pen
tru a se opri din timp cursa spre 
prăpastie. Pe bună dreptate pre
ședintele nostru avertizează asupra 
pericolului real, de extremă gravi
tate. pentru soarta civilizației, a 
omenirii înseși, ca rachetele, arme
le atomice să ajungă in mina unor 
elemente iresponsabile sau să fie 
folosite ori declanșate din greșeală.

în lumina acestor considerente 
fundamentale. România socialistă a 
adresat din nou. prin glasul pre
ședintelui ei, conducătorilor, S.U.A. 
și U.R.S.S. apelul de a renunța la 
amplasarea noilor rachete și la dez
voltarea celor existente, de a trece 
ta retragerea și distrugerea celor 
care sînt deja amplasate. Sint bine 
cunoscute diferitele propuneri for
mulate de conducători de state și de 
guverne, de lideri politici în vede
rea realizării unui acord corespun
zător la negocierile sovieto-ameri- 
cane de la Geneva. Se știe, de ase
menea, că atit U.R.S.S., cit și S.U.A. 
au avansat propuneri considerate 
de România, și nu numai de Româ
nia, ca oferind posibilitatea ajunge
rii la o înțelegere acceptabilă am
belor părți. Toate acestea îndreptă
țesc aprecierea că este incă posibil 
să se realizeze un acord, esențial 
fiind să nu se irosească nici o șansă 
existentă în această privință, să nu 
se întreprindă nimic care să pună 
in periool soarta continentului.

Este cunoscut că ambele părți 
dispun fiecare de mijloace nu
cleare în măsură să distrugă pla
neta de mai multe ori. în a- 
ceste condiții, citeva sute de ra
chete cu rază medie de acțiune în 
plus sau în minus nu pot. în nici 
un caz. produce un dezechilibru în 
raportul de forțe dintre cele două 
mari puteri. Dimpotrivă, așa cum 
România a arătat in repetate 
rinduri și cum s-a reafirmat și de 
această dată de la tribuna Marii 
Adunări Naționale, este necesar să 
se acționeze cu toată hotărirea pen
tru ca, după oprirea amplasării noi
lor rachete să se treacă în conti
nuare la reducerea armamentelor 
nucleare, la realizarea unui echili
bru al acestor armamente si al tu-

t-uror armamentelor. în general, la 
un nivel cît mai redus. Numai pe 
această cale, prin realizarea unui 
acord care să prevadă, în ultimă 
instanță, oprirea amplasării și dis
trugerea oricărui armament cu rază 
medie de acțiune pe continent, se 
poate deschide calea unei Europe 
eliberate de spectrul catastrofei nu
cleare.

Tot atît de clar și deschis, pre
ședintele României a subliniat din 
nou că prin instalarea noilor 
rachete se încalcă tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare, 
se deschide calea ca noi state 
să treacă la producerea sau procu
rarea de arme nucleare. Este evi
dent că, i.n asemenea condiții, orice 
stat nu va putea fi oprit de a pro
duce tot ceea ce consideră necesar, 
inclusiv armament nuclear, pentru 
a-și apăra independența și exis
tența- Desigur, așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România socialistă, poporul român 
nu doresc o asemenea cale — dim
potrivă, România, ponorul nostru 
considerînd că trebuie făcut totul 
pentru a determina să se renunțe 
la măsurile de natură să ducă la 
proliferarea armelor nucleare, cu 
inerentul și imensul risc al distru
gerii întregii planete.

Marile mișcări și 
antinucleare care se 
prezent in Europa, 
continente, atestă că 
sitate arzătoare este 
înțeleasă, că ea 
tă de cercuri tot mai ample, 
în același timp, președintele Româ
niei a apreciat, pe bună dreptate, 
că popoarele nu și-au spus ultimul 
cuvint. că ele pot și trebuie să facă 
mai mult pentru a opri drumul spre 
catastrofa nucleară în Europa. 
Tocmai fiind cunoscut rolul parla
mentelor ca exponente ale opiniei 
publice, ale voinței popoarelor, 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România a adop
tat Apelul către parlamentele și 
parlamentarii din statele europe
ne. S.U.A. și Canada. Totodată, în 
viziunea generală a României 
socialiste, a președintelui său. 
se impune împletirea tot mai 
strînsâ a luptei maselor popu-

demonstrații 
desfășoară în 
ca și pe alte 
această nece- 
tot mai larg 

este împărtăși- 
tot

lare cu trecerea la o politică nouă 
din- partea guvernelor, a factorilor 
de decizie ai statelor, în concor
danță cu interesele primordiale ale 
întregii umanități.

In numele poporului român, care 
prin marile 
desfășurate 
patriei și-a 
neabătută de 
țării unui holocaust nuclear, forul 
legislativ suprem al României so
cialiste, pornind de la necesitatea 
că nu trebuie eu nici un chip ac
ceptată politica faptului împlinit, a- 
dresează chemarea de a se inten
sifica și multiplica eforturile pen
tru realizarea unui acord echitabil 
la negocierile de la Geneva, care să 
împiedice instalarea noilor rachete, 
să ducă la retragerea și distrugerea 
celor existente.

Totodată, luind 
re eventualitatea 
negocieri nu se va............. ......
timp la un asemenea acord. Marea 
Adunare 
punerea 
mesajele 
Nicolae 
U.R.S.S.
pînă la .
începutul anului 1985 ampla
sarea noilor rachete americane 
și in acest răstimp Uniunea Sovie
tică. la rindul ei. să oprească des
fășurarea de noi rgchete. redueînd. 
totodată, așa cum E z cr.gzict. c 
parte din 
le urmînd 
realizarea 
zătoare.

„Marea

mitinguri și adunări 
pe întreg cuprinsul 
manifestat voința sa 
înlăturare a amenin-

în considera- 
cînd la aceste 
putea ajunge la

Națională reafirmă pro- 
României, formulată in 
adresate de președintele 

Ceaușescu conducătorilor 
și S.U.A.. de a se amina 
sfirșitul anului 1984 și 

anului 1985 
rachete s

S-a angajat, o 
cele existente, negocieri- 
să fie continuate pină la 
unei înțelegeri corespun-

Adunare Națională — se 
spune în Apelul forului legislativ 
suprem al României — își exprimă 
convingerea că fie și un asemenea 
acord ar răspunde intereselor de 
securitate a celor două părți, reali
zării unui echilibru nu prin creș
terea, ci prin reducerea armamen
telor șl ar fi salutat cu satisfacție 
de popoarele din Europa și Ame
rica de Nord, de opinia publică 
mondială". într-adevăr, oricît de 
îndelungate și complicate ar fi tra
tativele, ele sînt incomparabil de 
preferat conflictelor militare și. cu 
atît mai mult, unui conflict purtat 
în condițiile existenței arsenalelor

nucleare, cu imensele distrugeri și 
pierderi de. vieți pe care le implică.

în spiritul aceleiași profunde pre
ocupări fată de destinele popoare
lor Europei și lumii. Marea Aduna
re Națională face apel la parlamen
tele din țările europene, din S.U.A. 
și Canada de a acționa cu înaltă 
responsabilitate pentru prezentul și 
viitorul continentului european si 
ale întregii lumi, pentru a determi
na guvernele din țările unde ur
mează a fi instalate noile rachete 
să renunțe ia acceptarea acestora 
pe teritoriul lor. care nu trebuie să 
devină baza unui atac cu arme nu
cleare.

Este convingerea fermă a poporu
lui nostru, pusă din nou in evidență 
în cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită în cadrul sesiunii 
Marii Adunări Naționale, că stă pe 
deplin in puterea popoarelor, ade
văratele făuritoare ale istoriei,’ să 
oprească politica spre război și ca
tastrofă nucleară, să asigure o poli
tică nouă, de colaborare, dezarma
re și pace. Aceasta impune, mai 
mult ca Pricind, ca mișcările anti
nucleare din Europa și de pe întreg 
globul, statele. guvernele, parla
mentele. forțele social-politice cele 
mai largi de pretutindeni să acțio
neze și mai intens, in și mai strin- 
să unitate, pe deasupra oricăror 
deosebiri de convingeri și păreri fi
lozofice și politice, ori de orindui- 
re, pentru a se asigura o perspecti
vă de dezvoltare pașnică fiecărei 
națiuni europene, tuturor națiunilor 
lumii.

Prjn glasul președintelui său. de 
la înalta tribună a Marii Adunări 
Naționale, poporul nostru si-a rea
firmat angajamentul solemn de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
apărarea dreptului său suo-em. a 
dreptului suprem al tuturor popoa
relor — la existentă, la libertate si 
independență, la pace, la viață. Po
porul român. România socialistă 
nutresc încrederea nestrămutată că 
prin forța unită a popoarelor lunta 
dreaptă pentru pace, pentru viață 
poate fi ciștigată și acestei lupte 
drepte ii vor consacra cu aceeași 
vigoare și energie, ca și pină acum, 
toate forțele.

Romulus CAPLESCU
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