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Convorbiri între președinții Nicolae Ceaușescu
și Mohamed Khouna Ould Haidalia

La Palatul Consiliului de Stat au 
continuat, vineri dimineața, convor
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și lo- 
cotenent-colonel Mohamed Khouna 
Ould Haidalia. președintele Comite
tului Militar de Salvare Națională, 
șef al statului Republica Islamică 
Mauritania.

Cea de-a doua rundă de convor
biri a fost consacrată examinării 
unor probleme majore din sfera 
vieții internaționale.

De ambele părți s-a exprimat 
profunda îngrijorare față de încor
darea gravă la care s-a ajuns în 
relațiile internaționale, urmare direc
tă a intensificării cursei înarmări
lor — îndeosebi a înarmărilor nu
cleare —. a politicii de forță si de 
amenințare cu forța, de amestec în 
treburile interne, a menținerii unor 
puternice focare de tensiune în di
ferite zone ale lumii și apariției al
tora noi. a adîncirii continue a de
calajelor dintre țările bogate si cele 
sărace. în timpul convorbirilor a 
fost relevată necesitatea unirii e- 
forturilor si a conlucrării tot mai 
strînse a tuturor popoarelor, a for
țelor progresiste de pretutindeni în 
vederea opririi agravării situației 
internaționale, pentru promovarea 
unei politici de dezarmare, de des
tindere. colaborare și pace.

în acest context, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, în 
mod deosebit, pericolul grav pe 
care-1 reprezintă pentru pacea lumii 
amplasarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune in Europa, subli- 
niîndu-se că trebuie să se țină seama 
de voința opiniei publice, a popoare
lor — care nu doresc și nu vor noi 
arme nucleare și care, in mari ma
nifestații și acțiuni de masă, se pro
nunță ferm pentru dezarmare, pen
tru pace.

Un loc important l-au ocupat, în 
cadrul convorbirilor, problemele li
chidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale. S-a apreciat că trebuie să se 
facă totul pentru promovarea unor 
relații economice bazate pe deplina 
egalitate și echitate, care să asigure 
progresul mai rapid al tuturor țărilor 
și, in mod deosebit, al celor rămase 
în urmă, să înlesnească accesul larg 
al tuturor popoarelor la cuceririle 
științei și tehnicii înaintate. în ace
lași timp, a fost evidențiată impor
tanța deosebită pe care o au dezvol
tarea continuă a cooperării dintre 
țările în curs de dezvoltare. întă
rirea solidarității și unității lor de 
acțiune, inclusiv prin organizarea
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unei conferințe la nivel înalt a aces
tor țări.

S-a efectuat, de asemenea, un am
plu schimb de vederi asupra unor 
probleme complexe, care preocupă 
continentul african. A fost relevat 
rolul ce revine Organizației Unității 
Africane în întărirea colaborării și 
solidarității dintre țările continentu
lui, în soluționarea pașnică a proble
melor litigioase care mai exiștă în
tre unele dintre aceste state. în îm
plinirea aspirațiilor de progres și 
bunăstare, de dezvoltare liberă și 
independentă a popoarelor Africii. în 
ceea ce privește Namibia, au fost re
afirmate solidaritatea militantă și 
sprijinul ferm ale României și Mau- 
ritaniei față de lupta dreaptă a po
porului acestei țări, sub conducerea 
S.W.A.P.O. — unicul său reprezen
tant — pentru libertate și indepen
dență. pentru lichidarea totală a po
liticii de discriminare rasială și de 
apartheid în Africa.

Referindu-se la situațiile conflic- 
tuale existente în diferite zone ale 
globului, inclusiv în Africa, a fost 
evidențiată necesitatea rezolvării a

I *

cestora numai pe calea negocierilor, 
prin tratative, evitîndu-se soluțiile 
militare, confruntările armate. în 
acest context, s-a relevat importanța 
intensificării eforturilor pentru in
staurarea unei păci globale, -juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, pe 
baza retragerii Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate in urma răz
boiului din 1967, a recunoașterii 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian la autodeterminare — in
clusiv la constituirea unui stat pro
priu. independent —, a asigurării și 
garantării securității și dezvoltării li
bere. independente a tuturor statelor 
din zonă. S-a relevat, totodată, im
portanța retragerii Israelului din Li
ban, a respectării independentei, su
veranității și integrității teritoriale 
ale acestui stat, a realizării unei 
largi reconcilieri naționale a forțelor 
politice și sociale din țară, astfel in
cit poporul libanez să-și poată re
zolva singur problemele.

S-a reliefat, totodată, importanța 
încetării grabnice a războiului dintre 
Iran și Irak și a trecerii la regle

mentarea problemelor existente pe 
calea negocierilor, pentru a se ajunge 
la restabilirea relațiilor de bună ve
cinătate și prietenie dintre cele două 
popoare, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii. înțelegerii și stabilității 
in această zonă și în întreaga lume.

Convorbirile au pus. de asemenea, 
în lumină convergența punctelor de 
vedere ale celor două țări in majori
tatea problemelor abordate, îndeosebi 
in ce privește necesitatea creșterii 
rolului O.N.U.. al țărilor mici și mij
locii, al țărilor în cura de dezvoltare 
și celor nealiniate in dezbaterea și 
soluționarea problemelor internațio
nale actuale. A fost reafirmată hotă- 
rirea României și Mauritaniei de a 
Întări conlucrarea pe plan internațio
nal și de a-și aduce contribuția ac
tivă la reglementarea justă, demo
cratică a problemelor majore ale vie
ții internaționale, la promovarea pă
cii. securității și cooperării în întrea
ga lume.

Convorbirile Intre cei doi șefi de 
stat au loc într-o atmosferă cordială, 
de prietenie și înțelegere reciprocă.

Unitatea poporului în jurul partidului, 
al secretarului său general - izvor de 
permanentă tărie a orînduirii noastre, 
uriașă forță a construcției socialiste 
PATRU ANI DE LA CONGRESUL AL XII-LEA AL P.C.R.

Îndeplinirea cu succes a tuturor obiectivelor dezvoltării 
economico-sociale a societății noastre, înfăptuirea fermă a poli
ticii interne și externe a partidului și statului impun o activitate 
susținută în toate domeniile pentru unirea forțelor întregului 
nostru popor - aceasta constituind garanția înfăptuirii nea
bătute a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, a Pro
gramului de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Fila desprinsă din calendar ne 

arată că astăzi se împlinesc patru 
ani de la Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, eveni
ment de importantă istorică funda
mentală. care a adoptat hotăriri de 
uriașă însemnătate pentru mersul 
înainte al patriei, pentru destinele 
României socialiste. Situîndu-se în
tr-o relație de firească continuitate 
cu celelalte forumuri supreme ale 
comuniștilor români, care au urmat 
istoricului Congres al ÎX-lea. cel 
de-al XII-lea Congres a redimen- 
sionat strategia dezvoltării Româ
niei. conferindu-i caracteristici noi. 
modeme, adecvate cerințelor dez
voltării economico-sociale a patriei 
și legităților evoluției lumii contem
porane. Acest forum comunist a fă
cut nu numai aprecieri multilatera
le asuipra prefacerilor din economie 
și din viața socială, ci a deschis 
largi perspective operei de con
strucție socialistă pînă către anul 
2000. Programele-directivă adopta
te de către Congres ilustrează pre
ocuparea și capacitatea partidului 
nostru, a secretarului său general 
de a sesiza fenomenele noi, facto
rii decisivi ai dezvoltării, de a sta
bili în toate domeniile de activitate 
direcții clare pentru viitor.

Ideea centrală a documentelor 
Congresului al XII-lea, îmbogățite 
prin documentele Conferinței Na
ționale. ale altor forumuri ale de
mocrației noastre de partid si de 
stat, care au avut loc în ultimii ani. 
este cea privitoare Ia continuitatea 
procesului de dezvoltare a Româ
niei. Din Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gres, din celelalte cuvîntări și ex
puneri ale secretarului general al 
partidului reiese cu limpezime că 
marile realizări obținute de po
porul nostru, sub conducerea parti
dului, în opera de edificare a noii 
orînduiri trebuie să constituie te
meiul unor înfăptuiri si mai mari, și 
mal importante, că în noua etapă a 

Pentru pace! Pentru viață ! Pentru viitorul omenirii! 

NU ESCALADĂRII ÎNARMĂRILOR NUCLEARE!

Unanimă și deplină aprobare față de cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de înflăcăratele sale chemări la acțiune pen
tru apărarea păcii, față de Apelul Marii Adunări Naționale
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istoriei țării se impune valorificarea 
superioară a tuturor resurselor ma
teriale și umane, pentru ca Româ
nia să urce trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație. Importanța 
deosebită, istorică a Congresului al 
XII-lea este aceea de a fî fixat ca 
obiectiv de bază al acestei etape

realizarea nnel noi calități a mun
cii. trecerea la un nou stadiu, su
perior. de dezvoltare a patriei 
noastre.

Atit în stabilirea unei strategii 
de dezvoltare realiste, adaptate po
sibilităților României de azi, cerin
țelor sale de progres neîntrerupt, 
cit șl in mobilizarea energiilor în
tregului popor Ia realizarea obiecti
velor calitative ale actualului cin
cinal, o contribuție hotăritoare a 
înscris secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Personalitatea sa puternică, spiri
tul revoluționar, cutezanța in gin- 
dlre și-au pus amprenta inconfun- 

dabilă pe spiritul și faptele acestor 
ani. luminind o epocă de mărețe 
înfăptuiri, propulsind continuu ac
tivitatea de edificare a noii socie
tăți.

Justețea si realismul acestei con
cepții sînt reliefate de realizările 
poporului nostru in acești ani. Pe
rioada care a trecut de la Congres, 
deși marcată de influentele negative 
ale crizei economice mondiale, care 
intrucitva s-au resimțit si in țara 
noastră, a consemnat succese re
marcabile în dezvoltarea de an
samblu a economiei ; a continuat 
procesul de dezvoltare și moderni
zare a forțelor de producție, de re
partizare a lor armonioasă pe întreg 
teritoriul țării, s-au obținut rezul
tate bune in creșterea eficienței 
activității economice. în valorifica
rea complexă, superioară a tuturor 
resurselor de care dispunem, in 
modernizarea structurii economiei 
naționale, prin orientarea mai preg
nantă a acesteia spre acele ramuri 
și subramuri care asigură utilizarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor, energiei si combustibi
lilor.

Tocmai ca urmare a acestui pro
ces complex de dezvoltare, anul 
acesta, în industrie planul s-a în
deplinit pină acum in bune con
diții, realizindu-se un ritm de 
creștere a producției industriale 
de circa 5 la sută. In agricultură, 
deși în condiții de secetă, s-au ob
ținut pe ansamblu rezultate satis
făcătoare. Succese remarcabile au 
fost obținute si în activitatea de 
cercetare. în învățămint. în cultură, 
în toate celelalte domenii ale vieții 
economice si sociale.

In conformitate cu orientările 
Congresului al XII-lea, în toată a- 
ceastă perioadă s-au manifestat per
severență și consecvență pentru în
făptuirea prevederilor privind creș-
(Continuare in pag. a IV-a)

în cea de-a treia rundă de convor
biri, care a avut loc în după-amiaza 
zilei de vineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și locotenent- 
colonel Mohamed Khouna Ould 
Haidalia, președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională, șef al 
statului Republica Islamică Maurita
nia, au reluat examinarea unor as
pecte importante ale dezvoltării și 
aprofundării relațiilor dintre Româ
nia și Mauritania.

O atenție specială a fost acordată 
problemelor legate de diversificarea 
raporturilor economice. Membrii ce
lor două delegații au informat pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Khouna Ould Haidalia 
asupra concluziilor întilnirilor de 
lucru, asupra înțelegerilor stabilite 
în timpul convorbirilor purtate in 
aceste zile la București. In spiritul 
indicațiilor și orientărilor convenite 
la nivel înalt, se are în vedere ini
țierea unor noi acțiuni de colaborare 
și cooperare în domeniile pescuitu
lui, hidraulicii, agriculturii, indus
triei alimentare, minelor, mașinilor 
agricole, construcțiilor și reparațiilor 
navale, în transporturi și telecomu
nicații. De asemenea, s-a exprimat 

dorința de a se iniția acțiuni de 
cooperare și colaborare în domeniul 
științei și tehnologiei, precum și al 
asistenței medicale.

Cei doi președinți au apreciat re
zultatele la care s-a ajuns în cadrul 
întilnirilor de lucru dintre membrii 
delegațiilor română și mauritâniană. 
Totodată, s-a indicat ca organele de 
resort să studieze, in continuare, căi 
și modalități concrete, eficiente de 
lărgire și diversificare a cooperării 
româno-mauritaniene, pe baze re
ciproc avantajoase, de deplină egali
tate. A fost afirmată, și cu acest pri
lej, hotărîrea României și Maurita
niei de a dezvolta continuu raportu
rile bilaterale, menite să servească 
intereselor de progres și prosperitate 
ale celor două popoare, cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării interna
ționale.

La convorbiri, care se desfășoară 
Intr-o atmosferă cordială, de stimă 
și înțelegere reciprocă, participă :

Din partea română — tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Birlea, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și coo

perării economice internaționale, 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Ion Lăzărescu, 
ministrul minelor, Marin Capisizu, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Florea Dumitrescu, minis
tru secretar de stat, consilier al pre
ședintelui Republicii, Constantin 
Mitea, consilier al președintelui Re
publicii, Petre Tănăsie, director în 
Ministerul Afacerilor Externe. Dimi- 
trie Stânescu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al României în Mauri
tania.

Din partea mauritaniană — Anne 
Amadou Babaly, membru al Comi
tetului Militar de Salvare Națională, 
ministrul industriei și minelor, Ah
med Ould Minnih, membru al Co
mitetului Militar de Salvare Națio
nală, ministrul afacerilor externe și 

Astăzi, în jurul orei 10,30 posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct de la Palatul Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România ceremonia semnării documentelor 
oficiale româno-mauritaniene.

cooperării, Mohamed Lemine Ould 
N’Diayane, membru al Comitetului 
Militar de Salvare Națională, adjunct 
al ministrului pescuitului și econo
miei maritime, Ahmed Ould Zein, 
ministrul planului și amenajării teri
toriului, Mohamed Abderrahmane 
Ould Saibott, director de cabinet al 
președintelui Comitetului Militar de 
Salvare Națională, Mohamed Lemine 
Chebih Ould Melainine, consilier al 
președintelui Comitetului Militar de 
Salvare Națională, Yahdih Ould Sid 
Ahmed, ambasadorul Republicii Isla
mice Mauritania în România, Dah 
Ould Abdi, consilier de presă la ca
binetul șefului statului, Mohamed 
Mahmoud Ould Mohamed Val, direc
torul Direcției Europa din Ministerul 
Afacerilor Externe și Cooperării, 
Thiam Abdoul, directorul industriei, 
Abdel Kader Ould Salah, directorul 
minelor.

UNIREA
o idee cardinală, o necesitate vitală,

din milenii, pentru milenii
Dorul si visul de unire au umplut 

totdeauna cugetele românești. Unita
tea a devenit un comandament, un 
țel, o coordonată a istoriei româ
nești, ca și continuitatea pe pămintul 
dacic, ca și neincetata luptă pentru 
independență. Cronicarul Gr. Ureche, 
încă din prima jumătate a celui de-al 
saptesprezecelea veac, replica ho- 
tărît și energic băsnuitorilor duș
mani : „Am fost tot un loc și o țară". 
Un loc și o țară românească. Coresi 
tipărea cărți pentru toți românii, iar 
Mihai Viteazul împlinea, dintr-o 
străfulgerare de spadă, o unitate sta
tală românească, pe teritoriul Daciei, 
unite de la Burebista și Decebal, pe 
teritoriul provinciei romane Dacia 
Felix, pe teritoriul întreg unde s-a 
zămislit, prin simbioză daco-romanâ, 
poporul român. Unitatea era. este și 
va fi dictată de geografie ; unitatea 
s-a rostit prin etnic, prin limbă, prin 
cea mai perfect unitară din toate 
limbile vorbite pe acest continent eu
ropean, prin obiceiuri și datină, prin 
însușirile fizice și morale, prin as
pirații și modalități de a concepe 
viata și de a trăi istoria. Aș zice că 
pămîntul însuși armonic structurat 
ca o cetate, cetatea patriei române, 
a impus această unitate, între rîuri 
carpatine, care izvorăsc din piscu
rile înalte ale Carpaților păduroși și 
se-ncovoaie ca niște brațe spre Du
nărea bătrînă, ca să încingă tot pă
mîntul românesc, să îmbrățișeze, vi
guros și tandru totodată, tot acest 
„picior de plai și gură de rai“. munte, 
plai, podiș, șes pe care de două mi
lenii neîntrerupt trăim, muncim, con
struim, ne apărăm libertatea și 
dreptul la existență și visăm viitorul. 
In curgerea veacurilor, unitatea ro
mânească a funcționat neîntrerupt 
ca o necesitate și ca o permanență. 
In fiecare ceas de primejdie, ea a 
devenit o conștiință și o lege a exis
tenței înseși, o idee-forță. Clnd

Dumitru ALMAȘ

migrațiile popoarelor au înfipt gheare 
de dureroasă stăpînire în teritoriul 
nostru, ideea unirii ne-a salvat. Cind 
au năvălit cuceritori dinspre cele 
patru zări, ideea de unire ne-a în
flăcărat in luptă, dirza luptă de a- 
pârare. Strădania seculară pentru 
scuturarea jugului străin, de orice 

1918-1989
natură, n-a fost altceva decît o prac
tică istorică a solidarității, a unirii 
românești întru înfruntarea primej
diei externe. Fulgerarea de lumină 
din 1600, prin spada lui Mihai Vi
teazul, a însemnat prima biruință 
practică a acestei idei, a acestei legi 
istorice, spre care au tins și Mircea 
cel Bătrîn, și Iancu de la Hunedoara, 
si Ștefan cel Mare, si Petru Rareș, și 
Matei Basarab. și Constantin Brîn- 
coveanu. Dacă istoria nu ne-ar fi o- 
bligat a sîngera. trăind despărțiți sub 
două sau trei stăpîniri străine, poate 
n-am fi făcut din unitatea națională 
o lege a însăși existentei noastre. 
Un trup nesfîrtecat de cuțitele dez

membrării, un trup întreg nu strigă 
de durere. Miron Costin, in poema 
despre viata și istoria poporului 
român, scrisă in versuri polone, ape
lează și slăvește această unitate, fo
losind-o ca un argument politic în
tru apărarea poporului român. Di- 
mitrie Cantemir cuprinde pe toți 
românii, frații săi, în același „Hronic 
al romano-moldo-vlahilor". Cu tre
cerea fiecărui an. ideea unității și-a 
adincit rădăcinile in conștiința po
porului și a înflorit în fapte tot mal 
închegate, mai eficiente, mai în
drăznețe. Cînd sabia luptei pentru 
libertate și unitate a fost nevoită să 
Încremenească in teacă, pana i-a luat 
locul și cultura a continuat să între
țină cu și mai multă vigoare șl să 
hrănească ideea de unitate prin 
limbă si cultură. Brîncoveanu a ti
părit cărți pentru toți românii, ca și 
Coresi, și a construit opere de artă 
în Transilvania, la Sîmbăta și Făgă
raș, ca și la București, Hurez și Mo- 
goșoaia. In veacul al XVIII-lea, Școa
la de la Blaj a devenit soarele 
izvoditor de nouă și puternică lumină 
românească. De aici au răsărit acele 
minți Înțelepte și sufletele aprinse 
de simțire românească pe nume Sa
muil Micu. Petru Maior. Gheorghe 
Șincai, loan Budai Deleanu. De aici, 
din Blaj. Sibiu, Brașov și Cluj, a 
venit Gheorghe Lazăr, luminos cti
tor de grai român pentru știință, fi
lozofie, literatură. Adică să grăiască 
îndrăzneț și fără tăgadă să pledeze 
pentru dreptul la unitatea și liberta
tea poporului și a statului român. 
Despre unitatea poporului român, 
conjugată cu dreptatea și indepen
denta. au pledat tot ce au creat cei 
mai vrednici fii ai poporului în pri
ma jumătate a veacului al XIX-lea, 
cei care au pregătit revoluția de la 
1848. întemeiat pe tot ce porunceau
(Continuare in pag. a V-a)
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UNIREA
eroice a întregului popor român

1

• •

loan 
trenul, 

cu trăsuri ori căruțe, 
După

- rodul voinței nestrămutate, al luptei

Momentul cel mai măreț al Marii Adunări de 
la Alba lulia a fost cel al proclamării, cu una
nimitatea voturilor, a unirii cu România, Discursurile 
ce s-au rostit atunci au dat glas gîndurilor și sim- 
țămintelor ce stăpîneau toate inimile și toate con
științele : că triumfa in acea zi dreptatea istoriei, 
că se implinea o nevoie legică prin unirea tuturor 
românilor - ca fiii aceluiași popor să trăiască uniți 
intr-o singură patrie, astfel incit intreaga lor ener
gie și capacitate să fie consacrate pe deplin pro
gresului și propășirii lor. Fiind adine însetat de 
libertate socială și națională, năzuind din toa
te fibrele ființei sale să trăiască liber și singur 
stăpîn pe soarta sa, poporul român dorea deopo
trivă ca în patria comună toți cetățenii ei să fie 
egali in drepturi și datorii.

Rememorind astăzi istoricul eveniment de acum 
65 de ani, poporul român este, cu justificat temei, 
mindru că aspirațiile cele mai inalte și visurile cele 
mai cutezătoare nutrite de făuritorii Unirii au fost 
împlinite și depășite in anii socialismului. Prin lupta 
întregului popor, condus de partidul său comunist, 
unitatea și libertatea națională proclamate la 1 De-

cembrie 1918 au fost întregite prin libertatea și 
dreptatea socială, prin egalitatea și puternica fră
ție a tuturor oamenilor muncii. Acționind cu inaltâ 
răspundere patriotică, în strinsâ unitate, înfăptuind 
neabătut politica partidului, in anii socialismului 
și cu deosebire in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea, poporul român a reușit, sub con
ducerea partidului comunist, a secretarului său ge
neral, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, să asigure 
o dezvoltare continuu ascendentă a țării, să spo
rească necontenit avuția națională și să așeze, ast
fel, trainice temelii independenței și suveranității na
ționale. S-a infăptuit, deopotrivă, idealul care a în
suflețit atitea generații al „domnirii poporului prin 
popor", s-a cimentat necontenit unitatea moral-po- 
litică a societății noastre socialiste, coeziunea oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate, na
țiunea socialistă infă)ișindu-se astăzi ca o unică 
și puternică conștiință, ca o unică și puternică voin
ță. Pe temelia acestor mărețe infăptuiri, poporul 
nostru privește cu încredere viitorul, hotârit să spo
rească cu noi valori și frumuseți moștenirea înain
tașilor.

O UNIRE DEPUNĂ
Șl PENTRU TOTDEAUNA

Din discursurile rostite 
la 1 Decembrie 1918 

la Marea Adunare Națională

„Dreptul națiunii române 
îl recunoaște 

lumea întreagă44
„Națiunile trebuiesc liberate. Intre aceste na

țiuni se află și națiunea română din Ungaria, 
Banat și Transilvania. Dreptul națiunii române 
de a fi liberată îl recunoaște lumea întreagă... 
Libertatea acestei națiuni înseamnă : unirea ei 
cu țara Românească (...). Această nouă unire, 
care de data asta va fi integrală și pentru eter
nitate, se face prin strălucita biruință a armelor 
purtate pentru civilizație, în numele unei con
cepții de viață superioară lumii ce se prăbușește. 
Este principiul libertății adevărate a tuturor 
murilor și cel al egalității condițiunilor de 
pentru fiecare individ al oricărei națiuni™

Unirea tuturor românilor într-un singur 
numai atunci va fi statornică și garantată
istoria mai departe a lumii, dacă va răspunde 
tuturor îndatoririlor impuse prin noua concepție 
a civtlizațiunii și ne va inspira datoria să nu pe
depsim progenitura pentru păcatele părinților și, 
ca urmare, va trebui să asigurăm tuturor neamu
rilor și tuturor indivizilor conlocuitori pe pămîn- 
tul românesc aceleași drepturi și aceleași dato- 
rinți".

nea- 
vlață

stat 
prin

Din discursul rostit de 
VASILE GOLDIȘ

.Acolo unde ți-e patria,W

acolo să-ți creezi fericirea44
„„.Astăzi venim și noi, adevărații reprezentanți 

ai muncitorimii române din Transilvania și Ba
nat, venim să declarăm în fața dv„ in fața Inter
naționalei socialiste și în fața întregii lumi că 
vrem unirea tuturor românilor. Noi vrem și sin
tem gata de a lupta cu toate mijloacele pentru 
înfăptuirea și apărarea unirii. Noi sintem prole
tari, ducem lupta socială de clasă, in lupta aceas
ta sintem solidari cu toți frații noștri de orice 
neam ar fi ei... Dar solidaritatea aceâsta n-o în
țelegem in așa fel ca să fim și pe mal departe o 
clasă fără importanță care n-are la dispoziție 
nici mijloace de afirmare și dezvoltare ; de aceea, 
cind aderăm la unirea tuturor românilor, voim 
totodată șl posibilitatea de dezvoltare a muncito
rimii române, voim să deschidem porțile largi ca 
în această țară românească nouă să se dezvolte 
și să progreseze și poporul muncitor român (...).

Social-democrația nu-i identică cu lipsa sim
țului național. Noi nu zicem «ubi bene ibi pa
tria», ci zicem că «acolo unde ți-e patria, acolo 
să-ți creezi fericirea vieții tale». Și noi n-avem 
teamă că poporul muncitor român, care a rupt 
acum cătușele unei robii seculare, nu va avea 
destulă putere ca și în România să-și asigure 
drepturile la o viață liberă. Cind aderăm la uni
re, nu o facem numai pentru că în interiorul nos
tru există simțul acesta, ci am convingerea fermă 
și conștiința clară că din postulatele luate în re
zoluția prezentată sint asigurate toate celelalte 
garanții pentru democratizarea României".

Din discursul rostit de delegatul socialist 
IOSIF JUMANCA

„Ne-am adunat să decidem 
liber asupra sorții noastre

„Națiunea română la toate evenimentele mari 
istorice in trecut, și astfel și astăzi, s-a adunat 
pentru a decide asupra sorții sale. Așa, onorată 
adunare, in anii 1848, cind era cea mai grea sar
cină asupra națiunii române, greutatea robotelor, 
s-a adunat pe Cimpia Libertății Ia Blaj și acolo 
Adunarea națională a luat hotărirea care avea să 
înfrunte iobăgia în care gemea sărmana națiune 
română. După dezrobirea noastră din iobăgie a 
urmat o altă iobăgie și mai mare, iobăgia sufle
telor noastre (■•■) Astfel, onorată adunare, la locul 
acesta sfințit de singele marilor noștri martiri 
v-ați adunat și d-voastră, ca să sfărîmați și cătu
șele robiei noastre spirituale, ale robiei noastre 
seculare și să decidem ca un popor liber asupra 
sorții noastre".

„Cea mai frumoasă 
cinstire a trecutului

— fapta pentru 
prezent și viitor"

„Libertatea și unitatea 
națională proclamate 
atunci le-am întregit 
acum prin libertatea 
și dreptatea socială"

VALENTIN VANCA din 
municipiul Satu Mare este 
un vechi militant al mișcă
rii comuniste și muncito
rești din țara noastră, 
membru de partid din anul 
1925. între alte momente' 
istorice memorabile la care 
a fost deopotrivă martor și 
participant activ de-a lun
gul vieții sale, ajunsă acum 
la venerabila virstă de 98 
de ani, se înscrie și acel 
nepieritor 1 Decembrie 1918 
de la Alba lulia. Zilele tre
cute l-am vizitat la locuința 
sa de pe strada Ghioceilor 
nr. 21/A din Satu Mare (unde 
trăiește înconjurat de afec
țiunea șl grija uneia din 
fiicele sale, Elisabeta Mas- 
tan, și ea în vîrstă de 65 
de ani), adresîndu-i rugă
mintea de a „reînvia" mo
mentele acelui glorios și 
înălțător act istoric la care 
a avut marea șansă și feri
cirea de a participa.

— Grupul de delegați din 
care am avut cinstea să 
fac și eu parte a plecat 
spre Alba lulia, într-o at
mosferă de puternică și vi
brantă însuflețire, cu o 
garnitură de tren care, pe 
parcursul întregului traseu 
a preluat din diferite stații 
multe alte grupuri de dele
gați ale localităților din Ar
deal. Mi-amintesc, ca și 
cum ar fi fost azi, ce 
însuflețire patriotică, ce 
emoție, fără putință de 
a o reda în cuvinte, ne-a 
cuprins pe toți cei ce ne 
îndreptam întru săvîrșirea 
acelui moment, cu conștiin
ța că aveam să pecetluim 
cea mai măreață pagină 
din istoria neamului nostru. 
Trenul nostru, în plin mers, 
era învăluit' de steaguri 
tricolore fluturînd. Am a- 
juns cu bine pînă la 
Alba lulia. Era o vreme 
fără frig, ningea liniștit si 
bogat, pe jos așternindu-se 
un strat de zăpadă moale. 
Se adunaseră într-o at
mosferă febrilă zeci de mii

de oameni care nu puteau 
de bună seamă încăpea cu 
toții în sala dezbaterilor. 
Delegatul grupului nostru, 
care se afla în sala dezba
terilor, era Romul Marchiș. 
Eu eram afară cuprins in 
uriașa mulțime care cu 
toată.moina zăpezii își ma
nifesta bucuria și satisfac
ția, cu certitudinea de ni
mic umbrită că mărețul act 
istoric avea să se realizeze 
întocmai. Pe la prinz, mă
reața hotărîre istorică fu
sese luată. Imensul popor 
cu steagurile tricolore |]un- 
duind deasupra capetelor, 
cu urale puternice și ne
strămutat optimism pentru 
viitorul națiunii, al Româ
niei, s-a deplasat Ia Platoul 
Romanilor, unde, grupați în 
jurul unor tribune, ascultau 
personalitățile din prezidiul 
Adunării, dînd citire, co- 
mentînd și explicînd conți
nutul Proclamației de Uni
re. Ce val de bucurie, ce 
entuziasm cuprinsese mul
țimea ! în văzduh răsunau 
puternic, cu neînfricare, 
cîntecele de libertate atit 
de dragi poporului nostru : 
„Deșteaptă-te române". „E 
scris pe tricolor Unire". 
Oamenii, indiferent că se 
cunoșteau sau nu. se îm
brățișau și se sărutau cu 
ochii înrourați de lacrimi 
de fericire.

După-amiaza, tirziu, gru
purile de participant! s-au 
reîntors spre localitățile lor 
cu trenurile cu care veni
seră. în drum spre casă, 
noi am făcut cunoscut, pes
te tot pe unde treceam, fe
lul cum a fost înfăptuit a- 
cest măreț eveniment. Ves
tea a fost primită peste tot 
cu calm și demnă satisfac
ție. Ne așteptau acum pe 
toți alte momente ale luptei 
pentru consolidarea acestei 
mărețe și nemuritoare op^ 
re istorice, trebuia să între
gim libertatea națională 
prin libertatea socială.

Ca și Sibiul, care „a 
doua zi după Marea Adu
nate de la Alba lulia era 
peste tot numai o Horă a 
Unirii", ca și atitea alte lo
calități de pe aceste stră
vechi plaiuri românești — 
Avrig, Rășinari. Tilișca, 
Poiana, Mediaș, Slimnic, 
Agnita si altele — de unde, 
la 1 Decembrie 1918 au ple
cat la Alba lulia peste 9 000 
de români să pecetluiască 
actul Unirii, si comu
na Săliște („marele sat al 
românilor" — Magna villa 
valahicalis". cum este ates
tat în documentele vremii) 
trăiește astăzi amintirea 
participării fiilor ei la 
lupta pentru unitate na
țională, pentru înfăptuirea 
României unite.

Gloriosul moment istoric 
vorbește la Săliște prin 
documente de epocă, prin 
numeroase fotografii care 
au reținut chipul sălișteni- 
lor în ziua plecării lor la 
Alba lulia, acum 65 de ani. 
La expoziția aniversară re
cent organizată de școala 
generală din comună, o fo
tografie înfățișează o parte 
a gărzii naționale româ
nești din comuna Săliște, 
care, împreună cu aproape 
300 de sălișteni, au asigurat 
ordinea în comună, au 
dezarmat soldați germani 
care se întorceau de pe 
front.

— Aici, în prim-plari e 
Nicolae Dădîrlat, face pre
cizarea dăscălița ANA PE- 
ȚRUȚIU. inimosul ghid al 
Expoziției culturii săliș- 
tene. Astăzi are 89 de ani, 
dar își amintește de «cum 
b fost» de parcă s-ar fi in- 
tîmplat ieri/

Pe octogenarul săliștean, 
NICOLAE DADÎRLAT, un 
om cît un brad, cu o privi
re scrutătoare ca în tine
rețe, l-am găsit în liniștita 
sa casă de pe strada Șteaza, 
care dă piept cu muntele 
din preajmă. „în toamna 
aceea a lui 1918, glia stră
bună mă chema, ca și pe 
alți români, de pe frontul 
italian, de la Piave — po
vestește el. Era în 23 no
iembrie. cînd. dună 
drum greu și lung, 
ajuns la Vinț. Aici, minune 
mare — tricolorul nostru 
românesc fîlfîia deasupra 
gării. Am înțeles pe loc 
starea de fapt a lucruri
lor, m-a sfredelit gîndul că 
visul moșilor și strămoșilor 
mei pentru o Românie li
beră și unită ă foarte a- 
proape de împlinire. în Să
liște se formase deja garda 
națională românească ; eu. 
ca și alți consăteni, care 
nu ne despărțisem de armă 
și muniții, ne-am înrolat 
imediat. Ni s-a dat în pri
mire cîte un sector, mie și 
altor camarazi revenin- 
du-ne paza gării cu con
semnul de a nu lăsa să 
scape nici un vagon către 
Germania. Pericolul era 
mare, la fiecare pas ne aș
tepta glontele.

Spre Alba lulia. noi. să- 
liștenii, și cei din satele 
învecinate am plecat într-un 
uriaș alai în preajma amie
zii din preziua adunării. 
Plecam în frunte cu luptă-

torul znemorandist 
Lupaș, care cu 
care 
călări sau pe jos. 
cite un scurt popas, alaiu
lui nostru i se alăturau alte 
și alte zeci și sute de ro
mâni veseli, îmbrăcați de 
sărbătoare. Tot drumul ne-a 
fost numai un cîntec. de 
răsuna toată valea Mure
șului. Din Lancrăm pină 
spre cetatea Bălgradului, 
drumul era plin de mulți
mea participanților cu dra
pele tricolore și covoare 
românești purtate pe brațe. 
Noi, cei din garda națio
nală sălișteană, ne-am luat 
repede în primire impor
tantul punct de pază de la 
intrarea în oraș dinspre 
Aiud în preajma fabricii 
de țigle. Deși era un timp 
rece, cu lapoviță, nu ne-am 
părăsit postul decît după 
ce ni s-a vestit că ne-am 
unit cu țara".

Cu ochii umeziți de a- 
mintiri, Nicolae Dădirlat 
ne invită în camera mare. 
Din panoplia cu fotografii 
și amintiri dragi prinde

un document înrămat 
semnat de președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și prin el se 
atestă că lui Nicolae Dădir
lat i s-a înminat. cu pri
lejul celei de-a 60-a ani
versări a făuririi statului 
național unitar român. în 
semn de prețuire a activi
tății sale, de participare la 
înfăptuirea istoricului act 
al unirii. Ordinul „Tudor 
Vladimirescu", clasa a II-a.

— Păstrez vie amintirea 
acelei întîlniri cu iubitul 
nostru conducător. care 
ne-a dat și ne dă atîta în
credere în viitorul fericit 
al poporului. Eu am credin
ța că cea mai frumoasă 
cinstire a trecutului este 
fapta pentru prezentul și 
viitorul și mai bun. Și la 
Săliște, ca în toată țara, 
prezentul, fixat cu piloni 
adinei in trecut, trăiește 
prin prisma viitorului. 
Creșterile cunoscute de 
Săliște, comuna de oieri 
de odinioară, astăzi în 
plin efort de urbanizare, 
sint impresionante : fabri
că nouă de marochinărie, 
unități textile ale căror 
produse ajung pină depar
te în lume, ferme zooteh
nice moderne, un nou că
min cultural, biblioteci mo
del, trei muzee sătești. Să- 
lișteanul, harnic și pri
ceput, va ști să înnobileze 
mereu pitorescul tablou al 
comunei noastre, o inimă 
în inima țării ; de aceea 
am și mers la Alba lulia, 
să arătăm cu inima că 
vrem unire, că vrem să fim 
pe deplin stăpini în țara 
noastră; că dorim a ne face 
tara ca o mîndră floare.

Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918 
(Detaliu)

un 
am

„Sîntem mîndri 
că trăim într-o țară 

liberă, prosperă,

E un bătrîn frumos, cu 
ochii limpezi. Doar mersul 
mărunt și un discret tremur 
al mîinilor spun ceva de 
cei 84 de ani ai lui „bătuți 
pe muchie". îi face o reală 
plăcere să povestească des
pre evenimentul numit de 
el „marea sărbătoare a nea
mului". Înrolat în armata 
austro-ungară. TRAIAN 
CÂPRARU din satul Fetin
dia (comuna Meseșenii de 
Jos. județul Sălaj) este tri
mis să lupte pe frontul ita
lian. întors rănit de pe 
frontul „tălienilor" în au
gust 1918 se internea
ză in spital si la sfîr
șitul lui septembrie era 
..pe picioare bune". Două 
îuni mai tirziu aude vor- 
bindu-se prin preajmă de 
ziua ce se pregătea : „Um
blau in propagandă învăță
torul Gozman și alți cîtîva. 
Mi-amintesc că intr-o seară 
ne-a întrebat Gozman, om 
tare cumsecade, dacă mer
gem și noi la Alba lulia. că 
acuma-i momentul". Și a 
început să cînte un cîntec 
foarte frumos, pe care-1 
știam toți.

— Mai știți versurile ace
lea ?

— Cum să nu ! 1 „Trico
lorul" să nu-1 știm, ori 
„Deșteaptă-te române" ? ! 
Dar atunci cîntam și tră
iam versurile acestea : 
„Auzi buciumul cum sună 1 
Trei culori s-au arătat /

noroc am avut cu mocanii 
a căror căruțe erau încăr
cate cu lemne. Ne-or făcut 
foc și ne-am încălzit în 
ceasurile premergătoare zi
lei celei mari. Ce-a fost 
atunci... 1 Cind Vasile Gol- 
diș a citit cu vocea lui 
pătrunzătoare...!“. (Iar sca
pă citeva lacrimi si. după o 
clipă de tăcere, spune, pri- 
vindu-mă drept în ochi) : 
..Ar fi trebuit să fii acolo 
ca să înțelegi ce am simtit 
în ceasul acela mare cind 
ne-am aruncat căciulile 
și-am cîntat, și-am încins 
hora. Care cu care, n-a 
contat. Toți eram minați de 
același gind, doară".

— Și pe urmă... ?

— Apoi am venit mulță- 
miți acasă. Visul se împli
nise. Vreo trei zile am tot 
mers din Jibou pină la 
Zalău. M-am tot oprit pe 
la prietenii care mă între
bau ce și cum a fost la 
Alba lulia și eu le poves
team. Ajunși acasă. între
gul sat ne-a întîmpinat cîn- 
tind „Deșteaptă-te române". 
S-a înființat apoi garda na
țională română. Dar, să știi, 
aceea n-a fost în contra 
altei nații, nu I

— Și acum ?...
— Sintem mîndri că 

trăim intr-o țară liberă și 
demnă, bogată și puterni
că, așa cum abia cutezam 
să visăm acum 65 de ani.

demnă

O impresionantă

români s-adu- 
adînc răsună... / 
dațl-mi arma

Cete de 
nă / Văile 
Dațl-mi. 
mie / Dați-mi, dați-mi calul 
meu / Vreau să 
bătălie / Nu ca 
sclavie / Nu 
născut eu / ...".

La aducerile 
ochi i se ivesc lacrimi. Ne
potul său, subinginer la în
treprinderea de țevi din 
Zalău, îmi face semn să-1 
lăsăm un minut-două.

„Și ne-am dus, revine el. 
Ne făcusem steaguri trico
lore din ce-am putut (unele 
fuseseră țesute din lină). 
Din Fetindia am plecat sin
gur. dar în Aghireș i-am 
găsit pe ceilalți în grup. 
Erau loan Petruca. Matei 
Arsinte. Vasile Buta, Ga- 
vril Dobocan. Din Meseșe- 
nii de Sus or venit_Gligor 
Milaș 
frunte 
reșan. ________ ________
Zalău, am fost întîmpinați 
de către Iulian Andrei 
Domșa. avocații Gheorghe 
Pop și Augustin Pintea, 
care au vorbit mulțimii. Ni 
s-a spus că din Jibou vom 
merge cu trenul. în gara 
din Jibou să vedeți cită 
lume ! Era aici și bătrînul 
Pop de Băsești cuprins cu 
o eșarfă tricoloră. N-or 
încăput toți în tren. Eu am 
răzbit oarecum. Am ajuns 
apoi la Alba lulia. Nici
odată nu mai văzusem atîta 
lume. Era un frig... Mare

mor în 
sclavul în 
de-aceea-s
aminte, !n

și Nicolae Bica in 
cu învățătorul Mu- 
Ajunși cu toții în

Pe strada Potaisa din 
Cluj-Napoca locuiește, de 
aproape patru decenii, 
CORNEL IOSOF. azi în 
virstă de 82 de ani. L-am 
găsit acasă, lucrînd. Afla
sem că s-a numărat prin
tre participanții la marele 
act istoric de la 1 Decem
brie 1918. Spunîndu-i scopul 
vizitei noastre, chipul i s-a 
luminat.

— Unde vă aflat! In anul 
1918?

— în Lugoj. Eram în 
clasa a Vil-a la Liceul de 
stat. în octombrie 1918, 
am prins de veste că maio
rul român Remus Dobo. din 
fostul regiment 8 Honvezi, 
a format, din ofițeri și sol
dați români, prima gardă 
națională din Lugoj. îm
preună cu alți colegi 
ne-am prezentat la ma
iorul Dobo. cerindu-i să 
ne primească în gardă. „Dar 
cu școala cum rămine ?“ 
ne-a întrebat el părintește. 
I-am spus că n-am uitat de 
ea. însă acum vrem să 
participăm cu garda națio
nală la realizarea unirii ro
mânilor din Banat cu 
România. Comandantul 
ne-a îmbrățișat și apoi ne-a 
repartizat pentru echipare 
și instruire. între timp, ba
talionul pusese stăpinire pe 
magaziile cu efecte milita
re, pe muniția de la poli
gon și pe tot materialul 
unui regiment de artilerie.

iltffOU
lui noiem- 
spre Alba

La sfîrșitul 
brie am plecat ___
lulia. am luat trenul de la 
Ilia, am trecut prin Deva, 
Vint și de aici la Galeș- 
Săliște. în toate localitățile, 
gările erau pavoazate cu 
drapele românești, călătorii 
cintau „Deșteaptă-te ro
mâne", „Pe-al nostru steag 
e scris Unire".

— Acasă am rămas cam 5 
și fetele 
stegulețe 
delegația 
în zorii 

cei

Din discursul rostit de . 
GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI I
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miting la statuia lui Cuza din lași, prilejuit de sosirea voluntarilor ardeleni înrolați în 
armata română

Alegerea consiliului național român la Borșa - Maramureș

cred să 
noaptea
ziua de

zile. Aici femeile 
au țesut eșarfe și 
tricolore pentru 
din Galeș-Tilișca. 
zilei de 30 noiembrie
12 delegați de aici am ple
cat cu 3 căruțe spre Alba 
lulia. purtind un drapel 
mare tricolor, fiecare avind 
frumoase eșarfe. Toată su
flarea satelor ne-a urat 
drum bun și ne-a cerut să 
votăm unirea cu România. 
Timpul era rece. Ninsese. 
Copacii străluceau, iar bra
zii imbrăcaseră haine de 
sărbătoare. De pe văile 
Sebeșului se revărsau și
ruri neîntrerupte de căruțe 
cu delegați din Poiana. 
Jina. Aciliu, altele din 
Apolduri. Miercurea Sibiu
lui. Pină la Sebeș, convoiul 
de care și călăreți cu drape
le și eșarfe se întindea pe 
multi kilometri. Seara am 
ajuns. în jurul cetății erau 
sute, mii de focuri și lingă 
ele delegațiile din Apuseni, 
din Crișana și nordul Ar
dealului; cintau. iar uralele 
nu conteneau. Nu 
fi dormit cineva în 
aceea.

— Cum a fost în
1 Decembrie 1918 ?

— Dis-de-dimineață ne
am deplasat la Podul Mu
reșului. Delegații fără man
date semnate de comitetele 
naționale locale erau în
drumați pe Platoul Roma
nilor. iar ceilalți spre sala 
care de atunci s-a numit 
Sala Unirji. N-am fost 
atenți, și noi am pornit cu 
primii. Pină să ajungem in 
Sala Marii Adunări Națio
nale. ședința începuse. Ne
am întors pe platou. Atunci 
am văzut pentru prima dată 
miile de muncitori din Va
lea Jiului, din Hunedoara, 
Calan. Brad și Cugir cu o 
pădure de steaguri, stri- 
gind : „Vrem unirea cu 
România 1“ Le răspundeau 
alte zeci de mii de glasuri: 
„Trăiască România unită !“ 

Pe la ora 12 s-a dat ci
tire actului istoric adoptat 
de Adunarea Națională. Ex
plozii de urale și nesfirșite 
strigăte de bucurie — 
„Sintem uniți cu țara" — 
se auzea pretutindeni. Cei 
peste 100 000 de oameni, cu 
ochii lăorimînd de bucurie, 
se îmbrățișau, intonau 
tece patriotice, după 
s-a încins Hora Unirii, 
convins că o horă de 
menea mărime n-a existat 
de cind e lumea. Entuzias
mul nu poate fi descris. 
După adunare, 
ajungem cît mai 
ai noștri, să le 
vestea cea mare, 
imi răsunau 
„Unire", „Unire", 
nostru s-a împlinit.

cin- 
care 
Sint 
ase-

voiam să 
repede la 

spunem 
In urechi 
cuvintele 

Visul
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în spiritul sarcinilor și exigențelor subliniate la plenara C.C. al P.C.R.
SĂ ACȚIONĂM FERM PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI 
PE ACEST AN, SĂ PREGĂTIM TEMEINIC PRODUCȚIA ANULUI VIITOR!
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Exigențe mult sporite în promovarea
Producție fizică suplimentară 
■ consumuri energetice reduse

de produse și tehnologii noi, moderne
La Institutul de cercetare științifică 

și inginerie tehnologică pentru indus
tria electrotehnică din București, 
prevederile planului de cercetare și 
microproducție pe primele trei tri
mestre au fost îndeplinite integral și 
există toate premisele ca planul pe 
întregul an să fie depășit. S-au abor
dat, în perioada care a trecut din 
acest an, 148 de teme de cercetare 
cuprinse în planul de stat sau depar
tamental, a fost realizată o micropro- 
ducție în valoare de aproape 150 mi
lioane lei.

Fără a subaprecia rezultatele bune 
obținute, participant» la dezbaterile 
din adunarea generală a oamenilor 
muncii din acest an au insistat, in 
cuvintul lor. asupra unor neajunsuri 
și neîmpliniri. au pus accentul pe o 
serie de probleme de fond ale perfec
ționării activității care se desfășoară 
în această unitate reprezentativă a 
cercetării științifice din țara noastră. 
Iată cîteva dintre aceste probleme la 
care s-au referit unii dintre partici- 
panții la dezbateri.

„Să îndrăznim mai mult In a abor
da noul !“ Este îndemnul cercetăto
rului Sigismund Slaigher, șeful labo
ratorului de mașini electrice speciale, 
adresat tovarășilor săi de muncă. 
„Știm foarte bine cu toții, preciza el, 
că nu competenta profesională ne 
lipsește, nici performanțele tehnice 
ale dotărilor existente și nici iniția
tivele. Sîntem uneori datori însă în 
ceea ce privește îndrăzneala și cura
jul de a aborda noul. Noul nu 
se poate cultiva decît abordînd 
tema de cercetare din acel unghi 
care îți dă certitudinea că solu
ția găsită este sută la sută origina-

lă. că nu mergi pe poteci de mult bă
tătorite".

De ce timpul de lansare in fabri
cație a unor noi produse ajunge să 
fie uneori mai mare decit însăși 
munca de concepere a lor ? In for
mulări diferite această întrebare a 
revenit adesea în dezbaterile adună
rii generale. Si s-a subliniat că du
rata de asimilare în producție a anu
mitor produse de înaltă tehnicitate

cercetarea, fără a mai vorbi de preo
cupări pentru o cercetare uzinală 
propriu-zisă. Paradoxal, dar chiar in 
întreprinderea „Electroputere" din 
Craiova întîlnim o asemenea situație, 
problema introducerii tehnicii noi 
fiind lăsată aici în seama centrului 
de cercetări care o deservește, dar 
care aparține, de fapt, centralei in
dustriale".

„Trebuie să ne gindim astăzi la

La Institutul de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru industria electrotehnică

este uneori deosebit de mare. „Ne
ajunsurile trebuie căutate, în primul 
rind. în deficientele organizatorice 
existente atît la cercetător și proiec
tant, cît și în unitățile beneficiare — 
sublihia ing. Ion Dan. Ele sînt cele 
care provoacă întîrzieri în realizarea 
fazelor de proiectare, omologare, 
execuție a prototipurilor și pregătire 
a producției. Ce cauze generează 
aceste întîrzieri 7 In principal, aten
ția prioritară pe care întreprinderile 
o acordă sarcinilor curente de pro
ducție, neglijînd însă problemele pro
ducției de perspectivă. De asemenea, 
se cuvine amintită încărcarea mare 
a sculăriilor și, deci, dificultatea 
orientării lor și spre solicitările im
puse de noul produs. Trebuie re
ținută și lipsa în anumite între
prinderi a unui cadru organizat 
pentru relații eficiente, operative cu

produsul de mîine". Este ideea cen
trală desprinsă din cuvintul cercetă
torului Ovidiu Băncilă, șeful labora
torului de materiale electrotehnice. 
„Apropierea de problemele curente 
ale producției — aprecia vorbitorul 
— nu trebuie să ne rupă de proble
mele „de mîine" ale industriei. Cer
cetarea trebuie să devanseze produc
ția cu cel puțin 4—5 ani. Numai așa 
vom putea face fată cerinței formu
late de conducerea partidului ca pro
ductivitatea muncii, calitatea produ
selor și exportul să atingă valori su
perioare. Este poate momentul ca 
unele cadre tehnico-inginerești din 
întreprinderi să înțeleagă că multe 
din „mărunțișurile" cu care ne asal
tează pot să și le rezolve și singuri, 
iar dacă uneori problemele ii depă
șesc, pot primi 
partea noastră.

asistentă tehnică din 
Iată de ce cred că

este binevenită întocmirea unui por
tofoliu de teme de perspectivă 
orientate spre necesitățile industriei 
electrotehnice".

„Cea mai scumpă marfă este crea
ția științifică și tehnică. Cum o_ pu
tem valorifica la maximum ?“ 
terea participării într-o 
mai mare a colectivului 
la promovarea la export 
duse și tehnologii este 
desprinsă din dezbaterile 
generale. S-a subliniat, de exemplu, 
faptul că unele sectoare de concepție 
și producție ale institutului sint an
grenate î.n realizarea unor produse 
de serie foarte mică, care pînă nu 
de mult se aduceau din import. Asi
milarea lor în institut a duș nu de 
puține ori la conceperea respectivu
lui echipament cu performanțe cel 
■puțin egale cu a celui importat. 
„Nu ar fi oare cazul — se întreba 
cercetătorul Teodor Rogoz — ca in
dustria noastră, valorificînd cu maxi
mă eficiență o cercetare originală, 
să realizeze produse destinate și ex
portului 7

Aceste cîteva ldeî și soluții des
prinse din cuvintul participantilor la 
adunarea generală demonstrează în
țelegerea largă și exactă a sarcinilor 
care le revin și evidențiază hotărî- 
rea colectivului de specialiști din 
această unitate de cercetare de a-și 
ridica activitatea la nivelul exigen
telor puse de partid, spre a contribui 
într-o măsură tot mai mare la pro
gresul necontenit al economiei na
ționale.

Creș- 
măsură și 
institutului 

a unor pro- 
o altă idee 

adunării

Vlaicu RADU

înnoirea și modernizarea fabricației, creșterea productivității
muncii

Cum se prezintă rezultatele acti
vității întreprinderii pe 10 luni din 
acest an 7 Planul a fost depășit la 
producția-marfă cu * “ ‘ 

lj producția netă • 
producția-marfă 
tă 
tea muncii — < 
beneficii — cu 
vine menționat 

, ducțla fizică a 
sortimentele.

Ce sarcini de 
narea generală 
terea cu 5,3 
tiei-marfă. cu 5,6 la sută a produc
ției nete, cu 2,5 la sută a produc- 
ției-marfă vîndută și încasată și cu 
4,7 la sută a productivității muncii.

Din dezbaterile adunării generale 
am retinut cîteva opinii in legătură 
cu măsurile ce se impun pentru rea
lizarea acestor indicatori :
• „Fabricăm utilaje complexe, 

cu foarte multă manoperă ; produ
sele noi vor avea o pondere mare — 
80 la sută din planul pe 1984, iar 
unicatele vor reprezenta un sfert 
din producție. Se impune să căutăm 
soluții pentru creșterea productivi
tății muncii. Astfel, de ce nu ne-am 
produce chiar noi, cu forțe proprii, 
și cît mai curind, o mașină de curbat 
țevi 7 Ne-am ușura munca și am 
spori simțitor randamentele". (Li-

0,5 la sută, la 
cu 8,7 la sută, la 
vîndută și incasa- 

cu 1,2 la sută, la productivita- 
cu 0,6 la sută, iar la 

i 30,2 la sută. Se cu- 
i că planul la pro- 
fost realizat la toata

viu Popa, muncitor, șef de echi
pă la secția montaj II).
• „Subscriu acestei idei. La 

sculărie, bunăoară, am avea nevoie 
de o mașină de sudați cap la cap 
pentru oțelurile înalt aliate. Putem 
face pentru alții utilaje mai com
plexe și nu sîntem în stare să rea
lizăm o mașină pentru nevoile noas-

producții prevăzute la export, a- 
vind în vedere că unitatea noastră 
a oferit întreprinderii exportatoare 
fondul de marfă necesar acoperirii 
nivelului planificat. în ce ne pri
vește, trebuie să ne preocupăm de 
ridicarea necontenită a calității pro
duselor. Ce-i drept, tn anul 1983, 
refuzuri de calitate n-am avut. Pen-

în stadiul de practicanțl. In ce pri
vește cadrele de conducere, urmea
ză ca în 1984 mulți șefi de comparti
mente, în majoritatea lor tineri, să 
beneficieze de pregătire la centrul 
de perfecționare a ministerului nos
tru". (Nicolae Eșanu, economist, 
șeful biroului personal-învățămînt 
retribuire)

La întreprinderea „Steaua electri
că" din Fieni a devenit o tradiție ca 
planul la producția fizică să fie reali
zat și depășit lună de lună. în 10 
luni din acest an au fost realizate 
peste prevederi 1,4 milioane lămpi 
electrice, acesta constituind pro
dusul de bază al unității. De aseme
nea. la productivitatea muncii s-a 
înregistrat un spor suplimentar de 
272 lei, în medie, pe lucrător.

— Putem spune că în întreprin
derea noastră expresia „nu se poate 
executa" a dispărut de multă vreme 
din vocabularul oamenilor — ne spu
ne directorul unității. inginerul 
Gheorghe Banu. Așa am ajuns 6ă 
avem în fabricație cele mai diverse 
tipuri de lămpi electrice — peste 
1 000 tipodimensiuni — destinate ce
lor mai diverse ramuri ale economiei 
naționale și exportului, începind de 
la unicate pînă la serii foarte mari. 
Din propria noastră experiență pu
tem afirma că. oricît de divers ar fi 
profilul de fabricație, dacă se acordă 
o atenție sporită celor trei direcții 
prioritare — pregătirea judicioasă a 
fabricației fiecărui produs, asigura
rea bazei tehnico-materiale. înnoirea 
permanentă a producției, pentru a fi 
permanent competitivă — rezultatele 
nu pot fi decît foarte bune. Cu atît 
mai mult acum, în condițiile gene
ralizării formei de organizare și re
tribuire a muncii în acord global, do
meniu în care am acumulat o anu
mită experiență, deoarece peste 80 la 
sută din colectivul nostru a lucrat si 
înainte in acord global, strădaniile 
tuturor sînt concentrate, în principal, 
asupra încadrării în graficele de lu
cru stabilite, respectării cu strictețe 
a termenelor planificate, realizării 
ritmice, zi de zi. a cantităților pre
văzute la fiecare sortiment.

Tocmai pentru a avea o Imagine 
cît mai exactă a problemelor pe 
care le ridică execuția echipamente
lor electrice și a modului în care 
sint transpuse în viață programele de 
activitate la nivelul secțiilor de fa
bricație. am urmărit pe fluxurile de 
producție cum se realizează sarcinile 
zilnice. De la bun început se impune 
o observație : întreprinderea are un 
înalt grad de integrare, cuprinzînd 
cinci fabrici reunite, pe fluxul teh
nologic, într-una singură, fiecare 
avind specificul său de activitate.

Secția spirale și electrozi. Sute de 
mașini de spiralizare tăcăne neîntre
rupt. Urmărim cum filamentul „bro
dat" la dimensiuni de microni se 
înșiră sub privirea atentă a munci
torilor și specialiștilor. Printr-o ju
dicioasă organizare a producției si ca 
urmare a automatizării fluxului de 
fabricație, un singur muncitor lu
crează la 18 mașini de spiralizat fila
mente. De aici rezultă că. în efor
tul pentru realizarea și depășirea 
producției fizice, un accent deosebit 
se pune pe pîrghiile principale pen
tru creșterea productivității muncii.

...Secția sticlărie. „Priviți acest

La întreprinderea 
„Steaua electrică" 

din Fieni

glob de sticlă — ne spune maistrul 
principal Ilarie Cretu. Costă doar 
citiva bani. Dar fără el multe .pa
nouri electronice din diverse ramuri 
ale economiei n-ar putea funcționa". 
Si aici. întreaga activitate este me
canizată si automatizată. Ca urmare 
a creșterii continue a cererilor atît 
pentru piața internă, cît și la export, 
secția a trebuit să facă fată „din 
mers" unor sarcini sporite. Cum ex
tinderea prin construirea unei noi 
hale nu era posibilă, s-au căutat alte 
variante care să ducă la creșterea 
producției, urmărindu-se. în același 
timp. încadrarea în cotele de ener
gie electrică și combustibil reparti
zate întreprinderii. Un grup format 
din proiectanti și muncitori de la 
sectorul mecanic-șef și din secția 
sticlărie, după asidue căutări și tes
tări. a adus o serie de modernizări 
la cuptorul de sticlă nr. 1. în prezent, 
cuptorul este prevăzut cu două agre
gate de turnare a sticlei, urmînd ca 
în cîteva zile să fie pus în fabricație 
un al treilea agregat. Rezultatul a- 
cestei acțiuni : la aceeași capacitate, 
pe aceeași vatră, cuptorul produce 
mai mult, dar consumă doar 177 
Nm3/h gaz metan. în loc de 240 Nm3/h, 
iar consumul de energie electrică 
s-a redus cu 5,6 kWh pe tona de ști

plan a aprobat adu- 
pentru 1984 ? Creș- 
la sută a produc-

La întreprinderea mecanică Sibiu

tre 7 Ne angajăm să facem totul 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor mobilizatoare ce ne re
vin. Sîntem datori să căutăm în 
permanentă noi posibilități de uti
lizare intensivă a utilajelor, în pri
mul rînd printr-o preocupare susți
nută pentru întreținerea și repara
rea lor corespunzătoare". (Viorel 
Gavrea, maistru, secția sculărie).

• „Consider ca fiind insuficien
tă activitatea de prezentare a ma- 
șinilor-unelte românești, în special 
a produselor noi pe piața externă. 
Se impune deci ca întreprinderea de 
comerț exterior „Mașinexportim- 
port" să ia toate măsurile pentru 
impulsionarea contractării întregii

tru anul viitor va trebui să realizăm 
însă noi standuri de probă care să 
ofere și mai mari garanții asupra 
calității produselor. Analiza atentă a 
fiecărei intervenții din cadrul acti
vității de service trebuie să consti
tuie, în continuare, o prețioasă sursă 
de noi îmbunătățiri ale performan
țelor produselor", (ing. Petruș Ma
nea, șeful C.T.C.).

O „Ar trebui să manifestăm mal 
multă atenție față de creșterea ca
lificării personalului muncitor. în 
condițiile în care ni se repartizea
ză, ca în anul 1983, doar absolvenți 
ai treptelor I și II de liceu, se im
pune o mai mare implicare a maiș
trilor în integrarea tinerilor aflați

PENTRU EVITAREA ORICĂROR PIERDERI DE RECOLTĂ

Sfecla de zahăr - neintirziat transportată

rbi f
Din măsurile hotărîte de adunarea 
generală :

— Pentru creșterea productivită
ții muncii : 0 organizarea unei li
nii de prelucrare a batlurilor în 
construcție sudată pentru presele 
hidraulice de îndoit și tăiat tablă
• executarea unui 
pentru 
drauiici 
nizarea 
hale • 
termic de nitrurare ionică la toate 
sculele așchietoare pentru care acest 
tratament se pretează 
procesului de tăiere 
urmărire optică.

— Pentru mai buna 
resurselor materiale
O reproiectarea tehnologică și con
structivă a 
matoare de 
erului gald 
termice O 
de mers în ..
• modernizarea unor cuptoare.

— Pentru ridicarea calității > pro
duselor : 0 dotarea laboratoarelor și 
secțiilor întreprinderii cu aparate 
de măsură și control de înaltă pre
cizie 0 reorganizarea punctelor fixe 
de control și dotarea lor cu mijloa
ce mai moderne de măsurare.

Ioana DABU

încercarea 
ai preselor 
vagoneților 
introducerea

stand de probă 
cilindrilor hi- 

P.D.F. • meca- 
transportori din 

tratamentului

unor repere mari consu- 
metal O recuperarea a- 
de sub tavanul centralei 
montarea de limitatoare 
gol la mașlnile-unelte

gospodărire a 
și energetice :

• extinderea 
a tablelor cu

clă. În plus, calitatea sticlei este su
perioară. iar procentul de rebuturi 
este mult sub prevederile înscrise in 
cartea tehnică a utilajului, ajungînd 
la 4—5 la sută, fată de 17—18 
cit era in trecut.

— Aceasta ar fi o primă 
tine să ne spună maistrul 
Odată cu reducerea consumurilor e- 
nergetice am urmărit să creștem 
productivitatea în toată 6ectia sticlă
rie. Ca atare, în sectorul de tras țevi 
din sticlă plumb. în loc de trei cup
toare. care aveau cinci piste, folo
sim doar, două cuptoare cu sase pis
te. realizînd nu numai producții spo
rite. dar și importante economii de 
combustibil și 
renunțarea la

Concomitent 
tru reducerea 
tice si. implicit, a costurilor de pro
ducție. specialiștii întreprinderii a- 
cordă o atenție prioritară înnoirii fa
bricației.

— Noi avem de apărat un prestigiu 
pe care l-am cîștigat în timp, cu 
multă trudă — ne spune maistrul 
principal Ion Ionescu. De aceea, pro
dusele noastre, după ce au obținut 
însemnul unei înalte calități, trebuie 
să fie permanent perfecționate. în 
acest sens. în întreprindere s-a con
stituit un atelier de microproducție 
unde se cercetează, testează și reali
zează unicate și serii mici de lămpi 
electrice.

în acest atelier se realizează pro
duse noi. adevărate premiere în do
meniul respectiv. Iată numai un sin
gur exemplu. La Combinatul chimic 
Midia era urgentă nevoie de un lot 
de becuri de semnalizare. Lucrînd 
peste program, făcînd încercări repe
tate. muncitorul „cercetător" Ion 
Ionescu a realizat un prim lot de 10 
bucăți. Au fost testate la beneficiar, 
chiar în procesul de fabricație. Re
zultatul : excelent 1 Pe adresa uni
tății dîmbovitene a 6osit o scrisoare 
de mulțumire și o comandă fermă — 
500 bucăți de lămpi de semnalizare, 
prevăzute initial să fie aduse din im
port. Spiritul creator al oamenilor fa
bricii nu se oprește aici. Cu ingenio
zitate și înaltă măiestrie profesiona
lă. în atelier s-au realizat recent pri
mele seturi de lămpi ornamentale, 
adevărate bijuterii în domeniu.

Esențial este că toti oamemi„Dî'nH.-> 
cil din această întreprindere au înțe
les foarte bine certate de a realiza 
ritmic si integral, la toate sortimen
tele. producția fizică planificată. In 
timpul documentării noastre am stat 
de vorbă cu multi muncitori din a- 
ceastă unitate industrială. Am re
marcat — ca o trăsătură comună a 
acestui colectiv — ambiția fiecăruia 
și a tuturor de a-și îndeplini și de
păși zilnic sarcinile de plan, de a li
vra suplimentar economiei naționale 
în acest ultim trimestru al anului 
300 000 lămpi electrice speciale.

la sută
etapă, 
Cretu.

energie electrică prin 
un cuptor.

cu preocupările pen- ■ 
consumurilor energe-

Gheorqhe IONITA 
Gheorqhe MANEA

LUPENI: A intrat 
in funcțiune primul 
complex românesc 

de mare productivitate

■r jj
«F • ®F /Wi

Aspect din secția montaj de la întreprinderea bucureșteană „Automatica" 
Foto : S. Cristian

La Lupeni, cea mai mare în
treprindere minieră din țară, de 
unde se extrage cărbune cocsi- 
ficabil, a fost pus in funcțiune 
primul complex de mare înălți
me și înaltă productivitate pen
tru exploatarea straturilor groa
se de cărbune. Marele complex 
fabricat în întregime în tară va 
extrage 
cărbune 
astfel la 
cărbune 
(Sabin 
„Scînteii").

zilnic peste 60(1 
cocsific. " 
creșteri

a miner
Cerbu,

la fabricile de prelucrare!
TULCEA. Deși unitățile agri

cole din județul Tulcea au încheiat 
de mult recoltarea sfeclei de zahăr, 
șl la această dată mai există pe 
cîmp, supusă intemperiilor, peste 
5 660 tone de sfeclă. Cele mai mari 
cantități se află în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Dăeni" (peste 3 000 tone) și Babadag 
(aproape 2 000 de tone). Iama a ve
nit și în această zonă a țării și, ca 
atare, orice zi de întîrziere a trans
portului și depozitării sfeclei din 
cîmp provoacă deprecierea acesteia. 
De aceea, comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole a luat măsuri pentru supli
mentarea capacității de transport cu 
Încă 385 de tone pe zi. De aseme
nea, în localitățile Dăeni, Ostrov, 
Peceneaga, Unirea. Sarichioi, Mihai 
Bravu, Mahmudia au fost mobili
zați un număr mare de cooperatori 
la decoletarea sfeclei și încărcarea 
ei în mijloacele de transport.

Totuși, ritmul transportului este 
încă necorespunzător. Miercuri, 16 
noiembrie, de exemplu, față de 650 
tone, cît este viteza de lucru stabi
lită la transport, s-au adus în ba
zele de preluare doar 320 tone. Mo
tivul ? întreprinderea de transpor
turi auto Tulcea nu a asigurat decît 
jumătate din autocamioanele repar
tizate la transportul sfeclei de za
hăr. La cooperativa agricolă Mah
mudia, bunăoară, în loc de șase au
tocamioane a venit doar unul, care 
a transportat miercuri numai 20 
tone de sfeclă. Cooperativa respec
tivă are in cîmp la această dată 
peste 300 tone de sfeclă decoletată. 
care așteantă să fie predată benefi
ciarilor. Și la C.A.P. Dăeni. unde 
mai sînt de transportat 1 700 tone 
de sfeclă, din cele cinci autocamioa
ne repartizate de I.T.A. Tulcea, se 
aflau la lucru doar două. Pentru a 
suplini lipsa mijloacelor de trans

port, conducerea cooperativei a mo
bilizat la căratul sfeclei din cîmp 
20 de atelaje, precum și două trac
toare cu remorci. Astfel, au fost 
transportate peste 100 tone, cantita
te ce este totuși cu mult sub aceea 
prevăzută. Un calcul sumar ne ara
tă că, dacă se lucrează în acest 
ritm, producția de sfeclă a acestei 
cooperative va fi pusă la adăpost 
doar peste două săptămîni, situație 
ce nu poate fi acceptată, întrucît 
pierderile datorate timpului frigu
ros vor fi apreciabile.

Drumul sfeclei nu se Încheie însă 
odată cu predarea acesteia la bazele 
de preluare. La baza de la Dăeni, 
de exemplu, se află peste 2 600 tone 
de sfeclă, iar cantitățile vor spori 
odată cu intensificarea transportu
lui producției din cîmp. De aci, sfe
cla urmează să fie transportată cu 
autocamioanele la fabrica din Tăn- 
dărei. Ritmul transportului este însă 
foarte scăzut. Miercuri au fost duse 
la fabrică doar 180 tone de sfeclă, 
deoarece din 15 autocamioane re
partizate au venit doar două. Toate 
acestea reclamă imperios măsuri 
hotărite și energice din partea or
ganelor județene de partid și agri
cole. astfel îneît. In cel mal scurt 
timp, toată 6fecla de zahăr din 
cîmp să fie transportată șl pusă la 
adăpost.

MUREȘ. In seara zilei de 17 
noiembrie. în unitățile agricole din 
județul Mureș se mai aflau încă 
pe cîmp, în grămezi. circa 
10 500 tone sfeclă de zahăr, cele 
mai mari cantități găsindu-se în 
consiliile agroindustriale Zau de 
Cimpie (5 000 tone). Band (3 000 
tone). Luduș, Miercurea Nirajului 
și Rîciu (cîte 2 000 tone). Pentru 
grăbirea transportului, comanda
mentul agricol județean a luat mă
suri energice, astfel încit întreaga 
cantitate de sfeclă de zahăr aflată

bazele de recepție, unde 
este însilozată.
zona Fabricii de zahăr din 
transportul sfeclei de za-

In cîmp să ajungă cît mal repede 
în unitățile prelucrătoare din Lu
duș și Tg. Mureș sau la bazele de 
recepție.

în acest scop, numai în zona Fa
bricii de zahăr din Tg. Mureș se lu
crează zilnic cu 55 de autocamioane 
ale I.T.A. Cluj, care transportă sfe
cla de zahăr direct în depozitele 
Întreprinderii respective. în felul 
acesta. Fabrica de zahăr din Tg. 
Mureș are asigurat stocul necesar 
de sfeclă de zahăr pentru cel puțin 
o săptămînă, ceea ce a făcut posibil 
ca această întreprindere să funcțio
neze zilnic peste capacitatea nomi
nală. Alte autocamioane ale I.T.A. 
Mureș — însumînd o capacitate de 
700 tone — transportă sfecla de za
hăr în 
aceasta

Și în 
Luduș 
hăr este asigurat de o coloană de 
autocamioane din județul Harghita, 
cu o capacitate de 500 tone, la care 
se adaugă și mijloacele de trans
port ale autobazei din Luduș. 
Întrucît unele cantități de sfeclă 
de zahăr sint depozitate pe tere
nuri situate în pantă — inaccesibile 
autocamioanelor 
sura ca aici 
fie asigurat de 
măr de atelaje si tractoare cu re
morci. Așa se procedează în comu
nele Papiu Ilarian, Bărboși, Valea 
Largă și altele. Dacă la toate aces
tea adăugăm și faptul că la încăr
carea și descărcarea mijloacelor de 
transport au fost mobilizați un mare 
număr de locuitori ai satelor, se 
poate aprecia că. în cel mult două 
zile. întreaga cantitate de sfeclă de 
zahăr va ajunge în unitățile prelu
crătoare și la bazele de recepție.

- s-a luat mă- 
transportul să 
un mare nu-

Neculai AMIHULESE1 
Gheorqhe GIURGIU 
corespondenții „Scînteii"

UN ÎNCEPUT BUN, dar pași încă lent
în dezvoltarea zootehniei județului Prahc

De la Început sint necesare cîteva 
precizări de ordin statistic. La înce
putul anului, în termele zootehnice 
ale cooperativelor 
dețul Prahova se 
taurine, din care 
efectivul matcă.

agricole din ju- 
aflau 47 800 de 

21 800 reprezentau 
adică animalele 

apte pentru reproducție. Potrivit 
sarcinilor de plan stabilite, acest 
efectiv trebuie să crească, pînă la 
sfîrșitul anului, la 67 000 taurine, din 
care animalele pentru reproducție să 
reprezinte cel puțin 26 500 capete. 
Este vorba, deci, de un spor total de 
aproape 20 000 taurine, spor care 
poate fi realizat numai în condițiile 
atingerii unui indice de natalitate de 
cel puțin 65 la sută și cumpărării din 
alte sectoare a cel puțin 10 000 ca
pete.

La îndeplinirea acestor sarcini, cres
cătorii de animale din agricultura 
cooperatistă a județului Prahova au 
pornit de la realizări anterioare me
diocre. Anul trecut, bunăoară, pro
centul de natalitate a atins doar 56 la 
sută, iar producția medie de lapte pe 
vacă furajată a fost cea mai scăzută 
din ultimii ani. Avînd în vedere aces
te neajunsuri, la indicația comitetului 
județean de partid, organele agricole 
au întocmit un program concret de 
măsuri care viza acțiuni imediate și 
eficiente pentru îmbunătățirea radi
cală a situației reproducției animale
lor și, mai ales, pentru îmbunătățirea 
stării fiziologice a efectivelor prin 
buna lor îngrijire și hrănire. Tot
odată, s-a prevăzut înlocuirea vaci
lor bătrîne și neproductive prin 
scoaterea la reformă, pînă la sfîrșitul 
anului, a peste 3 800 capete. Pentru 
îmbunătățirea reproducției și a or
ganizării sectoarelor de creștere a 
tineretului taurin, s-a început cu 
combaterea infecundității la vacile 
tarate, acțiune in urma căreia au fost 
redate efectivului de reproducție 

circa 5 000 de capete. Este suficient 
să precizăm că, pînă la sfîrșitul lunii 
trecute, au fost identificate 4 300 ju- 
ninci gestante, adică cu aproape 2 000 
mai multe decit in aceeași perioadă 
a anului trecut. Fapt este că. în com
parație cu anul trecut, indicele de 
natalitate a crescut cu aproape 18 la 
sută și se prelimină ca stocul de ges
tație să fie superior celui de la sfîr
șitul anului trecut cu 1 500—1 600 
capete.

Aceste realizări nu sînt însă de na
tură să asigure îndeplinirea obiecti
velor stabilite în domeniul reproduc
ției și, implicit, al creșterii efective
lor. Și în acest an au continuat 
să se manifeste unele neajunsuri in 
organizarea și efectuarea montelor 
și cu deosebire în furajarea și îngri
jirea animalelor. Toate acestea au 
determinat depășirea cu circa 2 000 
de capete a numărului de animale 
planificate a fi scoase din efectiv, în 
condițiile în care nu se vor realiza 
circa 3 000 de viței din cei prevăzuți. 
De asemenea, cu toate că efectivul 
matcă a fost împrospătat în acest an 
cu 4 800 juninci, el nu va fi cu mult 
mai mare decît cel realizat la sfir- 
șîtul anului trecut. Din ce cauză 7 
Pentru a găsi răspuns la această în
trebare. am urmărit cum se acțio
nează pentru creșterea efectivelor în 
două cooperative agricole — Drăgă- 
nești și Urlați.

Efectivul total de taurine din cele 
două ferme zootehnice ale C.A.P. 
Drăgănești trebuie să crească la 1 500 
capete pînă la sfîrșitul anului. Po
trivit previziunilor, el nu va depăși 
însă 1 300 bovine. O nerealizare deci 
de 200 capete. Inginerul Mihail Lă- 
zărescu, șeful uneia din cele două 
ferme, ne spune că două sînt cauzele 
care determină această situație : în
grijirea necorespunzătoare a anima-

Ielor și neasigurarea bazei furajere 
in cantitățile și sortimentele stabili
te. Indicele de natalitate continuă să 
se mențină scăzut, sub 70 la sută. 
Fapt este că 100 de vaci, din cele 200 
tarate, nici măcar nu au fost îngri
jite pentru a fi montate în acest an. 
Grav este faptul că numărul anima
lelor neproductive crește. De ce? Atît 
datorită procentului mare de vaci 
îmbătrînite, care se „autoreformea- 
ză“. cît și faptului că multe din ju
ninci rămîn sterpe, imediat după 
prima fătare. Iar această situație 
necorespunzătoare este consecința 
abaterilor de la regulile de îngrijire 
și furajare a animalelor, de la nor
mele de organizare a 
reproducție.

Situația întîlnită la 
nică a cooperativei

procesului de

ferma zooteh- 
agricole din 

Urlați aduce în discuție alte cauze 
ale nerealizării efectivelor de anima
le planificate : modul de organizare 
a montelor artificiale și sistemul de 
hrănire și îngrijire a vițeilor. Aici, 
indicele de natalitate va fi mai scă
zut chiar decît' cel realizat anul tre
cut. Șefa fermei, ing. Emilia Frîncu, 
punea acest regres pe seama slabei 
pregătiri profesionale a noului teh
nician care răspunde de efectuarea 
însămînțărilor artificiale. Dacă am fi 
primit o asemenea explicație de la 
un funcționar oarecare al primăriei, 
atunci poate că nu ne-am fi mirat. 
Are oare dreptul un specialist numit 
să conducă și să răspundă de activi
tatea unei ferme de animale să jus
tifice asemenea fapte grave motivind 
că unul sau altul din oamenii pe 
care îi are în subordine nu și-a făcut 
datoria 7 In dorința de a se apropia 
cît mai mult de numărul de taurine 
planificat, conducerea cooperativei 
nu a scos din efectiv în acest an decit 
acele animale care creau probleme

serioase. Așa se fa 
dată, există aici 15C 
mod normal, trebui 
grășătorie. Or, aceș 
tr-o stare precară, 
înțărcarea prematui 
lipsa acelor subs 
care să poată înlocu 
căderea noastră să j 
criteriile științifice 
s-a fundamentat no 
creștere a vițeilor r 
ce vrem să semnală 
secirfțele negative al 
mod de hrănire care

Cu toate neajunsul 
poate afirma că, în

<

„ea 
Ieri.

te se 
„___ _____ ___, vințe,
situația din zootehnia județului Pra
hova prezintă semnele unui bun în
ceput de drum. Avem în ve
dere, în primul rînd, starea de în
treținere si de producție a animale
lor, baza furajeră mai echilibrată 
din punct de vedere nutritiv, dar 
mai ales faptul că se va porni în 
noul an cu un stoc de animale ges
tante mai mare cu 1 500 de capete 
decit anul trecut. De asemenea, pro
centul de creștere a efectivului 
matcă fiind planificat mai mic decît 
în acest an, există condiții să se 
realizeze o înlocuire calitativă ma
sivă, dacă avem în vedere că vor 
intra în producție cel puțin 5 000 de 
juninci. Dar pentru ca aceste previ
ziuni optimiste să fie materializate 
în practică, este absolut necesar ca 
organele agricole de specialitate, 
conducerile unităților agricole și 
consiliile populare . să acționeze 
prompt pentru eliminarea neajunsu
rilor ce se manifestă în domeniul 
organizării reproducției animalelor.

Iosif POP 
Constantin CAPRARU
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Unitatea poporului în jurul partidului, 

al secretarului său general
Pentru pace! Pentru viată! Pentru viitorul omenirii! 

NU ESCALADĂRII ÎNARMĂRILOR NUCLEARE!
(Urmare din pag. I)
terea nivelului de trai al po
porului — telul suprem al po
liticii partidului nostru. Anii de 
după Congresul al XII-lea s-au 
remarcat cu putere prin reali
zarea unui larg program de con
strucții de locuințe in toate orașele 
și județele tării, creșterea venituri
lor tuturor oamenilor muncii, ilus
trative în acest sens fiind majora
rea retribuțiilor. începută cu cîteva 
luni în urmă, aplicarea unui com
plex de măsuri care au în vedere 
dezvoltarea și modernizarea rețelei 
sanitare și de învățămînt, îmbogă
țirea vieții culturale a țării.

Toate acestea dovedesc justețea și 
realismul orientărilor stabilite la 
Congresul al XII-lea și Conferin
ța Națională ale partidului, învede
rează realitatea că documentele »- 
doptate de aceste forumuri ale co
muniștilor romăni au devenit cauză 
a întregului popor, călăuzind acti
vitatea de construcție socialistă, po- 
tențind faptele de muncă ale colec
tivelor, determinînd o vie eferves
centă în toate domeniile.

In spiritul obiectivelor stabilite 
la Congresul al XII-lea. Conferința 
Națională a partidului, plenarele 
C.C. al P.C.R. din acești ani au de
finit. de la o perioadă la alta, pro
blemele prioritare, soluțiile pentru 
rezolvarea sarcinilor care s-au ivit 
an de an. Este bogat în semnifica
ții faptul că recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. a dezbătut și adoptat 
o serie de programe de acțiune me
nite să contribuie la creșterea efi
cientei activității economice, la 
progresul neîntrerupt al construc
ției socialiste.

Prioritatea acordată de conduce
rea partidului aspectelor calitative 
ale dezvoltării și-au găsit corespon
denta în programul adoptat de ple
nară privind ridicarea calității pro
ducției. îmbunătățirea nivelului 
tehnic șl valorificarea superioară a 
materiilor prime, care, așa cum 
aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie considerat ca unul din cele 
mai importante programe pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XII-lea.

Pornind de la obiectivul stabilit 
de Congres privind realizarea inde
pendentei energetice a tării, de la 
programele speciale adoptate în 
acest sens de Conferința Națională 
a partidului, de la necesitățile eco
nomiei noastre, este necesar, așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului și la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru dezvol
tarea puternică a bazei energetice 
și de materii prime, pentru pune
rea în valoare a resurselor natura
le existente. întrebuințarea com
plexă a tuturor resurselor de mate
rii prime. De asemenea, avînd în 
vedere importanta deosebită pe 
care o are productivitatea muncii 

r' la.-iealizarea obiectivului de trecere 
a României într-un nou stadiu dea României într-un nou stadiu de 
dezvoltare recenta plenară a adop
tat un program special privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii si perfecționarea 
lOrganizării si normării muncii în 
perioada 1983—1985 și pînă în 1990- 

Evoluția armonioasă a economiei 
naționale, cerințele creșterii nive
lului de trai al poporului impun 
dezvoltarea mai accelerată a agri
culturii. înfăptuirea importantelor 
obiective ale noii revoluții agrare, 
ale Programului național privind 
realizarea unor recolte sigure si 
stabile, creșterea contribuției agri
culturii la progresul general al pa
triei.

Promovarea unei noi calități im
plică. totodată, creșterea substan
țială a aportului cercetării la îm
bunătățirea multilaterală a activită
ții economico-sociale. valorificarea 
consecventă a cuceririlor științei 
contemporane, atît în ce privește 
ridicarea nivelului tehnic și de 
competitivitate al producției, cit si 
in perfecționarea proceselor de con
ducere.

înfăptuirea tuturor acestor obiec
tive. asigurarea progresului neîn
trerupt al construcției socialiste 
impun, ca o condiție de prim ordin, 
întărirea spiritului revoluționar de 
luptă al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii. Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de la Mangalia, pre
zenta activă, manifestarea plenară 
a spiritului revoluționar sint menite 
să fertilizeze grandioasa operă 
constructivă ce se desfășoară în 
România de azi. inscriindu-se drept 
o condiție de cea mai mare impor
tantă pentru progresul său multila
teral. Ridicarea permanentă a spi
ritului revoluționar al întregului 
popor. întărirea răspunderii si an
gajării în muncă implică, totodată, 
perfecționarea activității de dezvol
tare a conștiinței socialiste si de 
formare a omului nou. creșterea 

^combativității muncii politico-edu-

PATRU VEACURI DE TIPAR BUCUREȘTEAN
Ieri, sub genericul „Arta 

tiparului bucurestean". la 
Muzeul de istorie al mu
nicipiului București s-a 
deschis o amplă expoziție 
de carte. Cele aproape 
trei sute de titluri înmă
nuncheate aici alcătuiesc 
o adevărată oglindă a ce
lor patru sute de ani de 
activitate editorială la 
bucurești : de la intiia 
carte ieșită la 1582 de 
sub bătrinele teascuri 
de la Plumbuita (prin 
truda si zăbava tipografu
lui Lavrentie} si Pînă 
la bogata si diversa pro
ducție editorială de as
tăzi. Sint cărți asupra că
rora au adăstat, intr-o 
neîntreruptă ștafetă, ge
nerații după generații, 
sorbind nu doar lumina 
invățăturii, ci si adevă
rurile fundamentale că 
muntenii, moldovenii ori 
transilvănenii sint fii ai 
aceluiași neam, uniți prin 
trainicele legături ale ori
ginii si limbii comune, 
ale felului de a fi și a 
gindi — același la toți ro
manii. Prin acestea toate, 
cartea s-a dovedit un sta
tornic mesager al unității 
românești.' in ciuda efor
turilor pe care potrivnicii 
acesteia le-au făcut spre 
a împiedica circulația lor 
nestingherită peste Mil- 
cov ori peste Carpați. 

cative. în spiritul cerințelor formu
late in cuvintarea secretarului ge
neral al partidului la Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia.

Sarcinile deosebite, specifice a-, 
cestei etape, atît în domeniul eco- 
nomico-social. cit și politico-educa- 
tiv solicită, așa cum s-a subliniat 
la Congresul al XII-lea. întărirea 
rolului conducător al partidului, al 
fiecărei organizații de partid. în 
primul rînd prin participarea direc
tă. nemijlocită a comuniștilor la 
soluționarea problemelor care se 
ridică la fiecare loc de muncă. Este 
o cerință de mare complexitate care 
impune perfectionarea continuă a 
stilului si metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de par
tid, dezvoltarea permanentă a de
mocrației noastre socialiste prin 
participarea directă a maselor la 
adoptarea deciziilor, ca o compo
nentă definitorie a sistemului nos
tru de conducere socială. De cea 
mai mare importanță în acest con
text se dovedește a fi creșterea răs
punderii personale a fiecărui acti
vist, a fiecărui membru de partid, 
abnegația cu care acționează pen
tru soluționarea problemelor care 
se ivesc, înțelegerea necesității de 
a se afirma în toate împrejurările 
ca un luptător revoluționar, capabil 
să pună mai presus de orice inte
resele partidului, ale poporului, să 
slujească cu toată dăruirea cauza 
nobilă a socialismului.

Profund conștient că înfăptuirea 
idealurilor socialismului este condi
ționată de instaurarea unui climat 
de pace și colaborare între toate 
popoarele lumii, partidul si-a in
tensificat activitatea pe plan ex
tern, răstimpul care a trecut de la 
Congresul al XII-lea aducînd stră
lucite confirmări ale j'*stetei  și 
realismului orientărilor stabilite de 
forumul suprem al comuniștilor ro
mâni în problemele internaționale.

în toată această perioadă, parti
dul si statul nostru au militat con
secvent pentru aplicarea in rela
țiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. în acest spirit 
s-a acționat pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, pentru 
soluționarea problemelor strin
gente ale lumii contemporane în 
interesul popoarelor, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale, 
ceea ce a făcut ca tara noastră să 
dobîndească un binemeritat presti
giu pe arena mondială, iar condu
cătorul său. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să se bucure de o înaltă 
recunoaștere și prețuire pe toate 
meridianele lumii, ca personalitate 
marcantă a vieții politice interna
ționale.

O activitate statornică. înfăptuită 
cu pasiune și perseverentă, a des
fășurat și desfășoară România so
cialistă, președintele său. tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
oprirea cursei înarmărilor si. în
deosebi. pentru împiedicarea am
plasării de noi rachete în Europa, 
pentru trecerea la retragerea si dis
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PARTIDUL, INIMA TĂRII
Partidul, inima țării și flacără albă curată
Pe culmi de-naltă iubire tot mai aprinsă se-arată I 
Alături stejarii sint falnici și brazii cîntă-n Carpați
Și riuri de flori minunate sint mindri ai noștri bărbați,

In el e cintecul nostru, un marș milenar de avint
Prin care ne spune și țara : că-i apără scumpul pămînt. 
Partidul e inima țării și flacără aprinsă in noi.
Alături cu Omul de cinste și brazii devin mai eroi.

Partidul, inima țării ; Fruntașul de frunte ne este 
Cu steaua lui minunată și veșnic aprinsă pe creste — 
Ne-mbie din razele-i albe cu piine și sare în hrană 
Precum o vară bogată cu roadele-i strinse din toamnă,

Să fie belșugul pe masă, cinstiții să rupă din piine
Și tot mai bună viața copiilor noștri de miine ; 
Acesta-i partidul și țara și omul ce știe să lupte :
A fi pe culmi de lumină cu steagul de pace in frunte I

Și zorii să fie mai veseli și proaspeți poporului dați 
Că El însuși născutu-i din mindrii și-nalții noștri Carpați. 
E drumul de frunte făcut ce-ntiiul bărbat l-a ales 
La cel de-al nouălea mare și pașnicul nostru Congres.

Ion TOMOIAGĂ MARAMUREȘANU 
miner din comuna Moisei

Prin fata vitrinelor 
urcăm prin vreme, de la 
cărțile bătrine ale veacu
rilor XVI—XVIII. spre 
cele din veacul trecut, cu 
atitea titluri intrate în 
fondul de aur al scrieri
lor și tipăriturilor româ
ne, din perioada interbe
lică și in sflrșit din anii 
evului socialist, ilustrind

rodnica activitate a nu
meroaselor edituri bucu- 
reștene de azi.

Această adevărată dru
meție prin patru veacuri 
de spiritualitate româ
nească este rodul colabo
rării ihstituției-gazdă, Bi
bliotecii Academiei, Bi
bliotecii centrale de stat.

trugerea celor existente, pentru a- 
sigurarea păcii și înfăptuirea dezar
mării — problemă fundamentală a 
zilelor noastre, de care depinde nu 
numai liniștea lumii, ci înseși via
ta. viitorul civilizației umane pe 
planeta noastră. O expresie con
cludentă a acestei preocupări o 
constituie recentul Apel al Marii 
Adunări Naționale adresat către 
parlamentele și parlamentarii din 
statele europene, S.U.A. și Canada. 
Alături de marile mitinguri și adu
nări desfășurate in ultimele săp- 
tămîni în principalele localități ale 
tării, de numeroasele inițiative și 
demersuri ale secretarului gene
ral al partidului, acest nou do
cument exprimă voința de pace 
a poporului nostru, dorința sa 
fierbinte de a se realiza un a- 
cord care să elibereze continentul 
nostru. întreaga comunitate inter
națională de amenințarea unei ca
tastrofe nucleare, de a se soluțio
na toate problemele litigioase ex
clusiv pe calea tratativelor.

în conformitate cu documentele 
Congresului al XII-lea, România 
depune eforturi considerabile pen
tru lichidarea subdezvoltării, pen
tru diminuarea marilor decalaje ce 
despart țările bogate de țările să
race — sursă permanentă de insta
bilitate și conflicte — pentru in
staurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, care să favorize
ze progresul mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare, schimbul echi
tabil de valori materiale, evoluția 
armonioasă a lumii contemporane.

în fata celui de-al patrulea an al 
prezentului cincinal scrutăm viito
rul cu încrederea că anii ce vor 
veni vor adăuga noi realizări si 
frumuseți patriei noastre socialis
te. Această încredere se bazează 
pe temeiuri sigure : avem un partid 
mai puternic și mai unit decît ori- 
cînd. „un adevărat partid de masă, 
stimat și urmat cu încredere de 
întregul popor", cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — partid 
capabil să adopte soluții originale 
menite să asigure progresul neîntre
rupt al patriei noastre; avem o clasă 
muncitoare eroică, încercată în mari 
bătălii, un popor harnic și plin 
de energie. Mai presus de orice, 
acea realitate pregnantă a socie
tății noastre, unitatea națiunii 
noastre în jurul partidului, al 
secretarului său general, hotărîrea 
sa de a înfăptui neabătut hotăriri- 
le Congresului al XII-lea reprezin
tă garanția supremă că vom învin
ge toate greutățile, că vom con
strui o tară așa cum au visat-o 
înaintașii, cum a gîndit-o si a pro
iectat-o cu clarviziune partidul 
nostru comunist. Să facem din 
acest cincinal, prin munca si dă
ruirea noastră, prin tăria aspirații
lor și îndrăzneala ideilor, un cin
cinal al biruinței, al victoriei, al 
realizărilor, pentru a ne prezenta, 
atît la cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, cit șl la Congresul al 
XIII-lea al partidului, care vor avea 
loc anul viitor, cu rezultate cit mai 
prestigioase în toate domeniile.

Muzeului tehnic „Profesor 
inginer D. Leonida", Ofi
ciului pentru patrimo
niul cultural național al 
municipiului București, 
Întreprinderii poligrafice 
„Arta grafică", editurilor 
bucureștene si a unor pa
sionați bibliofili din Capi
tală. (Silviu Achim).

Unanima și deplina aprobare fața de cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de înflăcăratele sale chemări la acțiune 
pentru apârarea păcii, față de Apelul Marii Adunări Naționale

Toți ta unul, pentru triumful rațiunii!
Un glas ee Înalță deasupra lumii 

întregi și înconjoară globul. Un 
glas care se ridică din piepturile 
omenirii întregi ajungînd pînă la 
bolta de azur ce învăluie Terra cu 
podoabele ei de stele și aștri. Cu 
deosebită putere s-a Înălțat acest 
glas de pace din forul reprezenta
tiv al patriei noastre, prin cuvîn- 
tul de înaltă responsabilitate al to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin 
Apelul adresat de Marea Adu
nare Națională parlamentelor și 
parlamentarilor din Europa și de 
peste ocean.

în spiritul îndemnurilor înflăcăra
te din cuvintarea președintelui ță
rii, de a se face totul pentru a se 
opri proliferarea armelor nuclea
re, Marea Adunare Națională se 
face mesagerul întregii națiuni 
al voinței sale de pace. Prin 
intermediul parlamentelor șl par
lamentarilor, Apelul se adresează 
tuturor popoarelor, deoarece nici
odată popoarele n-au fost atît de 
strîns înfrățite în năzuințele lor ca 
astăzi. Toate, absolut toate, procla
mă pe limba lor, în graiul strămo
șilor lor, de pe toate meridianele 
Terrei ; Pace ! Dezarmare ! NU 
bombelor ! NU rachetelor ucigătoa
re ! Să fie distruse orice arme ato
mice oriunde s-ar afla ele ampla
sate '.

Cuvintul „pace" unește astăzi în
tre ele toate popoarele ce trăiesc 
la nord, la sud, la răsărit, la apus, 
pe insule ooeanice, pe continente 
depărtate. Mesajul ce-1 poartă acest 
cuvînt conține forța universală a 
voinței oamenilor, indiferent pe ce 
colt de pămînt s-ar afla ei. E drep
tul popoarelor să-l rostească cît 
mai puternic întrebînd : cine are 
dreptul de a distruge aceste po
poare ? De ce atâta grabă, atâta 
nerăbdare în instalarea noilor ra
chete ? Oare nu ar fi mai bine, 
cum se întreba președintele țării, 
Să se depună cel puțin același in
teres, să se acționeze cel puțin cu 
tot atîta grabă pentru realizarea 
unui acord de neamplasare a ra
chetelor aducătoare de moarte ? 
Cine a dat drept unora să decidă 
de viața lor, a femeilor lor. a

Nu putem attepta ta pe o fatalitate 
sporirea arsenalelor nucleare

, într-un moment cind omenirea 
»e află amenințată de cel mai mitre 
pericol din întreaga sa istorie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in cu
vintarea rostită la sesiunea Marii 
Adunări Naționale, adresează o 
nouă, înflăcărată și mobilizatoare 
chemare la acțiune pentru apărarea 
dreptului vital al popoarelor, al 
oamenilor la existență, la viată, la 
libertate, independență și pace. Cu
vintarea conducătorului partidului 
și statului. Apelul Marii Adunări 
Naționale, inspirat din ideile ge
neroase și acțiunile sale ferme pen
tru oprirea cunsei înarmărilor nu
cleare, întrunesc totala adeziune a 
celor ce muncesc din patria noas
tră. Si noi. petroliștii din Gorj, nu 
putem rămîne indiferenți față de 
acumularea nesăbuită de armament 
atomic în Europa, față de pregăti
rile pentru instalarea și desfășu
rarea de noi rachete pe continentul 
nostru, sporind astfel imens peri
colul unui război, al unei catastrofe 
în care ar pieri întreaga omenire.

Iată de ce și eu, în numele cole
gilor de muncă de la Schela de ex
tracție Țicleni, județul Gorj, sus
țin din toată inima chemările însu- 
flețitoare conținute în cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
Apelul Marii Adunări Naționale, 
apreciind că nu poate exista nici 
o justificare pentru producerea și 
instalarea de noi arme nucleare. 
Singura cale de a asigura pacea și 
libertatea popoarelor este oprirea 
drumului spre catastrofă, prin in
tensificarea luptei pentru dezar
mare și mai ales pentru dezarmare 
nucleară. Așa cum aprecia secreta
rul general al partidului nostru, 
trebuie să facem totul pentru a de
termina puterile nucleare să re
nunțe la politica lor, care poate 
duce Ia distrugerea lumii.

Noi, cetățenii României socialiste,

Etbilibrul prin redutereu 
armamentelor — singurul etbilibru 

al pății
Mai dăinuie încă sub cupola 

marelui Sfat al țării, dar amplifi
cat inmiit in conștiința tuturor, 
glasul vibrant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndemnind popoarele la 
echilibrată rațiune pentru a se 
pune stavilă drumului spre un ho
locaust nuclear. Cuvintul înțelept 
al conducătorului nostru în sprijinul 
ideii nobile de pace, exprimînd 
grija față de destinul prezent și 
viitor al omenirii, a fost preluat și 
transmis în mesajul de pace al 
deputatilor celor 22 milioane de ce
tățeni ai patriei adresat parlamen
telor și parlamentarilor din statele 
europene, S.U.A. și Canada. Este 
pledoaria pentru pace a unui popor 
ce a trăit milenii de aspră expe
riență. pentru apărarea celui mai 
înalt drept al omului — dreptul 
la viață și libertate.

Demersul de amplu ecou interna
țional al președintelui României, al 
Marii Adunări Naționale apare cu 
atît mai necesar deoarece cu amă
răciune constatăm că printre seme
nii noștri se găsesc totuși unii care, 
sfidînd logica elementară, se stră
duiesc să dirijeze o bună parte a 
resurselor materiale și umane, 
realizările științifice nu în folosul 
omului, cî spre distrugerea lui. 
Căci un război, și mai cu seamă 

Terrei, care e casa dintotdeauna a 
omului ?

Căci pacea, așa cum arăta din 
nou președintele țării noastre, este 
dezideratul vital al lumii, al fiecă
rui popor, un deziderat pentru care 
vom face totul. Asigurînd pacea, 
oprind cursa înarmărilor popoarele 
vor obține o mare victorie : este o 
victorie de care depinde însuși vii
torul lumii, al vieții pe Pâmint. 
Omenirea nu poate admite să se 
distrugă ceea ce gospodarii harnici 
și înzestrați ai civilizațiilor multi
milenare au clădit. Nimic nu va ră- 
mîne — în afara pustiului radioac
tiv. Poporul nostru, mobilizat de 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a chemat la acțiune, și 
face tot ceea ce este omenește po
sibil pentru apărarea păcii. Glasul 
președintelui și al întregului nostru 
popor se împletește cu glasul de 
pace al întregii planete.

Lăsați-ne să trăim, spune acest 
glas. Lăsați-ne să construim, lă- 
sați-ne să născocim versuri și me
lodii, să scriem cărți, să ridicăm 
monumente. Lăsați-ne să aducem 
din Cosmos ceea ce e spre progresul 
nostru. Lăsați-ne să ne creștem 
copiii îndepărtind din sufletul lor 
și al nostru teama unor perspective 
dezastruoase I Omul n-are alt loc 
în Univers decît pe scumpul lui 
glob pământesc. Omul aparține pă
mântului acesta pe care trăim. Cum 
copacul nu se poate smulge din 
pămînt pentru a se muta in altă 
parte, nici omul nu se poate trans
planta pe altă planetă. Sîntem ai 
acestui continent, ai acestei țări iu
bitoare de pace și ne manifestăm, 
toti ca unul, voința de pace, încre
derea în rațiune, în înțelegerea și 
colaborarea dintre popoare. Glasul 
nostru se împletește cu glasul în
tregii omeniri, într-un impresio
nant imn al păcii, al cărui răsunet 
trebuie să ducă la oprirea cursei 
înarmărilor, la întronarea pe pla
neta noastră a unui climat de pace 
și colaborare, deziderat vital pen
tru a cărui înfăptuire România, 
președintele ei militează cu atîta 
înaltă responsabilitate.

Ioana POSTELNICU 
scriitoare

cape înfăptuim in prezent minunate 
proiecte pentru' viitorul fericit și 
luminos al poporului nostru, nu 
avem de gînd, ca și celelalte na
țiuni ale lumii; să acceptăm poli
tica faptului împlinit, să acceptăm 
ca pe o fatalitate instalarea noilor 
rachete și dezvoltarea celor exis
tente. Pe bună dreptate. Apelul 
M.A.N. apreciază că acum este mo
mentul să se intensifice și să se 
multiplice eforturile pentru reali
zarea la negocierile sovieto-ameri- 
cane a unui acord echitabil, care să 
elibereze continentul nostru, în
treaga comunitate internațională 
de amenințarea unei catastrofe nu
cleare. Din întreaga istorie a ome
nirii am dobîndit convingerea că 
stă în puterea popoarelor, ca, prin 
acțiunile lor unite, să împiedice 
evoluția primejdioasă a evenimen
telor, să determine oprirea cursei 
înarmărilor, înlăturarea spectrului 
distrugerii nucleare.

Fâcind parte din puternicul de
tașament al petroliștilor tării. îmi 
exprim recunoștința fierbinte față 
de tot ce întreprinde secretarul ge
neral al partidului pentru ca mun
ca și viața noastră să fie mereu 
mai prospere, mai demne. Avem 
îndatorirea de a contribui in aceas
tă etapă la înfăptuirea unui obiec
tiv nobil al politicii noastre, do- 
bindirea independentei energetice, 
Șintem angajați cu totală abnega
ție în acest efort. Și așa cum știm 
să muncim pentru a da viață mă
rețului program al devenirii noas
tre comuniste, vom ști să facem tot 
ce este necesar pentru a apăra li
niștea și pacea țării, continentului 
și planetei noastre.

Ion DINCA
maistru, Schela de extracție Țicleni, 
județul Gorj,
Erou al Muncii Socialiste 

unul nuclear, înseamnă negarea 
tuturor străduințelor pe care de se
cole mințile cele mai luminate 
le-au depus pentru a smulge natu
rii tainele ei și a le pune in slujba 
omului, pentru ușurarea și înfru
musețarea vieții.

Din păcate, aproape că nu exis
tă domeniu al științei în care re
zultatele să nu poată fi utilizate și 
in scop de distrugere. Și cum din 
nefericire astfel de investiții aduc 
rapid profituri uriașe, marile reali
zări științifice sînt tot mai des fo
losite împotriva aspirațiilor firești 
ale omenirii. S-a ajuns astfel la 
halucinanta situație în care arsena
lele globului conțin armamente 
care ar putea distruge omenirea de 
cîteva ori. în aceste condiții, a de
ține în plus sau în minus cîteva 
sute de rachete cu rază medie de 
acțiune nu poate în nici un fel să 
însemne un dezechilibru în rapor
tul de forțe dintre cele două părți. 
Tocmai de aceea este necesar să se 
depună toate eforturile in vederea 
realizării unui acord pentru opri
rea amplasării noilor rachete, pen
tru retragerea și distrugerea celor 
existente, pentru realizarea echili
brului la un nivel cît mai redus al 
armamentelor nucleare, al arma
mentelor în general.

Desigur, ca oameni de știință nu 
putem privi cu nepăsare cum rodul 
de neprețuit al gîndirii umane se 
transformă într-un instrument de 
anulare a tot ceea ce omul a creat 
cu prețul a numeroase sacrificii și 
jertfe. Pe drept cuvînt. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului nostru, a atras 
atenția că „astăzi se pune problema 
de conștiință in a alege între po
litica de intensificare a înarmări
lor, de producere de noi arme nu
cleare de distrugere în masă și po
litica de dezarmare, de destindere 
și pace".

în spiritul politicii sale de pace, 
România și-a făcut cunoscută din 
nou, prin glasul președintelui țării, 
prin voința deputaților Marii Adu
nări Naționale, poziția fără echivoc 
în sprijinul dezarmării, pentru

Amplasarea noilor ratbete nu poate 
fi justifitută in niti un fel

Nu se știe cu exactitate cind s-a 
născut primul cintec ; se poate 
doar presupune că odată cu cel 
dinții cuvînt rostit, simultan cu 
prima idee exprimată de cineva in 
negura trecutului îndepărtat... Cău- 
tind o nouă adincime. gindul rostit 
a devenit sunet, iar cuvintele — 
sunete înlănțuite, cîntece de bucu
rie. de jale, de nădejde... Ritmul 
de mars a acompaniat lupta revo
luționarilor. imnurile înălțătoare 
au cimentat conștiința națională a 
popoarelor. Muzica, împreună cu 
celelalte ramuri ale artei, a deve
nit o forță în mina omului și în 
slujba lui. un glas puternic prin 
care se exprimau gîndurile despre 
libertate, despre independentă, des
pre unire, despre pace. Aceste 
imagini s-au gravat în sufletul meu 
ascultind cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la se
siunea Marii Adunări Naționale, o 
înflăcărată chemare către toți oa
menii acestui pămînt de a gîndi 
cu înaltă responsabilitate la desti
nele planetei ițoastre. „Nimic nu 
justifică amplasarea noilor rache
te și dezvoltarea celor existente" 
— spunea secretarul general al 
partidului. Nimic nu ne împiedică.

Prin atțiuni unite popoarele pot 
determina oprirea tursei înarmărilor !

Cu firească mîndrie patriotică șl 
deplină aprobare am ascultat cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și Apelul adresat de Marea Adunare 
Națională parlamentelor și parla
mentarilor din Europa, Statele Unite 
și Canada. Acțiunile pentru pace și 
dezarmare la care au participat in 
această toamnă milioane și milioa
ne de cetățeni ai patriei au repre
zentat mandatul pe care întregul 
popor român l-a încredințat aleși
lor săi în sfatul țării, de a milita 
in continuare pentru apărarea drep
tului fundamental al omului, acela 
de a-și ști propria viață ocrotită.

Adevărurile vieții, așa cum arăta 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cheamă la luci
ditate și responsabilitate, la acțiuni 
hotărite, perseverente, pentru opri
rea politicii de război, care indreap- 

< tă lumea spre catastrofă nucleară. 
De curind, împreună cu alti tova
răși, am reprezentat pe tinerii din 
județul Alba la marele miting al ti
neretului țării desfășurat în capitala 
patriei. Am fast 100 000. dar o voin
ță unică cu o aspirație unică : „Ti
neretul României dorește pacea". 
Da, dorim pacea, noi, tinerii Româ
niei, împreună cu întregul popor, 
părinți, frați șl nepoți, milităm 
pentru a înlătura amenințarea pu
ternică aflată la plndă. Sîntem ti
neri muncitori, crescuți de partid în 
spiritul hărniciei, cinstei și priete- 

' niei. învățind, muncind, ne-am de
prins să visăm. Nu tesem vise 
confuze, ireale, ci privim în viitor 
cu încrederea pe care ne-o inspiră 
faptul că sîntem stăpîni pe desti
nele noastre, că trăim într-o tară 
in continuă și impetuoasă ascen
siune, beneficiind de optime condi
ții de viață, de învățătură și de 
muncă. Vrem să clădim cămine, 
uzine, școli, laboratoare, teatre. 
Pentru toate acestea nu dorim să 

oprirea amplasării oricăror noi ra
chete, pentru distrugerea tuturor 
armelor nucleare. Marile manifes
tări populare din tara noastră au 

'relevat, pe lingă profunda îngri
jorare fată de creșterea fără pre
cedent a arsenalelor lumii, hotă
rîrea nestrămutată de a face to
tul pentru a bara calea spre ca
tastrofa nucleară.

Iată de ce salut cu mîndrie șl 
speranță cuvântarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. chemările sale 
înflăcărate. Apelul Marii Adunări 
Naționale pentru unirea eforturilor 
tuturor popoarelor, cu convingerea 
nestrămutată că stă in puterea lor 
să determine triumful rațiunii.

Prof. univ. dr. lnq. 
Mihai STRATULAT 
București

într-adevâr. ca noi toți, români, 
maghiari, germani, frați pe pămin- 
tul României, să arătăm tuturor 
că ideea amplasării de noi rache
te este de fapt un pericol ne care 
vorbele nu sînt capabile să-l 
descrie.

Am ascultat cuvintele secretaru
lui general al partidului, am citit 
Apelul Marii Adunări Naționale 
către parlamentele si parlamenta
rii din statele europene. S.U.A. și 
Canada, și gindul meu s-a reîntors 
către toate acele vibrante acțiuni 
care s-au născut aici, la noi. 
la inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca glasul de 
pace al României să fie auzit pre
tutindeni. Si noi. compozitorii, a- 
vem în inimi, fără îndoială, aces
te două importante cuvinte : 
„Dezarmare — Pace 1“ si înțelegem 
că pentru omul demn și liber, fău
ritorul socialismului și comunismu
lui in tara noastră, cel care este 
de fapt izvorul nesecat ,al cînte- 
culul înaripat nu poate exista no
țiunea de Viitor decît. sub zarea 
limpede a păcii.

Adalbert WINKLER 
compozitor

reinvățăm altfel geografia Europei, 
avind ca reper localități care sînt 
sortite să devină baze de rachete 
nucleare. Nu dorim ca istoria să se 
încarce cu numele unor noi așe
zări, doar pentru că au fost mar
torele unor confruntări nimicitoare 
sau că de pe pămintul lor au pornit 
spre alte așezări, spre alți oameni; 
infernalele născociri ale distrugerii.

La fel ca noi gindesc milioane 
și milioane de oameni de pe întreg 
continentul, de pe toată planeta. 
Cuvintul lor clar pentru apărarea 
păcii, împotriva rachetelor nuclea
re, a războiului răsună cu hotărire, 
iar voința lor trebuie respectată. 
Cred că în împrejurările actuale de 
gravă amenințare pentru înseși 
existența vieții și civilizației uma
ne, glasul unit al popoarelor, al tu
turor iubitorilor de pace și progres 
trebuie să fie exprimat și mai pu
ternic pentru a determina oprirea 
amplasării noilor rachete nucleare, 
trecerea la retragerea și distruge
rea celor existente, înlăturarea de
finitivă a armelor și războaielor 
din viata societății.

în aceste momente cind aici, la 
Alba Iulia, ca și in întreaga tară, 
sărbătorim 65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român, evo- 
cind nobilele tradiții de pace, 
prietenie și colaborare care au a- 
nimat dintotdeauna poporul nostru, 
susținem cu toată căldura inimilor 
si cu tăria mintii inițiativele și 
propunerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind înfăptuirea dez
armării si asigurării păcii, pentru 
a ne asigura împlinirea în liniște 
și siguranță visurile noastre cele 
mai cutezătoare.

Maria DRIMBAREAN 
muncitoare la întreprinderea 
„Porțelanul” din Alba Iulia
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Domnului MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

MALE
Cu prilejul preluării unui nou mandat de președinte al Republicii 

Maldivelor, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul țării 
dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășe președinte,
Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul pe care mi l-ați trimis cu 

ocazia realegerii mele ca președinte al Republicii Zambia și vă rog să-mi 
permiteți ca, la rindul meu, să vă adresez aceleași urări pentru continua 
dezvoltare a relațiilor româno-zambiene, pentru prosperitate, pace, indepen
dență națională, securitate și cooperare în întreaga lume.

KENNETH DAVID KAUNDA
Președinte al Republicii Zambia

Simpozion In cadrul manifestărilor consacrate păcii

Manifestări peste hotare consacrate 
împlinirii a 65 de ani de la făurirea 

statului național unitar român

și dezarmării
In cadrul manifestărilor dedicate 

păcii și dezarmării inițiate de Fron
tul Democrației și Unității Socia
liste, Consiliul Național al Societății 
de Cruce Roșie, împreună cu Minis
terul Afacerilor Externe, a organizat 
vineri simpozionul cu tema „Spiritul 
umanist al politicii externe a parti
dului și statului nostru. Contribuția 
Crucii Roșii la înfăptuirea politicii 
de pace și colaborare internațională, 
promovată de partidul și statul 
nostru".

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la simpozion au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in care se spune :

Ne aflăm cu toții sub puternica 
impresie a emoționantei cuvintări 
pe care ați rostit-o la recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale, a vi
brantelor chemări la rațiune și res
ponsabilitate, Ia acțiuni ferme pentru 
oprirea unei catastrofe nucleare, pen
tru salvarea Europei și a întregii 
lumi de la distrugerea atomo- 
nucleară.

Cronica zilei
La Ambasada R.P. Ungare din 

București a avut loc, vineri, o confe
rință de presă, organizată cu prilejul 
celei de-a 65-a aniversări a creării 
Partidului Comuniștilor din Ungaria. 
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, redac
tori ai presei centrale. Agenției ro
mâne de presă — Agerpres. Radio- 
televiziunii, precum și corespondenți 
ai presei străine acreditați in țara 
noastră.

Despre importanța istorică a creă
rii P.C. din Ungaria a vorbit Zoltan 
Szasz, cercetător principal la Institu
tul de istorie al Academiei R.P. Un
gare din Budapesta.

Vineri, la Muzeul colecțiilor de 
artă din Capitală s-a deschis ex
poziția ..Culoarea in pictura brita
nică". cuprinzînd lucrări realizate în 
ultimul deceniu.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 19 

noiembrie ora 20 pînă. la 22 noiembrie 
ora 20. In țară : Vremea va continua 
să se încălzească ușor în primele zile, 
apoi va intra într-un proces de răcire. 
Cerul va fi schimbător cu înnorări mai 
accentuate la sfirșitul intervalului, cînd 
în nordul țării vor cădea ninsori lo* * 
cale. în rest precipitațiile vor fi izolate. 
Vîntul va sufla slab pinâ la moderat

• 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.
• Tunurile din Navarone : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19.
• Cursa : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9: 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Serbările galante i FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

Unirea
(Urmare din pag. I)
istoria și prezentul veacului său, N.- 
Bălcescu sintetiza : „Unitatea na
țională fu visarea iubită a voievozilor 
noștri cei viteji, a tuturor bărbaților 
noștri cei mari, care întrupară în 
sine individualitatea și cugetarea po
porului, spre a o manifesta lumii. 
Pentru dinsa ei trăiră, munciră, su- 
feriră și muriră"...

Lupta pentru libertate și unitate a 
cerut multe jertfe. Căci potrivnicii 
au fost totdeauna puternici, nemăsu
rat de puternici. Dar in veacul ho- 
tăritor în marele efort pentru unirea 
română, tot Bălcescu întărea convin
gerea în acest ideal posibil, profeti- 
zind: „Aceea ce voievozii noștri cei 
mari cu vitejia lor n-au putut, po
porul, armat și întărit de un principiu 
o va face". Nădăjduia că „o va face" 
pentru că el. poporul, avea unitatea 
în etnic. în grai și cultură, in aspira
ții de viitor. Dealtfel, generația pa
șoptistă, hrănită spiritualmente la 
școala lui Gh. Lazăr și Gh. Asachi. 
luminată de cultura în limba română 
și cutremurată de fiorii dragostei de 
patrie și popor, de independentă si li
bertate. a fftcut din unirea româ
nească idealul suprem : „visarea cea 
mare". Era un gind și un simțămint 
care ardea la unison, în tustrele 
provinciile românești. îmbinîndu-se 
într-o coloană de nestinsă lumină. 
Pentru Kogălniceanu, Unirea era 
„cheia de boltă" a existenței române. 
Bălcescu socotea că „pentru poporul 
român unitatea națională este che- 
zășuirea libertății lui, este trupul lui 
trebuincios ca sufletul să nu piară 
Si să amorțească, ci din contră, să 
poată crește și a se dezvolta". Tran
silvăneanul George Barițiu credea că 
„unirea națională este frumoasa de
viză ce răsună in toate părțile și

Vă sintem profund recunoscători 
pentru tot ce ați întreprins și între
prindeți, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, strălucită 
întruchipare a spiritului de dreptate 
și echitate in viața internațională, 
pentru apărarea dreptului suprem al 
tuturor popoarelor Ia existență, la 
libertate. Ia pace, Ia viață.

Ne exprimăm, de asemenea, întrea
ga gratitudine față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care, in fruntea Comite
tului național român „Oamenii de 
știință și pacea", militează neobosit 
pentru ca toate cuceririle științei să 
fie utilizate numai in folosul vieții, 
al oamenilor.

Convinși că eforturile constructive 
ale unui popor sint mărturia de netă
găduit a voinței lui de pace, sintem 
hotărîți ca, prin acțiunile specifice 
Crucii Roșii, să ne aducem o con
tribuție sporită la apărarea sănătății 
și vieții oamenilor, Ia promovarea, 
în largul front al mișcării mondiale 
de Cruce Roșie, a principiilor politi
cii externe ale României socialiste — 
pentru asigurarea unui viitor de pace 
tuturor popoarelor lumii.

în lunile septembrie și octombrie 
expoziția a fost găzduită de orașe
le Craiova si Constanta, ea consti
tuind. îmipreună cu expoziția de artă 
contemporană românească, deschisă 
în aceste zile în Marea Britanie. o 
contribuție la întărirea bunelor ra
porturi dintre popoarele celor două 
țări.

La vernisai au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului A- 
facerilor Externe. Asociației de 
prietenie România — Marea Brita
nie. oameni de artă și cultură.

Au fost prezent! ambasadorul Ma
rii Britanii la București. Philip 
McKearney. alti șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

cu unele intensificări în zonele de 
nfunte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte, iar cele maxime în
tre zero șl 10 grade, pe alocuri mai ri
dicate. Ceață locală. în București : 
Vremea se va încălzi ușor mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
schimbător favorabil precipitațiilor sla
be. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și zero grade, 
iar cele maxime vor fi cuprinse între 
4 și 8 grade. Dimineața și seara con
diții de ceață. (Ileana Mihăilă, meteo
rolog de serviciu).

- o idee cardinală
deșteaptă duhurile cu putere multă... 
Tăria și puterea unui popor, baza 
sa. politica sa, nădejdile sale, pre
zentul și viitorul său zac în Unirea 
națională... Unirea și uniunea na
țională sint bunuri mari importante 
și însuflețitoare, care nu cer mai 
mult decît voința tare de a fi și 
răminea un singur popor", y. Alec- 
sandri scria cu cele mai simple și 
mai populare mijloace artistice 
„Hora" acelui etern „Hai să dâm 
mină cu mină / Cei cu inima româ
nă"... Andrei Mureșanu îndemna stri- 
gînd din răsputeri : „Uniți-vă în cu
get. uniți-vă-n simțiri". Iar M. Emi- 
nescu prorocea împlinirea visului 
său conjugat cu al tuturor români
lor. printr-o splendidă metaforă : 
...„Eu văd o stîncă albă, o stîncă de 
argint, / Lucind prin veacuri negre, 
prin moarte mări lucind... / Acea 
sublimă stincă ce sta cu capu-n 
cer / E-unirea românimei... E' visul 
meu de fier"...

Românii s-au simțit și s-au știut 
totdeauna frați. Pe același scatiu au 
dezvoltat aceeași economie și aceeași 
cultură. Spiritualitatea românească a 
făcut din Carpați stîlpul de rezis
tență și coloana în jurul căreia s-a 
adunat și s-a cimentat solid toată 
zidirea patriei, ctitorită de un popor 
care s-a știut de aceeași origine și 
a navigat prin furtuna veacurilor 
spre același țel. Revoluția din 184a 
a arătat că Unirea română e posi
bilă, iar întîiul făptuitor al unității, 
Mihai Viteazul, a devenit model și 
un simbol. La 24 ianuarie 1859, prin 
efortul întregului popor, călăuzit de 
o intelectualitate iubitoare de țară 
și libertate, ne harta Europei a apă
rut România. Ideea unității și în
făptuirea ei au dat poporului puterea 
să cîștige independența în 1877, In
dependența a atras ca un magnet 
spre București privirile românilor 
din celelalte ținuturi românești stă-

Vizita oficială de prietenie a locotenent-colonelului
Mohamed Khouna Ould Haidalla

președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 
șef al statului Republica Islamică Mauritania

Vineri la prînz, președintele Comi
tetului Militar de Salvare Națională, 
șeful statului Republica Islamică 
Mauritania, locotenent-colonel Moha
med Khouna Ould Haidalla, a vizitat 
întreprinderea „Electronica" din Ca
pitală.

Oaspetele a fost însoțit de tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Vizita la cunoscuta întreprindere 
bucureșteană a oferit posibilitatea de 
a cunoaște succesele colectivului de 
aici, nivelul tehnic și calitativ ridi
cat al produselor realizate in această 
unitate reprezentativă a industriei 
electronice românești.

La sosire, locotenent-colonel Moha
med Khouna Ould Haidalla a fost 
salutat cu deosebită cordialitate de 
Vasiie Baltac, secretar de stat la Mi
nisterul Industriei de Mașini-Unelte. 
Electrotehnică și Electronică. Nicolae 
Badea, președinte al Consiliului 
popular al sectorului 2 al Capitalei, 
de reprezentanți ai conducerii centra
lei industriale de profil și ai între
prinderii.

Numeroși oameni ai muncii au în- 
tîmpinat cu deosebită bucurie pe șe
ful statului mauritanian, căruia i-au 
făcut o primire plină de căldură.

Tineri și tinere au oferit buchete 
de flori.

în cadrul unei cuprinzătoare expo
ziții, directorul întreprinderii, Roland 
Ionescu, a prezentat pe larg profilul 
și evoluția cunoscutei unități indus
triale bucureștene, referindu-se la 
principalele sale etape de dezvoltare, 
la coordonatele continuei înnoiri și 
modernizări a structurii fabricației. 
A fost evidențiată însemnătatea ho- 
tărîtoare a orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate aici, în legătură cu dezvoltarea 
producției electronice, reorganizarea 
și modernizarea fluxurilor tehnologi
ce, subliniindu-se că transpunerea 
lor în practică a contribuit de
cisiv la ridicarea întregii activități 
la un nivel superior de calitate și efi
ciență. Oaspetelui îi sint prezentate 
gama largă de televizoare staționare 
și portabile, în special cele asimilate 
în ultimii ani, activitatea de extindere 
a fabricației tipurilor cu circuite in
tegrate, diversele radioreceptoare, 
aparatură electroacustică de înaltă 
fidelitate și celelalte echipamente ce 
poartă marca „Electronica".

în continuare au fost vizitate cîte- 
va sectoare de producție, unde sint 
evidente preocupările colectivului în 
direcția diversificării sortimentale, 
îmbunătățirii caracteristicilor funcțio
nale ale produselor, sporirii continue 
a calității și competitivității lor.

A fost urmărit cu interes procesul 
complex de asamblare a componente
lor aparatelor de radio, reținind aten
ția dotarea tehnică avansată și teh
nologia modernă, care asigură un 
nivel sporit de productivitate a mun
cii. Relevind că îmbunătățirea per
manentă a acestui indicator se află 
in centrul atenției specialiștilor, gaz
dele arată că reproiectarea reperelor 
și subansamblelor, modernizarea pro
ceselor de producție vizează în ace
lași timp reducerea consumurilor de 
materiale, energie și manoperă, creș
terea calității produselor.

Aceleași preocupări sint evidente 
și în secția de montaj a ansamblelor 
generale ale televizoarelor, unde re*  
țin atenția cele mai noi componente 
ale televizoarelor românești, conce
pute și asimilate în cadrul unei am
ple acțiuni de reproiectare si moder

pinite incă de Imperiul austno-un- 
gar. Prin rezistența eroică din 1916— 
1918 și prin Marea Adunare Națio
nală și revoluționară de la 1 De
cembrie 1918, poporul nostru însu
flețit pină la treapta cea mai înaltă 
de ideea-forță a unității a desăvîrșit 
statul național.

Cu o admirabilă putere de sinteză, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
că Unirea din 1918 nu a fost 
rezultatul unui eveniment întîmplă- 
tor, de conjunctură, ci al unei lupte 
de veacuri, luptă grea. încărcată de 
jertfe : „Nu a fost rezultatul nici 
unui tratat de pace, nu a fost voin
ța unei puteri din afară : Unirea a 
fost rezultatul voinței poporului ro
mân dornic de libertate și indepen
dență". Tratatul de pace n-a făcut 
decît să consfințească o situație de 
fapt : România unită prin voința și 
lupta întregului popor și așezată pe 
stîlpii ei genetici : unitate, continui
tate, independență. Dar ideea uni
tății românești nu s-a stins odată cu 
acel înalt și unic moment istoric, de 
la 1 Decembrie 1918. Dimpotrivă : 
nevoia consolidării Unirii a adunat 
inimile române mai aproape, mai 
strins, mai indestructibil. Loviturile 
primite în 1940 au sporit forța ideii 
de unitate românească. Ea a func
ționat cu o mirifică putere in 23 
August 1944, cind destinul României 
a început să se împlinească în albia 
societății și orînduirii socialiste. 
Uniți, românii au doborît fascismul 
și exploatarea capitalistă. Uniți, ro
mânii construiesc cu energie so
cialismul. Nevoia de unitate, ca 
idee-forță, stăruie și va stărui in 
istoria noastră națională atît cît 
va exista spiritualitatea românească 
pe acest glob. Căci „e scris pe tri
color Unire !“. Și ce scrie pe drapel 
nu-i altceva decît o idee cardinală 
și o necesitate vitală, din milenii 
pentru milenii. 

nizare. Parcurgerea Întregului flux 
tehnologic oferă o imagine conclu
dentă a diversificării fabricației, a 
realizării unui standard calitativ cit 
mai înalt.

Gazdele precizează că, în ultima 
vreme, în acest sector a fost apli
cat un ansamblu de măsuri, finali
zat în reorganizarea benzilor de 
montaj al diferitelor ansamble ale 
televizoarelor și sporirea gradului 
de mecanizare a operațiilor.

Un exemplu semnificativ în acest 
sens îl constituie banda de depana
re, reglare și punere în funcțiune a 
șasiurilor electronice, precum și de
pozitul pe verticală pentru reperele 
ce urmează să intre în montaj. Ca 
urmare, productivitatea muncii la 
nivelul întregii secții a crescut a- 
preclabil.

în continuare s-a vizitat secția de 
montaj final al televizoarelor. Au 
fost puse in evidență, atît în atelie
rul de încasetare și la liniile de a- 
samblare a reperelor pentru televi
zoarele alb-negru, cît și la banda de 
montaj al televizoarelor color, gra
dul ridicat al mecanizării operații
lor, concepția tehnologică nouă, 
deosebit de modernă, pe baza cărora 
se asigură reducerea efortului fizic, 
utilizarea mai bună a spațiilor și ca
pacităților de producție, sporirea vo
lumului și diversificarea producției, 
îmbunătățirea calității aparatelor.

Locotenent-colonelul Mohamed 
Khouna Ould Haidalla a exprimat 
deosebite aprecieri la adresa preo
cupărilor colectivului de la „Elec
tronica", a realizărilor obținute. Im
presiile din timpul întîlnirii cu co
lectivul muncitoresc bucureștean au 
fost consemnate de șeful statului 
mauritanian în cartea de onoare 
a întreprinderii : „Am cunoscut a- 
ceastă remarcabilă uzină în cursul 
vizitei oficiale în frumoasa dumnea
voastră țară. Am fost plăcut sur
prins de calitatea produselor care 
se fabrică și păstrez amintirea de 
neuitat a tuturor oamenilor de aici 
și a primirii foarte prietenești pe 
care mi-au făcut-o“.

Președintele Comitetului Militar 
de Salvare Națională, șeful statului 
Republica Islamică Mauritania, a 
mulțumit pentru posibilitatea de a 
cunoaște această importantă între
prindere, realizările sale, semnifica
tive pentru nivelul de dezvoltare a 
industriei românești.

La plecare, șeful statului maurita
nian a fost salutat cu deosebită căl
dură de numeroși muncitori de pe 
această platformă industrială a Ca
pitalei.

*
Locotenent-colonel Mohamed Khou

na Ould Haidalla. președintele Co
mitetului Militar de Salvare Națio
nală. șef al statului Republica Islami
că Mauritania. împreună cu celelalte 
persoane oficiale mauritaniene. a vi
zitat. vineri. Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.

în timpul' vizitei, oaspeții âu fost 
însoțiți de tovarășa Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste.

Distinsul oaspete a fost învitat să 
cunoască expoziția „Dovezi ale dra
gostei. înaltei stime și profundei 
prețuiri de care se bucură președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ale amplelor rela
ții de prietenie și colaborare dintre 
poporul român si popoarele altor 
țări".

Șeful statului mauritanian s-a oprit 
cu atenție si cu admirație în fata
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FOTBAL : Azi, în divizia A, o nouă etapă cu meciuri 

interesante
• Pe micile ecrane, Rapid — Politehnica lași

Astăzi, în divizia A, se vor juca 
meciurile etapei a XIII-a. tn raport 
de situația echipelor în clasament, 
partida principală va avea loc la Sla
tina, intre F. C. Olt (loc VI — 13 
puncte) și Steaua (loc I — 17 puncte), 
arbitru — Radu Petrescu (Brașov). Și 
celelalte formații din partea de sus 
a clasamentului vor avea de susținut 
jocuri dificile în deplasare, astfel : 
Chimia (XV — 9 p.) — Sportul stu
dențesc (TI — 16 p.) — arbitru I. 
Tărcan (Reghin) ; S. C. Bacău (XI — 
12 p.) — F. C. Bihor (III — 15 p.) — 
arbitru N. Dinescu (Rm. Vilcea) ; 
Rapid (XII — 11 p.) — Politehnica 
Iași (IV — 15 p.) — arbitru O. Ștreng 
(Oradea) ; Dunărea (XVII — 7 p.) — 
Universitatea Craiova (V — 14 p.) — 
arbitru Dan Petrescu (București).

Componența lotului reprezentativ pentru meciul 
România - Cehoslovacia de Ia Bratislava

Antrenorul lotului reprezentativ al 
României, Mircea Lucescu, ne-a co
municat lista celor 23 de jucători 
selecționați în vederea meciului cu 
echipa Cehoslovaciei — Bratislava, 
30 noiembrie.

Sint selecționați trei portari — 
Lung, Moraru, Iordache, șase apă

ÎN CÎTEVA
• în Capitală a avut loc întîlnirea 

de lupte libere dintre echipele Steaua 
și Griinwald Poznan (Polonia). Vic
toria a revenit luptătorilor români cu 
scorul de 8—3.
• Belgianul Louis Wouters, preșe

dintele Federației de fotbal din aceas- 

numeroaselor exponate ce ilustrează 
cu pregnantă vasta activitate desfă
șurată de președintele tării pentru 
progresul României socialiste, pen
tru ridicarea patriei pe noi trepte de 
progres și civilizație, rolul 6ău 
determinant în creșterea neîntrerup
tă a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. Oaspeții au 
luat cunoștință de înalta apreciere, 
de considerația deosebită de care se 
bucură, pe toate meridianele globu
lui, politica internațională a Româ
niei socialiste, contribuția remarca
bilă a președintelui României la so
luționarea marilor probleme ale lumii 
contemporane, la împlinirea aspira
țiilor de pace, libertate si progres 
ale omenirii.

în continuare, directorul muzeului, 
prof. dr. Florian Georgescu, a pre
zentat o serie de exponate ilustrînd 
momente semnificative ale Istoriei 
noastre, vestigii de mare valoare ști
ințifică și documentară, aflate în 
acest prestigios așezămint de cultură 
al țării.

Au fost examinate cu deosebit In
teres vibrantele mărturii ale existen
tei milenare a poporului nostru. In
teresul cu care au fost urmărite ex
ponatele prezentate și-a găsit expre
sia si in impresiile ne care șeful sta
tului mauritanian le-a consemnat. Ia 
încheierea vizitei, în cartea de o- 
noare a muzeului.

★
Vineri dună-amiază, locotenent-co

lonel Mohamed Khouna Ould Hai
dalla, președintele Comitetului Mili
tar de Salvare Națională, șef al sta
tului Republica Islamică Mauritania, 
a primit, la palatul din Piața Victo
riei, pe șefii misiunilor diplomatice 
și pe reprezentanții unor organizații 
internaționale acreditați în tara noas
tră. cu care s-a întreținut intr-o at
mosferă cordială.

La primire a fost de față Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au participat oficialitățile mauri
taniene care îl însoțesc pe șeful sta
tului în vizită în tara noastră.

★
Președintele Comitetului Militar de 

Salvare Națională, șef al statului 
Republica Islamică Mauritania, lo
cotenent-colonel Mohamed Khouna 
Ould Haidalla, a depus, vineri dimi
neața. o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au luat parte 
Marin Capisizu. ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare, șef al Depar
tamentului industriei alimentare. 
Constantin Oancea. adjunct al minis- 
trului afacerilor externe. Constantin 
Radu, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu- 

: lai al municipiului București, gene- 
j| raii-locotenent Constantin Popa, loc

țiitor al șefului Marelui Stat Major, 
generali și ofițeri.

Au participat, de asemenea, per
soane oficiale mauritaniene care îl 
însoțesc pe înaltul oaspete în vizita 
în țara noastră.

O gardă militară, aliniată în fața 
monumentului, a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Islamice Mauritania.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere.

Alte partide Interesante : Corvinul 
(XIII — 9 p.) — F. C. Argeș (XIV — 
9 p.) — arbitru I. Igna (Timișoara) ; 
Jiul (X — 12 p.) — C. S. Tirgoviște 
(XVI — 7 p.) — arbitru I. Velea 
(Craiova) și Petrolul (XVIII — 6 p.) 
— F. C. Baia Mare (VIII — 13 p.) — 
arbitru P. Balaș (București).

Echipa Dinamo (IX — 12 p.) va 
avea un meci, teoretic, mai puțin di
ficil decît contracandidatele la titlul 
național (Steaua, Sportul studențesc 
și Universitatea Craiova), jucînd la 
București, cu A.S.A. (VII — 13 p ). 
Va arbitra Nicolae Rainea (Bîrlad).

Toate partidele etapei a XIII-a vor 
începe la ora 14. In direct, pe mi
cile ecrane. Rapid — Politehnica 
Iași.

rători — Rednic, Negrilă, Ștefănes- 
cu, Iorgulescu, Nicolae, Ungureanu, 
opt mijlocași — Andone, Țicleanu, 
Boldni, Klein, Dragnea, Mulțescu, 
Hagi, Balint, șase atacanți — Ga
bor, Cămătaru, Augustin, Geolgău, 
Coraș, Orac.

RÎNDURI
tă țară, a anunțat că renunță la can
didatura pentru președinția Uniunii 
europene de fotbal, in favoarea fran
cezului Jacques Georges, care deține 
în prezent interimatul acestei funcții 
și este considerat virtualul președin
te al U.E.F.A. după alegerile ce vor 
avea loc anul viitor la Paris.

CIVDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — tn cadrul activităților pen
tru marcarea celei de-a 65-a ani
versări a formării statului national 
unitar român, la Universitatea au
tonomă din orașul Toluca, statul 
Mexic, a fost inaugurată o „Săp- 
tămînă culturală românească". tn 
cuvintul rostit cu acest prilej, se
cretarul general academic al uni
versității. Eusebio Cardenas, și de
canul Facultății de științe umane. 
Eugenio Nunez, au reliefat aspecte 
din trecutul istoric al poporului ro
mân care, de-a lungul secolelor, a 
luptat pentru unitatea sa națională, 
pentru apărarea suveranității și in
tegrității teritoriale, relevind actul 
de la 1 Decembrie 1918 ca pe un 
moment crucial in viața poporului 
nostru. Vorbitorii au relevat succe
sele obținute de poporul român in 
făurirea noii 'societăți, sub condu
cerea înțeleaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte un mare număr de 
cadre universitare și studenți. A 
fost prezent ambasadorul tării 
noastre in Mexic. Constantin 
Băbălău.

In cadrul „Săptămânii culturale 
românești", in aula Rectoratului a 
fost inaugurată o expoziție de foto
grafii. artizanat, discuri și cărți. A 
avut loc. de asemenea, un recital 
de poezie românească.

PARIS 18 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 65 de ani de la 
făurirea statului național unitar ro
mân, asociațiile culturale de prie
tenie franco-române „Solidarity hu- 
maine par les Arts" și „Roumanie- 
Normandie" au organizat, in locali
tatea Verneuil-sur-Hâvre, o mani
festare cultural-artistică ce s-a bu
curat de un deosebit succes. In cu
vintul lor. Antoaneta Natheaux, 
președintele asociației „Roumanie- 
Normandie", și Maurice Laville, 
consilier municipal la Verneuil-sur- 
Hâvre, s-au referit pe larg la în
semnătatea istorică a evenimentu
lui de la 1 Decembrie 1918, care a 
marcat încheierea procesului de 
formare a statului național unitar 
român, au subliniat marile trans
formări social-economice cunoscute 
de țara noastră în ultimele decenii.

Au fost prezenti reprezentanți ai 
autorităților locale, oameni de cul

Agențiile de presa 
w - pe scurt

LA SAN JOSE. In cadrul unei
1 ceremonii oficiale desfășurate la 

San Jose, președintele Republicii 
Costa Rica, Luis Alberto Monge, a 

I proclamat în mod solemn neutra
litatea activă a țării sale și a co- 

Imunicat hotărirea fermă a guver
nului de a nu permite existența 
unor forțe armate pe teritoriul na- 

| țional — transmit agențiile France 
Presse șl A.P.

PROGRAM COSMIC. Programul 
I de cercetări pe care cosmonauții 
I Vladimir Liahov și Aleksandr Alek

sandrov îl efectuează de 145 de zile 
Ila bordul complexului orbital „Sa- 

liut-7“ — „Soiuz T-9" se apropie 
de sfirșit — informează agenția 
T.A.S.S. tn următoarele zile mem- 

Ibrii echipajului vor începe pregăti
rile pentru reîntoarcerea pe Pămint. 
Totodată, se va trece la efectuarea 

I operațiunilor de conservare a sta
ției „Saliut-7“. Starea sănătății ce
lor doi cosmonauți este bună, iar 
zborul complexului de cercetări ști- 

| ințifice „Saliut-7" — „Soiuz T-9" se 
| desfășoară normal.

• PESTE UN MILION DE COPII 
I MOR ANUAL IN AMERICA LA

TINA, ca urmare a malnutriției și 
i a unor boli, iar oipt milioane de la- 
I tino-americani în vînstă de pînă la

10 ani prezintă infirmități datorită 
[ diverselor afecțiuni — a declarat. 
| la Bogota, James Grant, directorul

Fondului Națiunilor Unite pentru 
| Copii (U.N.I.C.E.F.). Indicele înalt 
I al mortalității infantile face nece

sară punerea in aplicare a unor 
I programe naționale menite să ducă

tv
PROGRAMELE 1 ȘI 2

10.15 Muzică populară
In jurul orei 10,30 transmisiune directă 

de la Palatul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România : 
Ceremonia semnării documentelor 
oficiale româno-mauritaniene
• Muzică populară

11,00 Din marea carte a patriei
11,25 Film serial î „Omul din Atlantis" 

(color)
12.15 Ora de muzică. Corespondențe 

ieșene
13,00 La sflrșlt de săptămlnă

• La ora 14,00 — Fotbal: Rapid — 
Politehnica Iași în etapa a 13-a a 
diviziei „A"

17,50 Contemporanii noștri. Acolo, între 
pămint și mare

18,03 Săptămina politică

Continuarea acțiunii de imunizare antipoliomieliticâ
în perioada 25—30 noiembrie 1983 

se va continua în întreaga tară ac
țiunea de imunizare antipoliomieli- 
tică a copiilor născuți intre 1 fe
bruarie — 31 iulie a.c., cărora li se 
va administra a doua doză de vac
cin, și a copiilor născuți în lunile 
august și septembrie ale aceluiași 
an calendaristic, care vor. primi o 
singură doză de vaccin antipoliomie- 
Utic.

Totodată, se va efectua si revac- 
cinarea antipoliomieliticâ a cooiilor 
născuți intre 1 septembrie 1982 — 
31 ianuarie 1983 (revaocinarea I), 
precum și a copiilor în vîrstă de 9 

tură, reprezentanți ai ambasadei 
țării noastre la Paris, un numeros 
public.

★
LONDRA 18 (Agerpres). — Sub 

semnul marcării zilei de 1 Decem
brie, in organizarea primăriei și a 
Colegiului de tehnologie din orașul 
Solihull (Marea Britanie), la Cen
trul de conferințe din această loca
litate s-a desfășurat o acțiune dedi
cată României. Cu acest prilej a 
avut loc o adunare festivă, la care 
au participat reprezentanți ai auto
rităților locale, cadre didactice și 
studenți de la Colegiul de tehnolo
gie, ziariști. Despre semnificația zi
lei de 1 Decembrie au vorbit pro
fesoara F. Dormer și Vasiie Gliga, 
ambasadorul României, care au e- 
vocat pagini din istoria poporului 
român și au relevat rezultatele ob
ținute de țara noastră in diverse do
menii, precum și dezvoltarea rela
țiilor bilaterale pe multiple planuri.

Totodată, la Colegiul de tehnolo
gie s-a deschis o expoziție docu
mentară de fotografii și carte, ce 
cuprinde la loc de 'frunte operele 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și lucrări de autori străini 
dedicate vieții și activității sale.

La Londra a avut loc o seară 
culturală dedicată României. Impre
sii din România și aspecte privind 
istoria poporului român au fost 
prezentate de Bruce Wightman și 
Davies Benett, care au efectuat re
cent o excursie de studii in Mara
mureș. Au fost relevate bogata is
torie a poporului român, frumuse
țile patriei noastre, tradiții ale ar
tei populare maramureșene.

VIENA 18 (Agerpres). — In ora
șul Krems, din Austria de Jos, a 
avut loc o festivitate dedicată celei 
de-a 65-a aniversări a creării statu
lui național unitar romăti. Despre 
semnificația unirii Transilvaniei cu 
patria la 1 Decembrie 1918 a vorbit 
ambasadorul României la Viena, 
Octavian Groza. Au participat pri
marul și viceprimari ai orașului, re
prezentanți ai vieții politice, eco
nomice șl culturale locale, un nu
meros public. A fost prezent Ste
phan Kukla, secretarul general al 
Asociației de prietenie Austria — 
România.

la reglementarea situației — a i 
adăugat el. *

PRODUCȚIA DE CĂRBUNE A I 
C.E.E. A SCĂZUT, în primele nouă I 
luni ale acestui an. în toate țările 
membre ale Pieței comune, cu ex- | 
cepția Franței, cu 4,9 la sută în ra- | 
port cu perioada corespunzătoare a 
anului 1982, dar în unele țări redu- , 
cerea este mai mare. Astfel, in I 
R.F.G., producția de cărbune a scă- ' 
zut cu 8,2 la sută. în Belgia — cp 
8,8 la sută. Totodată, statisticile co- | 
munitare relevă că, în anul 1982, | 
numărul total al salariaților din 
minele de cărbune a fost cu 90 000 
mai mic decît în 1975.

COMERȚUL EXTERIOR AL 
FRANȚEI a înregistrat în primele I 
zece luni ale acestui an un deficit | 
de 40,658 miliarde franci, s-a anun
țat oficial la Paris, transmite agen- « 
ția France Presse. Potrivit previ- 
ziunilor guvernului, deficitul balan- < 
ței comerțului exterior se va situa 
în acest an în jur de 60 miliarde | 
franci.

GREVA ȘOFERILOR DE LA . 
„GREYHOUND" (S.U.A.). tn nume
roase localități ale Statelor Unite 
s-au Înregistrat confruntări intre 
poliție și greviștii de la compania I 
de autobuze „Greyhound", declan- I 
șată în sprijinul revendicărilor lor 
privind îmbunătățirea condițiilor de i 
viață. Greviștii — relatează agen- | 
țiile U.P.I. și France Presse — s-au 
opus deciziei autorităților de a face I 
apel la șoferi care nu sint membri | 
ai sindicatului de ramură pentru a 
relua activitatea companiei.

18.20 Serial științific : „Omul șl natura" 
(color)

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 Strînsa unitate a poporului în 

jurul partidului, chezășia împlini
rilor socialiste

19,40 Ritm și melodie cu formația Be*  
none Damlan

19.50 Teleenclclopedia
20.30 Film serial : „Frontul Invizibil" 

(color). Episodul 4
21.20 Simbătă seara... varietăți 1
22,15 Telejurnal (parțial color) • Sport
22.30 Invitații Televiziunii

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.20 Melodii populare
19.30 Film serial : „Karino". Eplsodu. 8
20,00 Varietăți... varietăți
20.50 Publicitate
20,55 Capodopere tn concert
22,15 Telejurnal • Sport
22.30 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !

ani. dasa a IlI-a (revacclnarea ■ 
Il-a).

Pe lingă grupele respective de co
pii vor fi. de asemenea, cuprinși — 
în prima vaccinare — toți copiii care 
au fost omiși de Ia vaccinare in 
campaniile precedente.

La imunizarea anunțată sint ln- 
. vi ta ti să se prezinte — la dispen
sarele medicale — copiii anartinind 
atit localnicilor, cît si familiilor cu 
domiciliul flotant sau cei care. în 
intervalul respectiv, se află in alte 
localități decît cele in care domici
liază.

(Agerpres)

cinema
• 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 Șoimăreștilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 13; 16; 19.
• Misterele Bucureștilor : 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 Mălin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
$ Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; ia; 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 MICĂ A 
PALATULUI — 15; 17,15.

• Urgent... secret... : FESTIVAL 
(15 63 84) — 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 : UNION (13 49 04) — 9; 13; 
16; 19.
• Cintecul e viața mea : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
30.15.
• Limita dorințelor — 15, Moscova 
nu crede in lacrimi — 17; 19,30 : VII
TORUL (11 48 03).
• Marfă furată : SCALA (11 03 72) — 
9: 11,(5; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• 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.
• Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 12,30; 16; 19, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19.
• Marea evadare : CAPITOL (16 29 17) 
— 9: 12,30; 16; 19.
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 13; 17,15.

SAIbinuța : DOINA — 15; 19,15, MIO- 
IȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15,45;

18; 20.
• Elvts : BUZEȘTI (50 43 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul spre victorie : LIRA 
(317171) — 15,30; 19, PACEA (60 30 85) 
— 16; 19, MUNCA (21 50 97) — 15,30; 19.
• Dublu delict : ARTA (2131 86) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.

• Camionul de cursă lungă : FLA
CĂRA (20 33 40) — 10,30; 12,30; 14,30; 
16.30; 18,30.
• Hercule cucerește Atlantida : 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) : Ploșnița — 14; Coana Chirița
— 19,30; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi (A) — 19; (sala Batlștel) : Ino
centul — 17.

• Opera Română (13 18 57) : Lucia dl 
I.ammermoor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Leonard — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Răceala — 15; Mobilă și durere — 
— 19,30; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) : Tarttuffe — 19.
• Teatrul Mie (14 70 81) : Fluturt, 
fluturi — 15; Nu pot să dorm — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Miriiala — 15; Stop pe autostradă —
19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Copiii soarelui — 19; (sala 
Studio): Inele, cercel, beteală — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) ; Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) :

• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Glu- 
lești, 18 04 85) : Pălăria florentină 
— 18.
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl cintec 
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) 1 
Mult zgomot pentru nimic — 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cintărețul tristeții sale — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) 1 
Și dacă se invlrtește — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 17.
• Circul București (11 01 20); Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 16;
19,30.



Președintele Nicolae Ceausescu adresează o vibrantă 
chemare la rațiune, la acțiune pnlitică responsabilă 

pentru eliberarea Europei de primejdia nucleară

VIENA

REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ CONSACRATĂ PROMOVĂRII
PARIS

Dezvoltarea cooperării dintre România și UNESCO

Vibranta ți mobilizatoarea chemare, îndemnul puternic la rațiune, la 
acțiune politică responsabilă pentru oprirea amplasării de noi rachete pe 
continentul european, pentru retragerea și distrugerea celor existente, 
pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la viață, la 
pace, lansate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna sesiunii Marii 
Adunări Naționale, Apelul M.A.N. către parlamentele și parlamentarii din 
statele europene, S.U.A. și Canada, au în continuare o deosebită rezonanță 
internațională.

Ziarul sovietic „PRAVDA", rela- 
tînd despre cuvîntarea secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in cadrul sesiunii Marii 

.Adunări Naționale, subliniază în
crederea exprimată de șeful statului 
român că popoarele pot să pună ca
păt politicii care duce la catastrofă 
nucleară, să asigure dezarmarea și 
pacea.

Totodată, sub titlul „Apel către 
parlamente", cotidianul sovietic in
formează despre lucrările sesiunii 
M.A.N., evidențiind că deputății ce
lui mai Înalt for legislativ al Româ
niei socialiste au dezbătut si adop
tat Apelul Marii Adunări Naționale 
către parlamentele și parlamentarii 
din statele europene. S.U.A. și Ca
nada. în Apel — scrie ziarul — se 
subliniază necesitatea realizării unei 
înțelegeri la convorbirile sovieto- 
americane de la Geneva, care să 
ducă la renunțarea amplasării de 
noi rachete nucleare în Europa, la 
eliberarea continentului european de 
orice fel de arme nucleare.

Ziarul bulgar „RABOTNICESKO 
DELO" informează despre cuvînta
rea secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Românca, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul 
M.A.N., despre adoptarea Apelului 
Marii Adunări Naționale a Republi

cii Socialiste România adresat parla
mentarilor și parlamentelor tarilor 
europene. S.U.A. și Canadei.

La rîndul său. ziarul bulgar „ZE- 
MEDELSKO ZNAME" relevă că

Ample relatări și comenta
rii ale presei internaționale 
consacrate cuvîntării pre
ședintelui României, Apelu
lui Marii Adunări Naționale 
către parlamentele și par
lamentarii din statele euro

pene, S.U.A. și Canada

Apelul Marii Adunări Naționale sub
liniază necesitatea ca la negocierile 
de la Geneva să se ajungă la Un 
acord privind renunțarea la ampla
sarea de noi rachete nucleare in 
Europa, eliberarea Europei de orice 
arme nucleare.

într-o cuvîntare rostita în fața 
Marii Adunări Naționale, președin
tele Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
renunțarea de către S.U.A. la insta
larea noilor rachete nu va duce la 
un dezechilibru, așa cum nici retra
gerea de către U.R.S.S. a întregului

său arsenal de rachete cu rază medie 
nu ar provoca nici un fel de deze
chilibru, întrucît ambele țări dispun 
de suficiente mijloace capabile să 
distrugă omenirea de cîteva ori
— scrie ziarul vest-german „DIE 
WELT".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat un apel la rațiune și a apre
ciat că echilibrul de forțe dintre 
S.U.A. și U.R.S.S. nu va putea fi 
perturbat de citeva sute de rachete 
în plus sau în minus. Conducătorul 
român a declarat că nu este sufi
cient să se încheie un acord asupra 
unui număr egal de focoase nucleare 
de ambele părți, ci trebuie să se 
ajungă la o înțelegere prin care să 
fie exclus orice armament cu rază 
medie de acțiune în Europa.

„CoșTnarul nuclear : Criza eurora- 
chetelor a atins punctul culminant"
— este titlul articolului în care zia
rul belgian „LE SOIR" subliniază că 
președintele Nicolae Ceaușescu a luat 
din nou poziție fermă in apărarea 
păcii, cerînd S.U.A. să renunțe la in
stalarea noilor rachete în Europa, iar 
U.R.S.S. să retragă și să distrugă 
rachetele sale cu rază medie.

în articol este reliefată semnifica
ția deosebită a noii inițiative de pace 
a președintelui României socialiste.

Relatind despre cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
sesiunea Marii Adunări Naționale, 
cotidianul . grec „ELEFTHEROTY- 
PIA" s-a oprit, îndeosebi, asupra 
sublinierii președintelui României 
potrivit căreia renunțarea' de către 
S.U.A. la instalarea noilor rachete 
nu va produce nici un fel de deze
chilibru intre cele două părți, iar 
retragerea și distrugerea de către 
Uniunea Sovietică chiar a totalității 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
nu va duce, de asemenea, la un 
dezechilibru între cele două părți.

0 elocventă ilustrare a hotăririi tineretului 
României socialiste, a întregului popor român 

de a face totul pentru apărarea păcii

PĂCII, COOPERĂRII Șl
VIENA 18 (Agerpres). — Inaugu

rate în prezenta președintelui Fe
deral al Republicii Austria, dr. Ru
dolf Kirchschlaeger, la Palatul Hof- 
burg din Viena se desfășoară lu
crările „Consiliului de interacțiune" 
— reuniune internațională consacra
tă promovării păcii, cooperării si 
dezvoltării economice internaționa
le. Participă personalități politice — 
foști șefi de stat și guvern — din- 
tr-o serie de țări reprezentînd toa
te continentele. Pe ordinea de zi a 
dezbaterilor se află problemele 
dezarmării, păcii si noii ordini eco
nomice internaționale.

Din tara noastră participă tova
rășul Manea Mănescu. vicepreședin
te al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

în cadrul lucrărilor, vicepreședin
tele Consiliului de Stat a prezen
tat poziția tării noastre, concepția, 
inițiativele și acțiunile președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
vire la principalele probleme ale 
vieții internaționale — dezarmarea, 
pacea, lichidarea subdezvoltării si e- 
dificarea noii ordini economice in
ternaționale.

El a subliniat că. în actuala si
tuație internațională deosebit de pe
riculoasă. trebuie depuse toate efor
turile pentru ca. prin acțiunea uni
tă a popoarelor si inițiativa oame
nilor politici si de stat, să se ajun
gă la oprirea agravării climatului 
internațional. Acționînd în această 
direcție cu perseverență. înțelepciu
ne si realism, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că „nu există 
problemă mai importantă in mo
mentul de fată decît aceea a dezar
mării. a păcii, a asigurării dreptu
lui vital al popoarelor la viată, la 
libertate si la pace". Sint multe pro
bleme nesolutionate în viata inter
națională și trebuie acționat în ve
derea rezolvării acestora. Dar. așa 
cum a evidențiat președintele Româ
niei. toate acestea sînt subordonate, 
oină la urmă, dezideratului vital al

lumii, al fiecărui popor : asigurarea 
păcii, oprirea cursei Înarmărilor.

în continuare. reprezentantul 
României a arătat că actuala situa
ție politică internațională încordată 
se conjugă cu o puternică si înde
lungată criză economică la scară 
mondială.

Stările negative din economia 
mondială, situația economică difici
lă a țărilor în curs de dezvoltare 
reclamă imperios angajarea de ur
gentă a unui dialog economic in
ternațional între țările în curs de 
dezvoltare si țările dezvoltate, in
stituirea unei conlucrări reale între 
ele pe principii de egalitate, de e- 
chitate. care să asigure generaliza
rea rapidă a unei relansări econo
mice durabile în direcția instaură
rii noii ordini economice internațio
nale mai drepte, care să tină sea
ma de interesele tuturor națiunilor.

în încheiere. vicepreședintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România a subliniat că in
terdependența obiectivă dintre va
riatele aspecte politice si economi
ce la nivelul regional, continental si 
mondial fac necesară abordarea 
globală a problemelor vieții inter
naționale pentru a se asigura, pe 
calea tratativelor, a negocierilor si 
consensului, soluțiile cele mai bune, 
trainice și de durată.

Concepția, inițiativele și acțiunile 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la 
căile de soluționare a marilor pro
bleme ale vieții internaționale — 
prezentate în cadrul reuniunii de la 
Viena — au fost primite cu viu in
teres. Participanții au dat o înaltă 
apreciere ideilor si propunerilor 
constructive, realiste ale președinte
lui României, clarviziunii sale asu
pra căilor si mijloacelor de rezol
vare ale principalelor probleme ce 
confruntă azi omenirea : dezarma
rea. pacea, lichidarea subdezvoltării 
si edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

PARIS 18 (Agerpres). — Ambasa
dorul Dumitru Aninoiu. șeful delega
ției române la Conferința generală a 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO), ce își desfășoară lucrările 
la Paris, a fost primit de Ama
dou Mahtar M’Bow, directorul gene
ral al UNESCO.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme ale cooperării dintre 
România și UNESCO, exprimîndu-se

satisfacția reciprocă pentru spiritul 
constructiv al acesteia. Directorul ge
neral al UNESCO a apreciat că or
ganizația beneficiază de un valoros 
și permanent sprijin din partea 
României, de experiența rezolvării 
de către țara noastră a unor impor
tante probleme din sfera de compe
tență a UNESCO și că există întru
nite toate condițiile pentru ca dez
voltarea raporturilor dintre România 
și UNESCO să se aprofundeze.

Protocol comercial româno-sovietic

Mijloacele de informare in masă de peste hotare scot in relief anga
jamentul solemn al poporului român de a nu precupeți nici un efort- 
pentru apărarea dreptului său suprem la viață, al dreptului suprem al 
tuturor popoarelor la existență, la libertate și independență, ilustrat de 
manifestările pentru pace din țara noastră, de grandioasa manifestare 
„Tineretul României dorește pacea".

TELEVIZIUNEA SOVIETICA a în
fățișat aspecte de la impresionanta 
manifestare „Tineretul României 
dorește pacea", subliniind că mii de 
tineri și tinere din toate județele 
României au participat, la București, 
la acest marș al păcii, evidențiind 
chemările la încetarea cursei înarmă
rilor, la dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmare nucleară.

Televiziunea sovietică a evidențiat 
apelul adresat organizațiilor națio
nale, regionale și internaționale de 
tineret din Europa de a face totul 
pentru asigurarea păcii, pentru a 
împiedica amplasarea de noi rachete 
nucleare în Europa, pentru elibera
rea deplină a continentului de armele 
nucleare.

Sub titlul „Un mare marș al păcii", 
ziarul bulgar „RABOTNICESKO 
DELO" a publicat în paginile sale o 
relatare despre marea manifestare 
pentru pace a tineretului din țara 
noastră, punînd în lumină faptul că 
la această acțiune, desfășurată la 
scară națională sub deviza „Tineretul 
României dorește pacea", au partici
pat peste 100 000 de tineri care au 
străbătut bulevardele centrale bucu- 
reștene, scandînd lozinci și chemind 
să se pună capăt cursei înarmărilor.

Majoritatea ziarelor iraniene de 
limbă fansi si engleză. între care 
„KAYHAN" și „TEHERAN TIMES", 
au publicat, cu titluri mari, relatări 
ample despre manifestarea „Tinere
tul României dorește pacea", rele- 
vînd că 100 000 de tineri au demon
strat pentru pace și dezarmare in ca
pitala tării.

Tineretul român — relatează presa 
Iraniană — a adresat un mesaj pre
ședintelui României. în care îsi afir
mă adeziunea entuziastă fată de Par
tidul Comunist Român și fată de po
litica de pace promovată de președin
tele Nicolae Ceaușescu.

. Participanții au adresat, totodată, 
o scrisoare secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
în care își exprimă convingerea 
că Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să aibă un rol mai activ și 
o contribuție mai eiiciență la proce
sul de menținere a păcii și sec uri-

Mijloace de informare 
în masă de peste hotare 

despre marile acțiuni 
pentru pace din țara 

noastră

tății internaționale. Scrisoarea — s-a 
relevat în continuare — cere să se 
facă totul pentru a nu se ajunge la 
amplasarea de noi arme nucleare in 
Europa, să se acționeze pentru retra
gerea și distrugerea celor existente, 
în document sînt sprijinite propune
rea de creare în cadrul O.N.U. a unui 
organism internațional investit cu 
dreptul de a controla și inspecta rea
lizarea întocmai a măsurilor de înce
tare a cunsei înarmărilor și de dezar
mare, precum și propunerea privind 
înființarea unui organism special 
pentru bune oficii, mediere si conci
liere. care să acționeze în direcția 
prevenirii unor noi confruntări arma
te. Este subliniată ideea potrivit că
reia O.N.U. trebuie si' devină o tri
bună reală a voinței de pace a na
țiunilor.

Mii de tineri români au participat 
la București la o demonstrație împo
triva rachetelor nucleare — eviden
țiază ziarul italian „L’UNITA" în ar
ticolul „Manifestație pentru ' pace la

București". Demonstranții — relatea
ză cotidianul — au parcurs străzile 
din centrul capitalei României, scan- 
dind lozinci pentru renunțarea la.am
plasarea de noi rachete in Vest, ca și 
in Est. pentru retragerea și distru
gerea celor existente.

Peste 100 000 de tineri au fost la 
București protagoniștii unei uriașe 
manifestații pentru pace — relevă 
ziarul ..CORRTERE DELLA SERA". 
Pornind din diferite puncte ale capi
talei României — arată ziarul — de
monstranții s-au îndreptat 6pre cen
trul orașului, purtînd drapele națio
nale. precum si pancarte exprimind 
adeziunea fierbinte a tinerilor români 
la politica partidului. Participanții 
au protestat împotriva planurilor <ie 
amplasare a noilor rachete nucleare 
in Europa și au cerut reducerea și 
distrugerea celor existente.

în paginile ziarului mexican „EL 
DIA" au fost publicate relatări des
pre adunările și celelalte acțiuni pen
tru pace desfășurate în țara noas
tră. în București și în alte orașe 
românești, zeci de mii de oameni ai 
muncii și-au exprimat protestul față 
de cursa înarmărilor și instalarea 
de noi rachete nucleare îii Europa — 
arată cotidianul. Ei au cerut să nu 
se instaleze noile rachete în Europa, 
să fie retrase și distruse cele exis
tente. Adunările și manifestațiile 
s-au încheiat cu aprobarea de me
saje adresate ambasadelor S.U.A. și 
U.R.S.S. din București, ale altor țări, 
în aceste documente cerîndu-se să 
se pună capăt cursei înarmărilor și 
să fie distruse armele nucleare exis
tente în Europa.

Despre grandioasa manifestare a 
tineretului din țara noastră relatează 
și cotidianul american „INTERNA
TIONAL HERALD TRIBUNE", in 
articolul intitulat „Românii demon
strează".

De asemenea, agenția ASSOCIA
TED PRESS a difuzat informații 
ample punînd în evidență partici
parea masivă a tineretului român la 
demonstrația împotriva armelor nu
cleare.

MOSCOVA 18 — Trimisul Agerpres 
Mihai Fabian transmite : La 18 no
iembrie. la Moscova a fost semnat 
protocolul privind schimburile de 
bunuri de consum între ministere
le comerțului interior din Republi
ca Socialistă România si Uniunea 
Sovietică pe anul 1984, care preve

de creșterea volumului si diversifi
carea schimburilor reciproce. Do
cumentul a fost semnat, din partea 
română. de Dumitru Petrescu 
prim-adjunct al ministrului comer
țului interior, iar din partea sovie
tică — de V. G. Bicikov. adjunct al 
ministrului comerțului interior.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 18 (Agerpres). — în urma 

unor lupte grele, combatanții mișcă
rii „Al Fatah", principala componen
tă a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, au reușit să preia vineri 
dimineață controlul asupra taberei 
de refugiați de la Baddawi, din 
apropiere de Tripoli, nordul Libanu
lui, care căzuse in miinile disidenți- 
lor in urmă cu două zile. De ambele 
părți s-a înregistrat un număr mare 
de morți și răniți, informează agen
ția France Presse.

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P., și adjunc
tul său, Abu Jihad, au vizitat tabăra 
de refugiați palestinieni de la Bad
dawi, a declarat agenției France 
Presse o sursă oficială palestiniană.

Luptele dintre combatanții „Al 
Fatah" și disidenți ai acestei mișcări 
s-au soldat — incepînd de la 3 
noiembrie și pină în prezent — cu 
969 de morți și 1 584 răniți, afirmă 
cotidianul libanez „An Nahar", ci
tind un bilanț provizoriu al servicii
lor de securitate libaneze. Aproxima
tiv 385 de persoane civile libaneze 
au fost ucise și 459 rănite în cursul 
bombardamentelor, adaugă ziarul.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Agen
ția W.A.F.A. relatează că în terito
riile ocupate de Israel continuă ac
țiunile de sprijin ale populației pa
lestiniene față de conducerea legiti
mă a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, în frunte cu Yasser Ara
fat, lansîndu-se noi apeluri la înce
tarea luptelor dintre combatanții 
mișcării „Al Fatah" și disidenți. Stu
denții palestinieni și membrii miș
cării de tineret din Ierusalimul răsă
ritean au adresat forțelor O.E.P. din 
Tripoli un mesaj în care își exprimă 
solidaritatea cu mișcarea palestiniană,

în frunte cu Yasser Arafat. în dis
trictul Hebron, opt organizații de 
masă au exprimat indignarea în le
gătură cu atacurile la care sint su
puse taberele refugiaților palestinieni 
și au adresat un apel țărilor arabe 
și islamice, tuturor forțelor progre
siste, cerindu-le să sprijine Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei și 
pe Yasser Arafat.

BEIRUT 18 (Agerpres). —- Trupele 
israeliene ce ocupă regiunea de 'sud 
a Libanului au impus restricții seve
re Ia deplasarea locuitorilor din a- 
ceastă zonă in restul țării. După cum 
informează agenția kuweitiană Kuna, 
pentru fiecare deplasare din si în re
giunea ocupată cetățenii libanezi tre
buie să obțină permise speciale. Deo
sebit de afectați de această măsură 
sint cei care trebuie să treacă zilnic 
riul Awali pentru a ajunge la locu
rile de muncă situate in zona neo- 
cupată. Potrivit agenției, printr-o 
astfel de măsură Israelul intențio
nează să determine un exod in masă 
al populației din sudul Libanului.

Congresul extraordinar 
al Partidului Avangarda 

Populară din Costa Rica
SAN JOSE 18 (Agerpres). — La 

San Jose s-au desfășurat lucrările 
Congresului al XIV-lea extraordinar 
al Partidului Avangarda Populară din 
Costa Rica. Congresul a discutat si
tuația internă din țară, precum și 
cea din zona Americii Centrale și Ca
raibilor.

SOLUTIONAREA MARILOR PROBLEME ALIMENTARE MONDIALE RECLAMĂ 
TRECEREA LA DEZARMARE, INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE

Conferința generală a F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură), ale cărei lucrări se desfășoară la Roma, in 
prezența reprezentanților celor 156 de state membre, și-a încheiat dezba
terile in plen, urmînd să se consacre acum exclusiv negocierilor concrete. 
Relevind că întinse zone ale globului sint afectate de o gravă penurie 
de alimente, dezbaterile au pus in evidență, ca o idee centrală, faptul că 
escalada continuă a cursei înarmărilor, in primul rînd nucleare, reprezintă 
un fenomen de maximă nocivitate, nu numai pentru că pune in primejdie 
pacea mondială, existența insăși a popoarelor, ci și pentru că irosește in 
scopuri neproductive uriașe resurse, care ar putea fi folosite pentru solu
ționarea nevoilor presante ale omenirii, inclusiv problemele alimentației 
și agriculturii in lume. Le confirmă, astfel, din nou justețea și realismul 
pozițiilor României socialiste, care susțin cu fermitate necesitatea opririi 
cursei înarmărilor, înghețării și reducerii cheltuielilor militare și utili
zarea sumelor astfel economisite pentru dezvoltarea economico-socială a 
tuturor națiunilor, cu precădere a celor in curs de dezvoltare.

O situație tot mai pre- 
OCUpantă. n ^eclaratia 88 inau
gurală, directorul general al F.A.O., 
Edouard Saouma, arăta că, în timp 
ce conferința dezbate problemele 
alimentare mondiale, 800 milioane 
de oameni, respectiv aproape o cin
cime din populația globului, suferă 
de foame. în fapt, declara el, după 
cel de-al doilea război mondial nu 
s-a făcut nici un progres notabil pe 
calea eradicării foametei și subnu
triției, în special în țările cu veni
turi scăzute și deficite alimentare, 
în ciuda recoltelor bune din 1981 și 
1982, numărul celor subnutriți n-a 
încetat să crească. în Africa, pro
ducția de alimente pe locuitor, și 
așa foarte redusă, a scăzut cu 14 la 
sută în ultimul deceniu ; 22 dintre 
țările cu o populație de 150 de mi
lioane de oameni sînt grav afec
tate de foamete. în ansamblu, 
pe plan mondial un miliard de oa
meni trăiesc în țări in care, în a- 
nli '70 cantitatea medie de calorii

consumate a stagnat sau chiar s-a 
diminuat. Țări în curs de dezvoltare, 
odinioară exportatoare de produse 
alimentare, au devenit importatoa
re. Deși importurile anuale de ce
reale au depășit deja 100 milioane 
de tone, ele fac tot mai puțin față 
nevoilor în creștere ale țărilor defi
citare, iar noi achiziții de alimente, 
peste nivelul actual, sînt, practic, 
imposibil de realizat datorită dobin- 
zilor înalte practicate de țările ex
portatoare cu economie de piață. 
Situația alimentară mondială tinde 
să devină și mai critică, conchidea 
directorul general al F.A.O., care 
avea în vedere și faptul că în 1983 
producția de cereale a lumii este mai 
scăzută, după toate probabilitățile, 
cu 6 la sută în raport cu nivelul anu
lui precedent.

într-adevăr, accentuarea recesiunii 
economice și sporirea presiunilor 
protecționiste în țările dezvoltate cu 
economie de piață au frînat puternic, 
în ultimii ani, comerțul internațio
nal cu produse agricole. Valoarea

schimburilor mondiale cu astfel de 
produse s-a diminuat in 1982 mai 
mult decît oricînd în ultimele două 
decenii, iar prețul produselor agrico
le exportate de țările în curs de 
dezvoltare a coborît la nivelul scă
zut de acum 20 de ani. Totodată, in 
țările sărace costul importurilor 
de alimente și de mijloace de pro
ducție necesare dezvoltării agricul
turii lor a sporit substanțial datorită, 
în special, inflației și dobînzilor 
înalte din țările capitaliste indus
triale. Drept urmare, balanța comer
țului cu produse agricole a țărilor în 
curs de dezvoltare, tradițional exce
dentară. a devenit în 1981, pentru 
prima dată, deficitară.

Bombele ucid oameni și 
atunci cînd nu explodează. 
O cale sigură spre stoparea creșterii 
numărului celor înfometați este so
luționarea pe cale pașnică a con
flictelor, dezarmarea — declara re
prezentantul Suediei, care arăta că 
în flecare minut se cheltuiese pen
tru înarmări peste 1,3 milioane de 
dolari și in aceiași interval de timp 
30 de copii mor de foame în țările 
sărace. Avînd în vedere tocmai acest 
fapt, reprezentantul Greciei atrăgea 
atenția că bombele ucid oameni, 
chiar și atunci cînd nu explodează, 
în același sens, șeful delegației 
Bulgariei aprecia că influența dis
tructivă a cursei înarmărilor asu
pra economiei mondiale n-a fost 
niciodată mai puternică decît as
tăzi. 800 miliarde de dolari se iro
sesc anual pe inarmări, în timp ce 
800 milioane de oameni suferă de

foame, deoarece n-ar fi bani pentru 
dezvoltarea agriculturii din țările 
lor.

Or, tocmai Împotriva unei aseme
nea profunde anomalii s-au ridicat 
cei mai mulți vorbitori, care s-au 
pronunțat pentru încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul 
rind de dezarmare nucleară, pentru 
reducerea cheltuielilor militare și 
folosirea sumelor astfel obținute în 
scopul progresului economic și so
cial al tuturor popoarelor.

România — o concepție 
realistă, constructivă. Toat8 
acestea relevă, o dată în plus, carac
terul realist și constructiv al pozi
ției României, al gîndirii politice a 
președintelui ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care concep eradicarea 
foametei în contextul eforturilor u- 
nite ale tuturor popoarelor îndrep
tate spre lichidarea subdezvoltării, 
a decalajelor dintre state ’ și fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale. în acest spirit și expu- 
nînd conceptul secretarului general 
al partidului cu privire la căile și 
modalitățile de soluționare a marilor 
probleme ce confruntă omenirea, 
delegația țării noastre la conferință 
a arătat că sporirea producției agri
cole a statelor în curs de dezvolta
re, singura în măsură să satisfacă 
nevoile de hrană ale populației lor, 
impune o maximă mobilizare a e- 
forturilor țărilor in cauză, folosirea 
eficientă a propriilor resurse mate
riale și umane. în același timp, 
țară' noastră consideră că la reali
zarea acestui obiectiv o contribuție

importantă trebuie să o aducă dez
voltarea unei largi colaborări inter
naționale, reciproc avantajoase, în
tre toate statele lumii.

în acest context, România a sub
liniat importanța deosebită pe care 
ar avea-o elaborarea și punerea in 
aplicare de către F.A.O., în colabo
rare cu Mte organizații internațio
nale, a unui program de lungă du
rată vizind dezvoltarea și diversifi
carea producției agricole, în concor
danță cu nevoile specifice ale țări
lor in curs de dezvoltare. Asigu
rarea mijloacelor necesare înfăptui
rii programului amintit este, după 
părerea țârii noastre, pe deplin po
sibilă, în măsura în care va exista 
voința politică necesară, in primul 
rînd din partea țărilor dezvoltate. 
Reducerea cu numai 10—15 la sută 
a cheltuielilor militare efectuate pe 
plan mondial, așa cum a propus 
România și la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., ar eli
bera importante resurse financiare, 
din care o parte ar putea fi folosite 
pentru sprijinirea țărilor in curs de 
dezvoltare in vederea sporirii pro
ducției lor agricole și alimentare. 
Transpunerea in viață a propunerilor 
României, care au avut un larg ecou 
în rîndul participanților la conferin
ța F.A.O., s-ar înscrie ca o contri
buție dintre cele mai valoroase la 
realizarea dezideratului istoric al în
făptuirii noii ordini economice in
ternaționale, chemate să asigure pro
gresul și prosperitatea tuturor po
poarelor.
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Glasul hotărît al popoarelor:

și distrugerea celor existente!
Congresmeni americani cer amînarea amplasării 

rachetelor nucleare în Europa
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Un grup de 115 membri ai Camerei 
Reprezentanților a Congresului 
S.U.A. au cerut președintelui Ro- 

, nald Reagan să amine pentru „o 
) perioadă rezonabilă" amplasarea 

rachetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa occidentală — transmite 
agenția France Presse. într-o scri
soare adresată președintelui ameri
can se relevă că instalarea de către 
N.A.T.O. a acestor rachete în țări 
ale Europei occidentale constituie 
o „escaladă periculoasă" în cursa 
înarmărilor.
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i lor comuniste din Danemarca, Nor- 
’ vegia, Finlanda și ai Partidului de 
1 Stingă — Comuniștii din Suedia. 
■ In declarația adoptată, participanții 
1 și-au exprimat îngrijorarea profun- 
i dă in legătură cu escaladarea cursei 
1 Înarmărilor și agravarea situației 

internaționale și au cerut să fie 
adoptate măsuri concrete capabile 
să preintîmpine desfășurarea de 
noi rachete nucleare americane în 
Europa occidentală.
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Agenția A.P. relevă, totodată, 
un grup de patru senatori — intre 
care Edward Kennedy — a cerut 
președintelui S.U.A. să amine pen- 
tiu șase luni amplasarea acestor 
rachete dacă Uniunea Sovietică ac
ceptă retragerea a 20 la sută din ar
mele sale corespunzătoare din Eu
ropa. „Dacă nu amplasăm aceste i 
arme — a spus Edward Kennedy — ) 
nu punem în pericol securitatea i 
S.U.A. și a aliaților săi, dar am- ’ 
plasîndu-le. ceea ce obținem este 
o nouă cursă a înarmărilor 
Europa.

P.S.D. din R.F.G. se pronunță pentru continuarea 
negocierilor sovieto-americane de la Geneva

BONN 18 (Agerspres). — La Koln 
s-au deschis vineri lucrările Con
gresului extraordinar al Partidului 
Social-Democrat din R. F. Germa
nia, aflat în opoziție, care dezbate 
problema amplasării rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul vest-german. 
Conducerea partidului a recoman
dat ca la acest congres să fie adop
tată o rezoluție prin care se res
pinge amplasarea rachetelor pe te
ritoriul R.F.G., se cere reducerea

Declarație 
partidelor comuniste 
din țările nordice

COPENHAGA 18 (Agerpres). — 
La Copenhaga a avut loc o con
sfătuire a reprezentanților partide-

a

în

substanțială a celor existente 
continuarea

și 
negocierilor sovieto- 

americane de la Geneva. De ase
menea, conducerea P.S.D. cere un 
control riguros al armelor nucleare 
și crearea in Europa a unei zone 
lipsite de arme nucleare.

Congresul extraordinar al P.S.D. 
are loc în ajunul dezbaterilor din 
Bundestag consacrate acestei pro
bleme, care urmează să înceapă la 
21 noiembrie.

Pentru transformarea 
Peninsulei Iberice Intr-o 

zonă denuclearizată
LISABONA 18 (Agerpres). — 

Fracțiunea parlamentară a Mișcării 
Democratice Portugheze a propus 
un proiect de lege prin care se cere 
guvernului portughez începerea u- 
nor negocieri cu autoritățile spa
niole pentru transformarea Pe
ninsulei Iberice într-o zonă liberă 
de arme nucleare.

Securitatea Europei — se mențio-
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tă prin crearea de zone denucleari- 
zate, in nordul continentului, i.. 
centrul acestuia, in Balcani, Medi- 
terana si in Peninsula Iberică.

„Dialog pentru dezarmare și destindere
VIENA 18 (Agerpres). — La Vie

na a avut loc Conferința interna- 
i tională desfășurată sub genericul 
’ „Dialog pentru dezarmare și des- 
ț tindere", la care au participat re- 
l prezentând din aproape 10 țări, 
? printre care și România.
1 Conferința a subliniat necesitatea 
ț opririi cursei înarmărilor și a tre- 

cerii la măsuri de dezarmare, în

primul rînd de dezarmare nucleară, 
importanța faptului Ca statele de
ținătoare de armament nuclear să 
dea dovadă de voința politică de a 
negocia și a se ajunge astfel la mă
suri concrete de reducere a arse
nalelor nucleare. A fost relevat 
imperativul renunțării la instalarea 
de noi rachete nucleare cu rază 
medie in Europa, al retragerii și 
distrugerii celor existente.

Reacții la proclamarea unilaterală 
a „Republicii Turce a Ciprului de Nord“

ATENA 18 (Agerpres). — Președin
tele Greciei, Constantin Karamanlis, 
a apreciat proclamarea „Republicii 
Turce a Ciprului de Nord" drept o 
încălcare a dreptului international a 
acordurilor internaționale, o nesoco
tire provocatoare a rezoluțiilor 
O.N.U.

BELGRAD 18 (Agerpres). — Pre
zidiul C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia a primit cu îngrijora
re știrea cu privire la proclamarea 
„Republicii Turce a Ciprului de 
Nord" și reafirmă că o soluție trai
nică și justă a problemei cipriote 
poate fi găsită numai pe baza prin
cipiilor adoptate de mișcarea de ne
aliniere și sprijinite de O.N.U., în 
vederea apărării unității, independen
tei și a statutului de nealiniere al 
Republicii Cipru, prin soluționarea 
problemelor în suspensie in cadrul 
unor convorbiri directe între cele 
două comunități.

BERLIN 18 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.D.N., 
R. D. Germană consideră că procla
marea unui stat turc independent în 
Cipru constituie o acțiune îndreptată 
împotriva independenței, suveranită
ții, integrității teritoriale și unității 
Republicii Cipru — a declarat am
basadorul R.D.G. la Nicosia, în ca
drul unei convorbiri avute la M.A.E. 
cipriot.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — A- 
genția T.A.S.S. a dat publicității o 
declarație în care se arată că pro
clamarea „Republicii Turce a Cipru
lui de Nord" contravine repetatelor 
hotărîri ale Adunării Generale și 
Consiliului de Securitate ale O.N.U. 
în interesul poporului cipriot. în in
teresul întăririi păcii și asigurării 
calmului în regiune, se arată in de
clarație. sînt necesare anularea de 
către conducerea ciprioților-turci a 
hotăririi sale si reluarea cit mai 
grabnică a tratativelor intercomunita- 
re constructive, sub egida secretaru
lui general al O.N.U.

PARIS 18 (Agerpres). — Guvernul
*

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
și-a început dezbaterile consacrate 
problemei cipriote. Secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
declarat că proclamarea „statului in-

francez „condamnă fără rezerve 
proclamarea de către autoritățile 
din zona de nord a Republicii Cipru 
a așa-numitei Republici Turce a 
Ciprului de Nord, care constituie o 
gravă Încălcare a integrității, suve
ranității și unității Republicii Cipru", 
se afirmă intr-un comunicat al Mi
nisterului Relațiilor Externe al 
Franței, citat de agenția France 
Presse. Guvernul francez consideră 
că nu trebuie acceptată politica 
„faptului împlinit", care contravine 
tuturor rezoluțiilor pertinente ale 
Consiliului de Securitate și ale Adu
nării Generale a O.N.U., se arată în 
declarație.

BRUXELLES 18 (Agerpres). — Co
munitatea Economică (vest-) Euro
peană condamnă declarația unilate
rală de independență a părții turce 
a Ciprului, arătînd că ea creează „o 
situație gravă în zonă". „Cei zece — 
se arată într-o declarație dată publi
cității la Bruxelles — își reafirmă 
sprijinul necondiționat pentru inde
pendența, suveranitatea, integritatea 
teritorială și unitatea Republicii 
Cipru".

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Statele Unite ale Americii și-au ex
primat „surpriza și decepția" ca urma
re a proclamării statului independent 
cipriot turc și au cerut comunității 
turce din Cipru să revină asupra de
ciziei — a anunțat purtătorul de 
cuvint al Departamentului de Stat, 
citat de agenția France Presse. Gu
vernul american a cerut. în același 
timp, tuturor părților interesate să 
sprijine misiunea de bune oficii a 
secretarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar.

BONN 18 (Agerpres). — Guvernul 
R.F. Germania și-a exprimat „re
gretul profund" în legătură cu pro
clamarea statului independent ci
priot turc — a anunțat un purtător 
de cuvint al Ministerului Afacerilor 
Externe de la Bonn. R.F.G. — a a- 
dăugat el — s-a pronunțat întot
deauna în favoarea unității și inte
grității Ciprului.

★
dependent" în nordul insulei pune în 
pericol eforturile comunității inter
naționale îndreptate spre reluarea 
unor negocieri serioase între cele 
două comunități și spre soluționarea 
pașnică și echitabilă a conflictului.
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